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Principai ir ambicijos
Lietuviškoji išeivijos veikla telkiasi dau

giausia apie du principus — valstybinį ir 
tautinį, nes visi nori matyti Lietuvą laisvą 
bei nepriklausomą ir išlaikyti lietuvybę 
kad ir sunkiaiusiose sąlygose tiek Lietuvo
je, tiek išeivijoje. Tai ašis, apie kurią su
kasi visa pagrindinė mūsų veikla. Ir tai 
dėl to, kad minėtieji principai yra dalykai, 
jėga paneigti tautai, kuri be jų negali tu
rėti normalaus gyvenimo. Toje principinė
je linijoje visi sutinkame ir susitinkame. 
Kai iškyla strateginiai svarstymai, kaip tų 
pagrindinių dalykų siekti, pradedame skir
tis, vienas kito nesuprasti, skirtingais ke
liais vaikštinėti, įtarinėti ir netgi priešais 
pasidaryti. O, rodos, esame vienų ir tų pa
čių principų žmonės, kuriems turėtų būti 
labai lengva sutarti visais klausimais, net 
antraeiliais ar trečiaeiliais. Deja, tikrovė 
yra kitokia. Kas dalyvauja lietuviškoje 
veikloje, tai ne tik aiškiai mato, bet ir daž
nai pergyvena. Nuėjęs, pvz., į susirinkimą, 
kur yra sprendžiami lietuviškosios politi
kos ar lietuvybės išlaikymo klausimai, ne
vienas nustemba ir net nusivilia, pamatęs 
aštrų nuomonių kryžiavimąsi, savitarpį ne
pasitikėjimą, mėtymąsi įžeidžiančiais žo
džiais, intrigas. Susidaro įspūdis, kad čia 
susirinkę ne vieno ir to paties fronto žmo
nės, o kelių frontų priešai. Pažvelgus dar 
toliau, matyti užkulisinė veikla, siekianti 
savo grupinės ar asmeninės naudos, tačiau 
besidangstanti patriotiniu šydu.

**♦
Kodėl mūsuose tokie reiškiniai atsiran

da? Tikriausiai ne dėl skirtingų principų. 
Dėl jų vykdymo būdų, strategijos? Taip, 
jų visuomet buvo, yra ir bus, bet ar tie 
skirtumai gali padaryti mus priešais? Juk 
visai įmanoma skirtingais keliais vaikščio
ti ir tą patį tikslą pasiekti. Galime toje sri
tyje skirtingas nuomones turėti, diskutuo
ti ir vis dėlto pasilikti toje pačioje princi
pinėje plotmėje. Ko tad trūksta? Visai mū
sų veiklai trūksta moralinės kultūros. Tai 
matyti net ir gerokai šiaip jau prasilavi
nusių žmonių susirinkimuose. Kartais juo
se pasijunti tartum pačiame kaimo vidu
ryje, kurį mokslas nedaug teapšvietė ir 
kur dalykai sprendžiami stipresniu šauks
mu ar net kumščiu. Tokia nuotaika kartais 
persimeta ir į spaudą, tarytum pastaroji 
yra tokia arena, kur išsprendžiami visi 
gničai. O iš tikrųjų tie ginčai spaudoje tik 
dar labiau aštrinami, išplečiami ir tampa 
visuotiniais nuodais. Atrodo, iš kaimo mes 
seniai išėjom, bet kaimas iš mūsų neišėjo. 
Jis liko mumyse neigiamu sava pavidalu 
ir teikia medžiagos „Antrajam kaimui“. 
Savo išore mes sukultūrėjom, laikome save 
išmokslintais žmonėmis, tačiau savo vidu
mi nedaug tepažengėm. Moralinė kultūra 
mumyse liko apleista, nustumta ir palikta 
nykštuko dimensijoj. Kai kumštis tampa 
milžinu, o moralinė kultūra nykštuku, pa
sigirsta daug triukšmo, bet mažai tikrų 
laimėjimų.

Pr. G. („Tėv. Žib.“)

ESTUOS PREZIDENTAS PAETS
šiais metais laisvieji estai švenčia savo 

buvusio prezidento Konstantino Paets šim
to metų sukaktį (gimęs 1974 m. vasario 23 
d.).

Prezidentas Paets buvo skaitomas naujo
sios Estijos kūrėjas ir ugdytojas. Jau 1905 
m. už slaptą veiklą jis buvo už akių nuteis
tas mirties bausme, kuri vėliau buvo pa
keista kalėjimu.

1917 m. jis sušaukė Estijos Tautinį Kon
gresą ir pradėjo organizuoti kariuomenę 
atsikuriančiam kraštui ginti. Tais pačiais 
metais jis buvo paskirtas Laikinosios Vy
riausybės vadovu. 1918 m. vasario 24 d. 
Estija buvo paskelbta nepriklausoma, o K. 
Paets paskirtas pirmuoju miniisteriu pir
mininku. Dar nepasitraukę vokiečiai, no
rėdami Estiją prisijungti prie savo valsty
bės, išvaikė vyriausybę ir areštavo jos mi
nister! pirmininką. Tačiau tų pačių metų 
lapkričio mėnesį Paets iš naujo sudarė 
laisvos Estijos vyriausybę.

Pergyvenęs įvairias politines, atmainas, 
K. Paets, pagal naują konstituciją 1938 m. 
buvo išrinktas Estijos respublikos prezi
dentu.

1940 m., atėjus bolševikams, Paets buvo 
areštuotas ir ištermtas. Tolimesnis jo liki
mas nebuvo žinomas.

TERORO AMŽIUS
Po pasikėsinimo nužudyti ar pagrobti 

princesę Anne (įvykis, kuris prieš keletą 
metų būtų buvęs neįsivaizduojamas) bri
tų spauda atvirai kalba, kad ir šitoji sala 
įžengė į teroro amžių. Krašte pradėjo veik
ti nerašytas džiunglių įstatymas, kuris ne
pripažįsta valdžios, tradicijų ir civilizaci
jos. Neapykanta liejasi per kraštus — žmo
gus žudo žmogų, nežinodamas už ką. Atro
do, kad dvidešimtojo amžiaus šviesioji ci
vilizacija užleidžia vietą naujam barbariz
mui. Nesvarbu, kokiais motyvais teroristai 
beteisintų savo žygius, jiems vistiek tinka 
tik vienas vardas — barbarizmas.

Apsijungti ir dirbti
DBLS Centro Valdybos pirmininko J. Alkio 

pranešimas atstovų suvažiavime

Šis 26-is DBLS astovų suvažiavimas tu
rėtų būti ypatingas tuo, kad turėsime pro
gą ir pareigą panagrinėti kai kurias mūsų 
organizacijos problemas, kurios jau prieš 
keletą metų pradėjo reikštis ir reikalauti 
sprendimų.

Kalbėdamas apie DBLS, kartu turiu min
tyje ir jos bendrovę, kurios veikla ir ger
būvis pareikalaus iš suvažiavimo daugiau 
laiko ir pastangų apsvarstyti visus klausi
mus ir nustatyti valdybos veiklos gaires.

Iki šiol mes ėjome seniai nustatyta vaga, 
pasitenkindami kuklia ekonomine ir kultū
rine programa, nesiekiančia ypatingai di
delių rezultatų, bet užtikrinančia saugų ir 
pastovų ekonominį progresą, ko, atrodo, 
mūsų nariai iki šiol ir reikalavo.

Tačiau visuomenėje ir valdybos narių 
tarpe atsirado naujų idėjų, minčių, naujų 
sumanymų ir projektų, siekiančių pritaiky
ti mūsų ekonomines pajėgas prie naujų są
lygų ir naujų laikų, kad tinkamiau išnau
dotume esamas pajėgas savo pačių gerovei.

Kaip žinome, centro valdyba turi labai 
plačias veiklos gaires. Jos uždavinys yra 
rūpintis ir vadovauti mūsų kultūrinei, po
litinei, socialinei ir ekonominei veiklai. 
Tad nenuostabu, kad metų bėgyje tenka 
skirti vienai ar kitai šakai daugiau laiko, 
negu sąlygos leidžia, dėl ko nukenčia ki
tos, ir valdyba susilaukia kritikos, kad ne
pakankamai dirbta vienoje ar kitoje srity
je. Šiais metais daug dėmesio teko atkreip
ti į ekonominę sritį. Čia iškilo klausimas, 
ar yra reikalingas mūsų organizacijos dvi
lypumas. Iš vienos pusės mes turime DBLS 
narius, skyrius ir lietuviškas kolonijas, o 
iš kitos pusės L. Namų bendrovės akcinin
kus. Iš tikrųjų vieną ir kitą pusę sudaro ir 
vadovauja tie patys žmonės. Tuo tarpu mū
sų metinis suvažiavimas reikalauja dviejų 
atskirų posėdžių, o valdybos posėdžiuose 
pirmininkai turi taip pat atskirai pravesti 
ir aptarti savo einamuosius klausimus. Tad 
vien tik dėl praktiškų sumetimų, mano 
nuomone, mums tenka ieškoti būdų tas dvi 
organizacijas sujungti į vieną.

Kitas dar svarbesnis klausimas būtų su
sitvarkyti taip, kad užtikrintume savo or
ganizacijos tęstinumą, remdamiesi daugiau 
narių, o ne akcijų skaičiumi, vykdydami 
ekonominę, kultūrinę ar politinę veiklą 
DBLS rėmuose.

Šioji mintis valdybai nėra nauja ir galu
tinis šių dviejų institucijų sujungimas bū
tų valdybos pageidaujamas, žinoma, tai 
priklausys nuo atstovų, kurie turi pasisa
kyti nedelsdami, kad valdyba per metus 
galėtų paruošti rekomendacijas ateinan
čiam suvažiavimui.

Yra paruoštas DBLS įstatų vertimas į 
anglų kalbą. Prie jų pritaikius Anglijoje 
galiojančią Trustee — patikėtinių turto 
valdymo ir globojimo būdą tam tikro fon
do forma, būtų galima atsipalaiduoti nuo 
komplikuotų Company Akto įstatymų, ku
rie mūsų lietuviškam veikimui nėra pato
gūs. Pagaliau reikėtų vieną kartą galutinai 
apsispręsti, ką darysime su esamu turtu ir 
kaip jį panaudosime.

Mūsų lietuviškoji veikla reikalauja vis 
daugiau ir daugiau lėšų. Bet ar skiriame 
pakankamai pinigų mūsų esamų kultūrinių 
ir politinių vienetų išlaikymui? Tiems rei
kalams per praeitus metus valdyba išleido 
apie £500.00. Tai maža suma, palyginus su 
esamu turtu.

Mūsų skyriai be poilsio dirba, organizuo
dami įvairius parengimus ir minėjimus. Ir 
ne kartą jiems tenka atsisakyti nuo geres
nės meninės programos vien tik dėl to, kad 
neturėjo pakankamai lėšų meninio vieneto 
kelionės išlaidoms. O tokių vienetų turėtu
me ir daugiau, jeigu juos centras remtų. 
Tokia parama suteiktų daugiau noro tiems, 
kurie dar šiandien turi pakankamai pasi
šventimo dirbti kultūrinį darbą. Tad ir 
laukiam iš suvažiavimo pasisakymo: pasi
nertam giliau į biznį, ar skiriam daugiau 
turimų lėšų mūsų organizaciniams, socia
liniams ir politiniams reikalams.

Nežiūrfint tai, kad bendrovės reikalai 
užėmė daug valdybos laiko, buvo stengtųsi 
pagal išgales, lankyti skyrius ir kolonijas 
ir, atrodo, kad aplankėme visus.

Gražiai bendradarbiauta su Taryba vi
suose bendruose reikaluose. Lietuvių są
skrydis Bradforde turėjo didelį pasiseki
mą, ir, atrodo, virto tradiciniu. Buvo malo
nu pabendrauti su Škotijos lietuviais. Šiais 
metais sąskrydį numatoma ruošti Notting- 
hame.

Tarybos posėdyje valdybą atstovavo du 
atstovai. Tie posėdžiai yra labai naudingi 
artimesnių ryšių palaikymui mūsų visuo
meniniame gyvenime.

PLB Seime, Washingtone, DBLS atsto
vavo vicepirm. Z. Juras. Buvo atnaujinti 
ryšiai su Bendruomene, kuriuos stengsimės 
palaikyti ir toliau.

Jau yra ruošiamas DBLS veiklos apra
šymo leidinys, kurį redaguoja buvęs „Eu
ropos Lietuvio“ redaktorius K. Barėnas. 
Jam talkininkauja valdybos speciali komi
sija. Knygoje tilps DELS ir kitų organiza
cijų bei mūsų kolonijų gyvenimo aprašy
mas per paskutinius 25 metus. Kviečiame 
prijaučiančias organizacijas, skyrius ir ko
lonijų veikėjus žiniomis ir patarimais pri
sidėti prie šio leidinio paruošimo.

Valdyba plačiai reiškėsi politinėje veik
loje ir apie tai išgirsime iš p. Z. Juro pra
nešimo, kuriam priklauso didelė padėka už 
įdėtą darbą. Jam taip pat buvo pavesta rū
pintis pensininkų ir Įeitais socialinio pobū
džio reikalais.

Tenka apgailestauti, kad jaunimo reika
lai vis dar kelia rūpesčio. Valdybai reikia 
naujų jėgų, jaunų vyrų ir moterų, kurie 
įsijungtų į mūsų eiles ir atneštų naujų,

PERPLANUOJAMAS ŪKIS
Sov. Sąjungoje numatyta nuo 1975 m. 

perplanuoti žemės ūkį. Tikslas — padidin
ti derlių ir užsitikrinti maisto atsargas.

Pagal naują planą, 124 milijonai akrų 
bus nusausinta arba (pagal reikalą) dirb
tinai drėkinama. Iš to ploto 79 mil. akrų 
bus skiriama javų ūkiui ir 45 mil. ganyk
loms.

Perplanuojami plotai apima ruožus nuo 
Baltarusijos iki Sverdlovsko ir nuo šiauri
nės Ukrainos ūiki Baltijos valstybių.

NAUJASIS BIUDŽETAS
Dabartinis Anglijos finansų ministeris, 

Denis Healey jau prieš 30 metų buvo pa
sakęs darbiečių partijos konferencijoje, 
kad jis „iščiulps“ turtuolius, jei tik galės 
prie jų prieiti. Dabar jis susilaukė savo lai
ko. Tačiau, bent tuo tarpu, jis jų perdaug 
neprispaudė. Dabartiniame biudžete jis tik 
užkaišiojo skyles, pro kurias turtingieji 
pralįsdavo (dovanos, draudimai, investici
jos). Iš tikrųjų naujasis biudžetas propor
cingai prispaudė visus. Tiesa, mažiausiai 
uždirbančiosios grupės mokesčiai sumažin
ti, o daugiausia uždirbančios — padidinti. 
Bet dauguma gyventojų patenka į viduri
nes grupes, kur mokesčiai daugiau ar ma
žiau padidės. Daugiausia gal bus laimėję 
pensininkai, nes jų pensijos padidinamos.

Teoretiškai skaičiuojama, kad tabakas, 
degtinė, vynas ir alus yra prabangos pre
kės, todėl jų kainas pakėlus, pragyvenimo 
kaina neturėtų pakilti. Praktiškame gyve
nime betgi išeina atvirkščiai — mažiau už
dirbantieji daugiau išgeria ir surūko... 
Turtingiausi klubai, skaičiuojant ne pagal 
nario mokesčio dydį, o pagal pajamas už 
parduotus gėrimus, yra darbininkų klubai.

Geras dalykas naujame biudžete yra 
maisto kainų stabilizacija ar net ir suma
žinimas (pieno pintas kaštuos 1 p. mažiau). 
Šitas patvarkymas palies visus vienodai. 
Bet taip pat vienodai palies visus pakelta 
benzino, tabako, vyno, degtinės, alaus, ang
lių, metalo išdirbinių, elektros, pašto, tele
fono ir transporto kainos. Pragyvenimas 
neišvengiamai pabrangs. Prasidės nauja 
kova už atlyginimų padidinimą. Tačiau 
bent keletai mėnesių naujosios priemonės 
ir kainos pristabdys infliaciją. O po to vėl 
turės būti skelbiamas naujas biudžetas.

TARP KŪJO IR PRIEKALO
„Daily Mail“ (kovo 15 d.) rašo: „Ameri

kiečiai taip yra apsėsti Rytų-Vakarų ato- 
lydžio idėja, kad jiems visiškai nesvarbu, 
kiek Solženycinų Brežnevas ištrems, kad 
tiktai abiejų kraštų ekonominiai ir diplo
matiniai santykiai nebūtų pažeisti. Dr. Kis- 
singeris nesijaudins, jeigu visoje toje mai
šatyje Europos reikalai bus ir visiškai pa
minti po kojomis.“

Laikraštis toliau nurodo, kad Europa yra 
atsidūrusi tarp kūjo ir priekalo. Vieninte
lis išsigelbėjimas — Europos vienybė. „Jei
gu Europos Bendruomenės nebūtų, tai rei
kėtų skubėti ją dabar įsteigti“, sako laik
raštis.

PASIRODYS SAMIZDAT
Apie 180 puslapių dokumentų rinkinys 

apie Solženyciną ir jo darbus būsiąs pra

idėjų tolimesniems bandymams atgaivinti 
jaunimo sąjūdį šiame krašte. Dėl to ren
kant valdybą, atkreipkime dėmesį į mūsų 
jaunimo kandidatus. Vis dėlto tenka pasi
džiaugti, kad Anglijos Skautų Rajonas at
lieka ir toliau milžiniškus mūsų jaunimo 
auklėjimo darbus. Dėkojame vadovams ir 
užtikriname visokeriopą paramą ateityje. 
Bendrai paėmus, lietuviškasis gyvenimas 
šiame krašte eina vienybės ir tolerancijos 
keliu. Nereikia nusiminti, jei kartais užsie
nio lietuvių spaudoje pasirodo mums ne
palankių ar netikslių straipsnių, nes mūsų 
nuveiktieji darbai kalba patys už save.

Valdyba tikisi susilaukti iš šio suvažia
vimo konstruktyvių pasiūlymų ir sprendi
mų. Pažvelkime atvirom akim į esamą pa
dėtį ir nustatykime gaires savo organizaci
jos ateičiai. Turime gerus pamatus ir sąly
gas tolimesniam darbui, tęskime jį gražiai 

, ir vieningai.

dėtas platinti Sov. Sąjungoj. Rinkinys pa
vadintas „Living not by lies“, yra paruoš
tas mokslininkų Sacharovo ir šafarevi- 
člaus. Jo tikslas esąs įrodyti, kad Solženy- 
cino įtaka krašte nemažėja.

GERA PRADŽIA

Britų spauda teigiamai vertina naujojo 
užs. reik, ministerio Callaghano kalbą par
lamente. Joje jis pasakė, kad neįmanoma 
kariška draugystė su JAV, jei kartu nebū
tų bendradarbiaujama prekybos, finansų 
ir energijos srityse. Taip pat jis pareiškė, 
kad dabartinė vyriausybė nesiekia sunai
kinti Europos Bendruomenės, bet nori tik 
kai kurių konstruktyvių reformų.

SejitųnioS
— Praėjusiais metais į Angliją imigravo 

25.633 Commonwealtho piliečiai. Tuo tar
pu vien tik į Kanadą išemigravo 26.973 bri
tai.

— Naujasis darbiečių parlamentarinis 
pirmininkas Mikardo pranašauja, kad Eu
ropos Bendruomenė subyrės per 6 mėne
sius.

— V. Vokietija pasirašė su Sov. Sąjunga 
pastatyti Kurske 1.000 milijonų svarų ver
tės plieno fabriką.

— Gegužės 1 d. panaikinamas konserva
torių išleistasis Industrial Relation Act. 
Taip pat panaikinamas specialus darbo 
santykiams reguliuoti teismas.

— Peter Revson, JAV milijonierius, už
simušė automobilių lenktynėse. Jis buvo 
artimas Miss World (M. Wallace) draugas.

— Balerinos Panovos motina Ragozina 
viešai pareiškė, kad ji neleis savo dukters 
emigruoti į Izraelį kartu su vyru.

— Europos Bendruomenės žemės ūkio 
ministerial pagaliau susitarė dėl ateities 
maisto kainų. Britai laimėjo tam tikras 
nuolaidas, ir maisto kainų kilimas turės 
sustoti.

— Arabai sustabdė anksčiau įvestus su
varžymus naftos eksportui į JAV.

— Sovietų prekybos su užsieniais minis
teris Patoličevas atvyksta į Angliją pasi
rašyti naujos dešimties metų prekybos su
tarties.

— Šv. Patriko šventės proga Airijos pri
matas, kardinolas Conway, viešai pasmer
kė tuos, kurie politiniais sumetimais už
mušinėja nekaltus žmones.

— Sovietų Sąjungoje uždrausti visi A. 
Solženycino raštai.

■— Birminghame 43 žmonės buvo nu
bausti piniginėmis baudomis iki 100 svarų 
už chuliganizmą per futbolo rungtynes. 
Vienas teisėjas pasiūlė tokiems mušeikoms' 
įsteigti darbo stovyklą...

— Juodosios magijos knyga, spausdinta 
16 amžiuje, buvo parduota Londone už 
2,200 svarų.

— Čekoslovakijoje pagamintas filmas 
„Hipopotamus“, kuriame išjuokiami Dub- 
ček, Smrkovski ir kiti į partijos nemalonę 
patekę komunistų vadai.

KARD. MINDSZENTY Į JAV

Kardinolas Jozsef Mindszenty planuoja 
■aplankyti JAV ir savo tautiečiams bei ki
tiems paaiškinti, kodėl jis net popiežiaus 
prašomas savo noru neatsistatydino iš Esz-
tergom arkivyskupo pareigų. Jis pareiškė, 
kad šiuo metu tiek žmonija, tiek K. Bend
rija yra rimtoje krizėje. Savo kelionės me
tu po JAV jis bandys nušviesti, kad Vati
kano dabar vedama prisitaikymo politika 
tiek Vengrijoje, tiek ir kituose Rytų Euro
pos kraštuose yra klaidinga.

NESUSIKALBA SU DRAUGAIS

JAV vyriausybė pareiškė aiškų nepasi
tenkinimą Vakarų valstybių nevieninga 
elgsena energijos krizės atveju. Preziden
tas Nixonas atsiuntė specialų laišką Vo
kietijos kancleriui W. Brandtui, o dr. Kis- 
singeris, kalbėdamas Vašingtone, pareiškė, 
kad Amerikos draugai Europoje sudaro di
desnę problemą, negu jos priešai... Jis pa
brėžė, kad paskirų Europos valstybių susi
tarimai su arabais dėl naftos, pažeidžia ne
seniai padarytą nutarimą, kad energijos 
reikalai bus sprendžiami visų Vakarų vals
tybių kartu.

„Dabar kyla klausimas, ar Vakarų vals
tybės ir Japonija aiškiai numatomo pavo
jaus atveju sugebėtų nuo jo gintis bendro
mis jėgomis. O gal jie elgtųsi kaip Graiki
jos miestų valstybėlės, gresiant Makedoni
jos ir Romos pavojui, t. y. jos lenktyniautų 
viena su kita ir žūtų, nepajėgdamos paski
rai apsiginti.“ Šitaip apie vis dar nepajė
giančią apsijungti Europą kalba JAV užs. 
reikalų ministeris dr. Kissingeris.

NESUSIGIEDA

1972 m. JAV ir S. Sąjunga susitarė atei
tyje satelitų pagalba perduoti tiesiogines 
TV transliacijas iš vieno krašto į kitą. 
Bandant išdirbti smulkesnių transliacijų 
planą, paaiškėjo, kad abi šalys eina į prie
šingas puses: amerikiečiai nori transliuoti 
visa, kas patinka, o sovietai — tik tai, kas 
iš anksto nutarta ir gautas valdžios leidi
mas. Sovietai aiškina, kad laisvos translia
cijos būtų kišimasis į krašto vidaus reika
lus. Jie net numato, kaip tokios transliaci
jos prievarta būtų sustabdytos.

CHURCHILIO PARODA

W. Churchilio duktė lady Soames balan
džio 2 d., Churchilio 100 metų gimimo su
kakties proga atidarys Blenheim'o rūmuo
se jo vardo parodą. Paroda ruošiama kam
baryje, kuriame 1874 m. Churchilis gimė.

DIENOS
— Japonija pasirašė su Sov. Sąjunga 

kokso gamybos sutartį. Koksas bus gami
namas iš Jakutsko kasyklų anglies ryt. Si
bire.

— Po bandymo pagrobti princesę Anne, 
princas Charlis, kurio laivas tuo metu bu
vo San Diego uoste, atsisakė keltis į kran
tą ir dalyvauti jam ruoštame priėmime.

— Komunistų spaudos žiniomis, vasario 
mėnesį 6.000 naujų narių pareiškė norą 
stoti į Anglijos komunistų partiją.

— Jensen pagamino naują automobilį 7.2 
litrų Interceptor. Jis kaštuos 9,862 sv. ir 
bus pats brangiausias po Rolls-Royco.

— Kovo 21 d. kai kuriose Ispanijos vie
tose iškrito tiek daug sniego, kad buvo už
blokuoti keliai.

— Maskvoje mirė Hetta Kuusinen, Suo
mijos žymi veikėja ir partijos garbės narė.

— Padaryti neperšaunamą automobilį 
reikia dviejų metų laiko ir kaštuoja 80.000 
svarų. Rolls-Royce yra pagaminę tik kele
tą tokių automobilių.
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KULTŪROS PARAŠTĖJE Musų problemos
LIETUVIAI FOTOGRAFAI

Gyvename modernaus filmo laikotarpy
je. Po kelių dešimčių metų gal šie laikai 
jau bus senoviški, nuotraukos nevykusios. 
Kartais pasaulis daro pažangą, kartais nu
krypuoja atžagariai.

Žinomas ir geras fotografas Algimantas 
Kezys, S. J., pritraukiančių foto parodų 
rengėjas, pravedė lietuvių fotografų paro
dą Čikagoje, suruoštą Antrojo Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongreso metu, 1972 m. 
birželio 24 — liepos 4 d. d. Dalyvavo foto
grafai iš JAV ir Kanados —- viso 50 asme
nų. Gaila, į jo balsą neatsiliepė Pietų ir 
Centrinės Amerikos valstybių, Europos ir 
Australijos lietuviai fotografai. Gal kitą 
kartą?

Parodai pasibaigus, organizatorius ne
skubėjo grąžinti gautų nuotraukų, kurių 
buvo 282, bet jas atsargiai stumdinėdamas, 
rengė pirmą užsienio lietuvių fotografų lei
dinį. Pats vienas apsiėmė redagavimo ir iš
leidimo darbus, kurie yra dideli, keblūs, 
dažnai nemalonūs. Keletas asmenų sudėjo 
beveik 500 dol. išleidimui palengvinti. Ačiū 
jiems!

Didoko formato leidinys, nenumeruotais 
puslapiais, kurių suskaičiavau nuo pirmo 
iki paskutinio (be viršelių) 80. Įdėtos 96 
nuotraukos, atrinktos iš tos parodos. Foto 
parodoje dalyvavo ne tik jaunuoliai (jau
niausias buvo 15 metų), bet ir iš nepri
klausomos Lietuvos žinomieji fotografai.

Parodos dalyvius, keturių puslapių įva
de, trumpai aptaria Alg. Kezys, S. J. Ben
drą jaunųjų fotografų profilį nusako taip: 
„Atrodo, kad dauguma mūsų jaunųjų fo
tografų yra sekmadieninio laisvalaikio mė
gėjai, arba foto studentai, pristatę savo 
namų darbus“.

Vartant leidinį, į akis krenta, ne tiktai 
kai kurių nuotraukų eiliniškumas, bet daž
nai perdėtas filtrų garbinimas (įskaitant 
viršelį), tuo būdu nevykusiai bandant pa
slėpti nesugebėjimą ar nepajėgumą meist
riškai fotografuoti. Kiti pigiai žaidžia še
šėliais. Pusė veido balto, pusė juodo dar 
nepadaro meniškos nuotraukos.

Kai kurios nuotraukos, net žinomų foto-' 
grafų, tiek „nufiltrintos“, kad jomis dau
giau bandoma apgauti, nei nustebinti. Ne
manau, kad tatai būtų koks fotografo lai
mėjimas ar pakopimas. Yra pigiai pozuo
tų. Bet pasitaiko visai neblogų, netgi me
niškų, bet tokių šykštoka. Paskiri fotogra
fai naudoja filtrus meniškoms nuotrau
koms išgauti, ar prie jų daugiau ir atsar
giai padirbėja.

Yra ir aukšto lygio nuotraukų. Vienas jų 
suminėjo, net iškeldamas, redaktorius, ki
tas leis ateičiai įvertinti.

Iš naujo, ir vėl iš naujo vartydami leidi
nį, patys jo dalyviai galės pastebėti savo 
trūkumus, kitų pranašumus, jei nenorės 
būti akli.

Negalima kritikuoti Algimanto Kezio,

Taurioji moteris
A. A. BIRUTĘ NOVICKIENĘ 

PRISIMENANT

1973. XII. 14 Liet. Moterų Klubų Federa
ciją ištiko antras didelis smūgis — mirė 
buvusi pirmininkė (1949-50) Birutė Gri
gai tytė-Novickienė. (Pirmą smūgį skau
džiai išgyvenom 1966 m., per anksti iške
liavus energingai pirmininkei Lidijai Bie- 
liukienei).

Kelias dienas prieš mirtį, kalėdiniame 
sveikinime Birutė Novickienė rašė: „Gruo
džio 4 d. mirė Vaclovas Sidzikauskas. Ge
rai bent, kad lengvai mirė. O mums reikia 
toliau gyventi“... Neilgai teko jai „toliau 
gyventi“ — vos 10 dienelių. Mirė sulaukusi 
75 metų.

Suglaustai tektų štai ką iš velionės gy
venimo pasakyti.

Visuomeniškumo, patriotizmo išmoko 
dar maža būdama iš savo tėvelių. Prancū
ziška gimnazija Rygoje įkvėpė jai laisvės, 
lygybės, brolybės siekimą. Nors vaikystę ir 
dalį jaunystės praleido užsienyje, pamilo 
Lietuvą iš tėvo pasakojimų. Visas vasaros 
atostogas praleisdavo tėviškėje Kapčiūnuo- 
se. Tėvas buvo „Kanklių Draugijos“ biblio
tekos vedėjas Rygoje, o Birutė labai mėgo 
skaityti. Tad iš knygų ji žavėjosi Lietuvos 
praeitimi. Jos mėgiamiausios istorinės mo
terys buvo Živilė, Gražina, Mirga. Vitebs
ke įstojo į liaudininkų partiją ir pasinėrė 
politiniame, visuomeniniame veikime. 1917 
m., vos 18 metų būdama, Birutė buvo Pet
rapilio lietuvių seimo dalyvė. 1918 m. — 
tremtinių geležinkeliečių (tėvas buvo ge
ležinkelietis) delegatė į Valstybės tarybą 
Vilniuje. Pradėjus organizuoti atgimstan- 
čiame krašte draugijas, Birutė Grigaitytė 
buvo įvairių moterų organizacijų vadovy
bėse. 1922-32. m. — Lietuvos moterų s-gos 
vicepirmininkė. 1922-24 m. — Seimų proto
kolų biuro vedėja. 1924 m. baigė teisiu fa
kultetą. Tai buvo iš viso pirmoji Lietuvos 
moteris, baigusi universitetą. Energingai 
gynė moterų teises, kai jos buvo siuarina- 
mos. Nuo 1926 iki 1939 m. dirbo kaip teisi
ninkė. Įvairioms moterų draugijoms reda
gavo statutus: suorganizavo nemokamus 
teisinius patarimus neturtingoms moti
noms. Dalyvavo tarptautiniuose motinos ir 
vaiko apsaugos suvažiavimuose.

Nuo 1941 m„ taigi net 33 metus, Birutė 
Novickienė paraližuota, sėdėjo nejudėdama 

S. J., už jo atliktą darbą, nes kitas jo vie
toje būtų nieko nepadaręs. Taigi, pirmiau
sia, ačiū, ačiū, mielas redaktoriau, už di
delį, sunkų leidinio parengimą, už įnašą į 
lietuviškos fotografijos knygų lentyną.

Prie nuotraukų pasigedau jų pavadini
mo. Sakysime, po garsaus mirusio lietuvio 
profesoriaus nuotrauka yra ne jo pavardė. 
Aišku, kad nuotrauka daryta ne to mirusio 
profesoriaus, bet visai kito asmens, foto
grafo, ir pastarojo pavardė atmušta po 
portretu. Bet reikėtų ir fotografo, ir nu
trauktojo.

Gerai, kad redaktorius nepabijojo paro
dyti meniškai nutrauktų merginų ne tiktai 
balinėse sukniose, bet ir beveik ieviškose 
išvaizdose. (Tik dvi!). Nuotraukos vyku
sios. Be kitko, tai dabartinio pasiutusio gy
venimo dalis.

Leidinyje ne visi parodoje dalyvavusieji 
pristatyti. Ar nebūtų buvę galima patvar
kyti, kad jei priimamas į parodą, tai leisti 
jam pasirodyti ir leidinyje. Tikėkimės, kad 
energingasis Algimantas Kezys, S. J., pana
šių knygų dar ne vieną parengs.

Leidinys pavadintas: Lietuvių Fotogra
fų Išeivijoje Paroda ‘72. Kaina trys dol. 
Spausdino M. Morkūno spaustuvė Čikago
je. Tiražas nepažymėtas. Galima įsigyti ir 
Lietuvių Foto Archyve, 2345 West 56th 
Street, Chicago, Illinois, U. S. A.

Tikėtina, prašytina, kad lietuviai foto
grafai duotų lietuviškais motyvais nuo
traukų. Per daug užsiimama su svetimais 
veidais, svetimomis kalbomis užrašais. Nė
ra lietuviškų veidų, išskyrus tą vieną mi
rusį profesorių.

Algirdas Gustaitis

NAUJA KNYGA APIE SIMĄ KUDIRKĄ
Apie Simo Kudirkos tragediją turime iš

samią ir įdomiai parašytą Algio Rukšėno 
knygą „Day of Shame“, o Vokietijoj Bern- 
hard Spaeth apie tai vokiečių kalba para
šė knygą „Amerikiečiai atmeta politinę 
globą“, kurios antrinės antraštės yra „Jū
rininko Simo Kudirkos išdavimas sovie
tams“ ir „Pagrindinių žmogaus teisių pa
žeidimas“.

Tai 44 puslapių didelio formato knyga. 
Joje labai mažai paties autoriaus teksto, 
daugiausia nuotraukos ir dokumentai, ku
rie aiškiai nusako S. Kudirkos tragediją.

Knygą išleido V. Vokietijos knygų lei
dykla „Sueddeutsche Veriagsgesellschaft 
mbH".

***

Alfonsas Nakas „Keleivyje“ (Nr. 8) išsa
miai nagrinėja Algio Rukšėno knygą „Day 
of Shame“. Jis rašo, kad toji knyga yra 
pats geriausias veikalas apie dingstančius 
politinius pabėgėlius. Jis siūlo lietuviams 
pasirūpinti ,kad knyga patektų net į ma
žiausias angliškas bibliotekas ir būtų iš
versta į lietuvių kalbą.

kėdėj. Kojų visai nevaldė. Deformuotais 
pirštais galėjo šiek tiek rašyti, pakelti spec, 
jai įrengtą telefono triūbelę. Galime įsi
vaizduoti, kiek turėjo iškentėti toji nepa
prastos energijos ir plačių interesų dvasia, 
sukaustyta nejudriame kūne. Iki paskuti
nės valandos ji sekė, domėjosi ir rūpinosi 
visais lietuviškais klausimais. Ji buvo nuo
latinė patarėja Liet. Moterų Klubų Federa
cijai. Kėdėje sėdėdama ji juk ir mums pir
mininkavo 2 metus!

1967 metais, kai Vokietijos moterys pla
navo paminėti suvažiavime visas buv. pir
mininkes, aš paprašiau a. a. Novickienės 
biografinių žinių. 1967. IX. 22 ji atsakė: 
„Liet. Enciklopedijoj yra visos datos. Tik 
jau labai prašau perdaug manęs negirkite, 
nes tikrai nieko ypatingo nepadariau, net 
ir savo atsiminimų nepajėgiu užbaigti. Iš 
mūsų bendradarbiavimo Pabaltijo Moterų 
Taryboj ir Liet. Moterų Atstovybėje pri
minkite, kaip man teko perimt pirmininka
vimą Žilinskienei emigravus, kaip, dėka 
Jūsų, Mašalaitienės ir Banaitienės (man 
sėdint jau ant valizų), teko surengti ben
drą birželio minėjimą 1949 m., kurs puikiai 
pavyko, kaip Jūsų trijulė (man kaipo pir
mininkei) išvykus į JAV, tęsė tą mūsų dar
bą Vokietijoje. Jei ne Jūs, aš ir čia nebū
čiau pajėgi organizacijos išlaikyti.

Paminėkite, kad man laukiant lėktuvo 
Muenchene, teko siųsti telegramą Tarpt, 
institucijoms į Ženevą, kad greičiau iš
skraidintų nėščias motinas, kurios dėl ilgo 
laukimo pradėjo sirgti. Tai dariau PMT 
vardu. Rezultatai buvo geri, lėktuvai 
atskrido.“

Kas suskaičiuos, kiek ji, išsukinėtais 
pirštais — yra prirašiusi į visą pasaulį 
laiškų, kiek straipsnių, kiek priėmė telefo
ninių pasikalbėjimų, kiek lankytojų!..

Jos idėjos draugas Henrikas Blazas, mi
nėdamas velionės 65 m. amžiaus ir 50 me
tų visuomeninio darbo sukaktį, rašė „Sė
joj“ 1964 m.:

„Birutė Novickienė kojų visai nevaldo, o 
rankas tik dalinai: palenkusi galvą gali 
veidą sau nosine nušluostyti. Deformuo
tais pirštais rašyti nelengva, bet ji rašo. 
Ištisas dienas atsakyti telefonu taip pat 
nelengva, bet ji atsako. Be svarbių dalykų 
išklausyti telefonu visokių kasdienybių, 
net labai vargina, bet ji išklauso. Todėl ir 
jos pažinčių ratas toks gausus ir socialiniai 

Lietuvių Namų Bendrovės Valdybos 
Pirmininko S. Nenorto pranešimas 23-jame 

Akcininkų Suvažiavime
Pelno atžvilgiu 1973 metai buvo gana 

sėkmingi. Palyginus su 1972 metais, ben
drovės pelnas padidėjo 10% ir siekė 3,764 
svarų. Kaip ir visuomet, Lietuvių Namai 
Londone buvo didžiausias bendrovės paja
mų šaltinis, parodęs 8,704 sv. apyvartos 
perteklių. Vedėjo tvarkingai užlaikomi ir 
remontuojami Lietuvių Namai yra pelningi 
ir gali šiuos finansinius metus baigti su dar 
didesniu pelnu, turint galvoj pakeltas nuo
mas. Pelnas šiais metais gali siekti 9,500 
svarų, jei nebus padaryta didesnių nenu
matomų išlaidų.

Lietuvių Namuose, nuo jų nupirkimo, 
dar nebuvo daryti jokie didesni remontai 
bei pertvarkymai. Dabartinis Lietuvių Na
mų išplanavimas nėra patogus. Galima bū- j 
tų racionaliau esamas patalpas išnaudoti I 
ir gauti daugiau pajamų. Architektai buvo 
paprašyti paruošti tam reikalui planus, ku
riuos akcininkai šiandien gali pastudijuoti. 
Šis projektas pareikalautų keliasdešimtį 
tūkstančių svarų. Be to, Lietuvių Namus 
jau reikia remontuoti ir dažyti iš lauko.

Sodyba finansinius metus baigė taip pat 
su pelnu. Tačiau 848 svarų perteklius ne
rodo (ikro Sodybos pelningumo. Per perei- į 
tus metus remontams Sodyboje buvo išleis- į 
ta 2,705 sv., iš kurių 2,038 sv. buvo išleisti į 
vienkartiniams, kasmet nepasikartojan- 
tiems reikalams, kaip stogų taisymui, kir-į 
varpų naikinimui, virtuvės reikmenims, ki- į 
limarrs ir kt. Turint galvoj šias vienkarti- į 
nes išlaidas, Sodybos apyvartos perteklius į 
būtų 2,886 sv.

Be paminėtų išlaidų kiti kapitaliniai dar 
bai Sodyboje kainavo 4,525 sv. Buvo mo
dernizuotas plaukymo baseinas ir pertvar
kyti elektros įrengimai. Kapitalinio pobū
džio išlaidos Sodybos apyvartoje nerodo
mos, nes jos yra įtrauktos į balansą, pride
dant prie Sodybos kainos. Taip buvo nu
pirkti nauji virtuvės įrengimai, kainavę 
ap;e 1,200 svarų. Dabar Sodybos virtuvė 
yra pajėgi aptarnauti didesnį žmonių skai- į 
čiu ir paruošti maistą parengimams bei 
priėmimams.

Šiuo metu Sodyboje keičiami seni elekt
ros la'dai, kurie dar buvo palikę iš tų lai
kų, kai Sodyba turėjo verstis su pasenusiu 
elektros generatorium ir baterijomis. Įve
dus elektros tiekimą iš tinklo, senieji laidai 
nebuvo ligi šiol pakeisti. Tokia padėtis bu
vo nepatenkinama, nes sudarė gaisro pavo
jų. Dabar šis reikalas jau yra tvarkomas ir 
kainuos apie 2,000 svarų.

Sodyboje šiuo metu gyvena 5 pensinin
kai. Apmokėjus 11.25 sv. už pragyvenimą, 
pensininkui lieka 2.40 sv. per savaitę sa
viems reikalams. Sodyba yra pasiruošusi 
pensininkams patarnauti ir tikisi, kad atsi
ras daugiau lietuvių, kurie norės Sodyboje 
apsigyventi. Nuo rugsėjo 15 ligi birželio 15 
d. duodamas trečdalis nuolaidos visiems 
lietuviams pensininkams, kurie norėtų at
vykti į Sodybą atostogų. Pensininkai kvie
čiami šiuo pasiūlymu pasinaudoti.

Sodybos pajamos 1973 metais pakilo apie 
17% ir siekė 28,081 svarą. Tikimasi, kad ir 
šiais metais Sodybos pajamos nesumažės, 
bet padidės. Reikia tik kreipti dėmesį į pel
ningumą, kad apyvartos perteklius pasiek
tų bent 5,000 svarų.

1973 m. lapkričio mėnesį valdyba iš es
mės pritarė sumanymui padidinti Sodybos 
salę, pašalinant sieną tarp salės ir gretimo 
kambario. Savialdybės sutikimas tam dar
bui vykdyti jau yra gautas. Manoma, kad 
didesnė salė būtų patogu turėti lietuvių są
skrydžiams ir sudarytų geresnes sąlygas 
Sodybos veiklai plėsti. Tačiau prie šio pro
jekto dar reikia priskaityti salės apšildy
mą, naujų grindų įdėjimą, geresnių baldų 
įsigijimą ir kitus reikalus. Viena firma 
įkainavo visą projektą 12,000 svarų, tačiau 
tikimasi, kad visą tą darbą galima būtų at
likti už mažesnę sumą.

Taip pat yra paruoštas projektas įrengti 
du namelius Sodyboje. Šis dsrbas atsieitų 
apie 9,000 svarų. Tokius namelius galima 
būtų išnuomoti ir gauti apie 1,500 svarų 
pajamų per metus. Namelių ir padidintos 
salės planus akcininkai gali pamatyti ir 
pastudijuoti.

Spaudos skyrius metus baigė su 1,280 

įvairus. Ji neskirsto žmonių luominėmis ar 
socialinėmis kategorijomis, jai visi lygūs, 
lygiai vertingi ir garbingi. Iš čia jos mag
netiškas patrauklumas ir įtaka. Ir iš čia 
jai visų žmonių lygi pagarba.“

Be abejo, fizinės negalios ir kančių va
landomis užeidavo ir jai depresijos, kurias 
ji ryžtingai nugalėdavo. „Visą vasarą taip 
ir persirgau. Po gripo — komplikacija nu
garos sąnarių, vėliau baisus kosulys, o da
bar štai antrą savaitę vėl atsivėrė žaizdos 
ant sėdynės. Taip ir kenčiu.“

Liūdniausi laiškai ateidavo į Muenche- 
ną, mirus prieš 2 metu jos vyrui. „Teko 
ieškoti moters, kuri su manim gyventų. Ra
dau, bet blogo būdo, tikra ragana. Moku 
200 dol. mėnesiui. Vyro palikimo užteks 
dviem metams. Tikiuosi per tą laiką iške
liauti pas jį.“

Tiksliai apskaičiavo...
Be abejo, Teisingasis atlygins jai išken

tėtas kančias ir rūpestį artimu.
O mums lieka gyvas pavyzdys, kad jo

kios aplinkybės, jokios fizinės negalios ne
palaužia stiprios dvasios.

Alina Grinienė 

svarų nuostolio. Tačiau ši suma taip pat 
nerodo tikro spaudos skyriaus veiklos vaiz
do. Kaip žinome, spaudos skyriui yra už
krauta sunki našta leisti Europos Lietuvį. 
Skaičiuojant gamybos darbą, medžiagas ir 
patalpas savikaina, Europos Lietuvio leidi
mas atsieina apie 5,850 svarų į metus. Tuo 
tarpu pajamų 1973 metais gauta tik 4.450 
svarų. Taigi šis darbas davė spaudos sky
riui apie 1,400 svarų nuostolio.

Spaudos skyriui 1973 metai buvo sunko
ki. Prieš statant naują spausdinimo maši
ną, buvo pašalintos pertvaros ir išlygintos 
patalpų grindys. Patalpų gerinimas labai 
trukdė spaudos darbus, bet dabar spaustu
vė turi geresnes darbo sąlygas. Akcininkai 
gali spaustuvę apžiūrėti ir patys pamatyti, 
kaip ji dabar atrodo. Šiandien jau galima 
sakyti, kad spaudos skyriaus modernizavi
mo darbai, kainavę apie 4,000 svarų, yra 
baigti. Telieka išspręsti prityrusių darbi
ninkų problemą. Ligi šiol spaustuvės vedė
jas vis dar turi daug vargo su neprityru
siais jaunais darbininkais, iš kurių du, pra
mokę darbo, išėjo dirbti kitur. Tačiau ne
žiūrint visų šių sunkumų, spaudos skyrius 
įstengė nuostolį sumažinti, o šiais metais 
turi galimybių pasiekti dar geresnių rezul
tatų. Padėties pagerėjimui įtakos turės Eu
ropos Lietuvio prenumeratos pakėlimas, 
bet ir šiais metais spaudos skyriui teks 
dengti Europos Lietuvio nuostolį, nes pre
numeratos pakėlimas laikraščio leidimo 
nuostolius tik dalinai sumažins.

Per paskutinius pora metų įvairūs page
rinimai bei remontai atsiėjo apie 13,700 
svarų. Tai rodo, kad bendrovė buvo pajėgi 
atlikti nemažus darbus. Bet dabar rezervai 
jau yra sumažėję, o daug kapitalo reika
laujančių projektų yra visa eilė. Bendrovė 
turi ne mažą turtą, bet rezervai nėra pa
kankami visiems planams įvykdyti.

-PASAULYJE-1
KULTŪROS ŽIDINYS

Vasario 10 d. New Yorke atidarytas Kul
tūros Židinys. Jo statytojai yra lietuviai 
pranciškonai ir New Yorko apylinkės lie
tuviai. Žemiau spausdinamas Kultūros Ži
dinio dedikacijos aktas.

LIETUVIŲ KULTŪROS DEDIKACIJOS 
AKTAS

Lietuviai Pranciškonai ir Didžiojo New 
Yorko apylinkės lietuviai bendrom pastan
gom ir aukom pastatydintą LIETUVIŲ 
KULTŪROS ŽIDINĮ skiria

NEPRIKLAUSOMAI LIETUVAI 
IR LIETUVIŲ TAUTAI,

kad čia augtų jos sūnų ir dukrų žmogiško
sios asmenybės moraliniai bei religiniai 
pagrindai;
stiprėtų jų dvasioje tarpusavio lietuviškas 
solidarumas, šiluma lietuviškai kalbai, kul
tūrai, ilgų amžių gerosios tradicijos;
gilėtų ištikimybė gyvenamajam kraštui ir 
įsipareigojimas dirbti savo tėvų žemės — 
Lietuvos bei joje gyvenančių tautiečių as
meninei laisvei ir valstybinei nepriklauso
mybei.
Tame kelyje jiem tetarnauja Lietuvių Kul
tūros Židinys ir tepadeda jiems Visagalis.

(Parašai)

MILIJONIERIUS IŠ LIETUVOS
„The Northern Echo“ 13. 3. 74 plačiai ap

rašo milijonierių, darbiečių parlamento 
atstovą, ministerio pirmininko finansinį 
patarėją Harold Lever, šis socialistų par
lamento atstovas, pasak laikraščio, „turi 
daugiau pinigų banke, negu daugelis kon
servatorių gali tik pasvajoti.“

Pasirodo, H. Lever‘io senelis atvyko iš 
nepriklausomos Lietuvos ir įsikūrė Man- 
chesteryje. Jo vaikaitis, būdamas dar dvy
likos metų, jau patardavo tėvui manu
faktūros biznyje, o dabar jis pataria min. 
primininkui H. Wilsonui, kaip tvarkyti pgr 
šlijusią Anglijos valiutą. H. Lever turi 
įgimtą finansininko juslę ir ne kartą par
lamente savo kalbomis yra nustebinęs net 
patį W. Churchilį.

Didžiausia H. Lever'io dorybė yra jo 
kuklumas. Neseniai jis esąs pareiškęs, kad 
ekonominiuose reikaluose prisipažinimas 
kurio nors dalyko nežinant, esanti išmin
ties pradžia. Laikraštis rašo, kad dėl tokio 
savo kuklumo H. Lever — politikas, diplo
matas, teisininkas ir milijonierius yra ma
žiau žinomas, negu menkesnio pajėgumo 
politikai ar finansininkai. Jis atsisakė jam 
pasiūlyto ministerio posto, pasilikdamas 
neapmokamu patarėju ir Cheethamo 
(Manchesteris) apylinkės parlamento 
atstovu.

Šioms problemoms pasvarstyti valdyba 
sudarė ekonominę komisiją, į kurią pa
kvietė DELS garbės narį P. Varkalą, S. 
Nenortą ir Z. Jurą. Ypač daug darbo ir 
pastangų ruošiant planus, įdėjo P. Varka- 
la, kuris savo nuomonę apie bendrovės ga
limybes pareiškė per „Europos Lietuvį“. 
Jis pažadėo ir toliau bendrovei padėti, ne
žiūrint kaip šie klausimai bus suvažiavime 
išspręsti. Jo patyrimas ir platūs ryšiai yra 
bendrovei labai naudingi ir valdyba yra 
jam dėkinga, galėdama o talka pasinaudo
ti.

Bendrovė turi progresuoti ir moderni
zuoti savo veiklos priemones. Per paskuti
nius keliolika metų, bendrovei atsigaunant 
iš 1960 metų kritiškos krizės, tas progresas 
buvo lėtas. Bendrovei stiprėjant, jaučiamas 
smarkesnis progreso tempss, bet norint 
greičiau didelio masto planus vykdyti, yra 
tik du keliai:

1. Sudaryti pagerinimams reikalingą 
kapitalą, realizuojant dalį turto, tai 
yra parduodant Sodybą.
2. Vykdyti užsibrėžtus planus, pake
liant bendrovės įsiskolinimo ribą, už
traukiant paskolas iš bravorų ar kitų 
šaltinių, o taip pat panaudojant susi
darančius bendrovės rezervus.

Suvažiavimas turėtų rimtai pasvarstyti 
ir nutarti, kuriuo keliu busimoji valdyba 
turėtų bendrovę vesti. Įsidėmėtina, kad šie 
reikalai šiandien svarstomi ne ekonominei 
krizei spaudžiant, bet ieškant būdų, kaip 
geriau bendrovė galėtų tarnauti lietuviš
kiems reikalams.

Nors bendrovė yra grynai lietuviška 
įmonė, bet daugiau kaip 50% jos pajamų 
gaunama iš kitataučių. Jos veikla yra stip
ri priemonė propaguoti Lietuvos ir lietu
vių vardą šiame krįašte. Šis darbas yra 
įmanomas tik rėmėjų, talkininkų ir tar- 
nautoų pastangų dėka. Visiems jiems šia 
proga valdyba reiškia nuoširdžią padėką ir 
kviečia visus lietuvius į solidarią taką dar 
didesniems ateities darbams.

GRAŽI AUKA

Australijoje gyvenąs tautietis, nenorįs, 
kad jo pavardė būtų viešai skelbiama, įtei
kė Australijos Lietuvių Fondui vieną tūks
tantį dolerių, prašydamas tą sumą išmokė
ti už akademinio pobūdžio rašytinį darbą, 
nagrinėjanti kurį nors aspektą iš lietuvių 
tautos valstybinio, kultūrinio, politinio, so
cialinio, ekonominio gyvenimo.

Ta proga Australijos Lietuvių Fondo 
valdyba kviečia visus tautiečius, o ypatin
gai studijuojantį jaunimą susidomėti stu
dijomis apie lietuvių tautą ir jos reiškimą
si.

Tikrai gražus ir sektinas pavyzdys, ska
tinantis jaunimą domėtis lietuviškais rei
kalais.

NEDUODA PALIKIMO

Kaip žinoma. Sovietų Sąjungos advoka
tai labai stengiasi išgauti užsienyje miru
siųjų giminių palikimus. Ta proga „Lietu
viai Amerikos Vakaruose“ aprašo vienos 
lietuvaitės skundą Los Angelese. Jos mo
tina Vilniuje paliko pinigų ir namelius. 
Toji mergina, būdama vienintelė įpėdinė, 
norėjo gauti motinos palikimą. Deja, jos 
motinos turtą pasisavinusi valdžia. Laik
raštis klausia, kodėl JAV vyriausybė lei
džia išvežti pinigus, o Sovietų valdžia ne
atiduoda teisėto palikimo.

H. Lever'io asmeniškas gyvenimas, bent 
pradžioje, nebuvo labai laimingas. Išsisky
ręs su pirmąja žmona, jis vedė antrą kar
tą. Tačiau po trijų metų antroji žmona mi
rė leukemija (1948 m.). Pagaliau jau pil
nai subrendęs ir finansiškai įsitvirtinęs 
pramonėje ir biržoje, 1962 m. jis vedė jau
ną (25 m.) lebanietę našlę, Ženevos banki
ninko dukterį, kuri savo dviejų milijonų 
kraičiu dar papildė H. Lever'io banko są
skaitą.

Kai pagalvoji apie visus tuos iš Lietuvos 
ar Rytų Europos atvykusius biznierius, 
(dažniausia žydiškos kilmės), ateina min
tis, kad šios Europos dalies klimatas tikrai 
yra palankus milijonieriams užgimti.

Bltm.

RETA KNYGA

Čerdynės kraštotyros muziejuje (Per
mės gub., Rusijoje) neseniai aptikta dide
lė spaudos retenybė. Tai rusų kalba para
šyta knyga, „Apaštalas“, išspausdinta 1591 
metais brolių Mamoničių spaustuvėje Vil
niuje. Knyga turi apie 200 puslapių įvairių 
užrašų iš kelių šimtmečių. Šis radinys tik
rai vertinga knygų retenybė, rodanti, kad 
jau 16 šimtmetyje Vilniuje veikė lietuviš
ka spaustuvė.
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LIETUVOS GYVENTOJAI
(tąsa)

3. Kaimo gyventojai

Lietuvos kaimo padėtis yra visiškai pa
sikeitus. Viensėdžiais nusėtas krašto vaiz
das, kokį daugelis iš mūsų atsimename, 
baigia išnykti. Sumažėjo ir kaimo gyvento
jų skaičius.

1939 m. Lietuvoje kaime gyveno 2,221,000 
gyventojų arba apie 77%. 1973 metų pra
džioje, kaip minėta, kaime liko tiktai 46%.

Vidutinis kaimo gyventojų tankumas da
bar yra 24 žmonės viename k v. km. (1938 
m. — 37 žm. kv. km..).

Kaip jau minėta, visas kraštas yra su
skirstytas į 44 rajonus. Vieno rajono vidut. 
dydis — 1,450-1,500 kv. km. Vidutiniškai 
viename rajone gyvena apie 35,000 gyven
tojų.

Daugumoj ka:mų rajonų gyventojų skai
čius mažėja. Tik rajonuose, esančiuose prie 
didelių miestų, kaimo gyventojų skaičius 
didėja — į juos keliasi miestuose butų ne
gauną darbininkai.

Iš viso Lietuvoje yra 24,229 gyvenvietės. 
Daugumoje jų gyvena nuo 26 iki 50 gyven
tojų. Eeveik tiek pat gyvenviečių ir su 50- 
100 gyventojų. Gyvenviečių, kurios turi iki 
2.000 gyventojų yra 28, o iki 3,000 — tiktai 
7. Būdingas mažųjų gyvenviečių, iki 5 gy
ventojų skaičius. Jų dar esama 2,526. To
kių gyvenviečių skaičius per paskutinius 
11 metų nesumažėjo, bet padidėjo. Nors 
bendras gyvenviečių skaičius per tą patį 
laiką sumažėjo 912 vienetų.

Šiuo metu kaime jaučiamas kvalifikuotos 
darbo jėgos trūkumas, t. y. žmonių, suge
bančių atlikti mechanizuotus ir elektrifi
kuotus ūkio darbus. Iš visų kaime gyve
nančių tik apie 60% dirba žemės ūkyje. Li
kusieji dirba administracijoje, švietimo ir 
sveikatos srityse arba vyksta dirbti į mies
tus.

Naujos kaimo gyvenvietės dažniausiai 
kuriamos senųjų kaimų ar miestelių vieto
vėse. Jos yra tinkamai suplanuotos, turi 
elektrą ir dujas, o taip pat ir kultūriniams 
reikalams skirtus įrengimus. Deja, tas kai
mo kūrimas vyksta gana lėtai. Iki 1970 m. 
buvo pastatyta apie 110,000 gyv. namų, kas 
sudarė tik 30% visų kaimo vietovių gyv. 
namų. Likusieji žmonės tebegyveno senuo
se, apleistuose namuose. Iš viso Lietuvoje
planuojama 4,700 naujų gyvenviečių. Jų 
pagrindinis tipas dar nėra galutinai išaiš
kintas ir nusistovėjęs. Pavyzdinės gyven
vietės esančios pastatytos Dainavoje (buv. 
Leonpolis), Želsvelėje, Dotnuvoje, Skaist
giryje.

Pačios didžiausios kaimo gyvenvietės 
1970 m. buvo: Venta (2,539 gyv.), Švėkšna 
(2,252 gyv.), Baisogala (2,232 gyv.), Gruz
džiai (2,057 gyv.), Juodšiliai (1,971 gyv.), 
Rudamina (1,963 gyv.), Merkinė (1,939 
gyv.), Raudondvaris (1,607 gyv.).

4. Tautinė gyventojų sudėtis
Skaičiuojant procentais, Lietuvos gyven

tojai 1970 m. taip atrodė: lietuviai — 80.1, 
rusai — 8.6, lenkai — 7.7, baltarusiai — 
1.5, žydai — 0.8. ukrainiečiai — 0.8. lat
viai — 0.1, totoriai — 0.1, čigonai — 0.1, 
kiti — 0.2.

Lyginant dabartinio Lietuvos ploto gy
ventojus su prieškariniais, lietuvių skai
čius yra padidėjęs apie 12%. Rusų skaičius 
yra padidėjęs apie 4%, bet lenkų ir žydų 
skaičius yra sumažėjęs. Gyventojų sudėtis 
Lietuvoje nėra pastovi ir kiekvienas sura
šymas parodo kitokius davinius.

Lietuvos miestų gyventojų pasiskirsty
mas yra šiek tiek skirtingas. Teigiamas 
reiškinys yra tik tai, kad bendras lietuvių 
procentas miestuose nemažėja, bet pamažu 
didėja. Skaičiuojant procentais, miestų gy
ventojų sudėtis buvo tokia:

Paskirų miestų gyventojų tautinė sudė-

1959 m. 1970 m.
Lietuviai 69.1 73.2
Rusai 17.0 14.5
Lenkai 6.6 6.1
Baltarusiai 2.4 2.4
Žydai 2.3 1.5
Ukrainiečiai 1.5 1.5
Kitos tautybės 1.1 0.8

Daviniai rodo, kad Vilniuje lietuvių per

tis labai įvairuoja.
Vilniaus miesto 

centais taip atrodo

Lietuviai
Rusai
Lenkai
Baltarusiai
Žydai
Kitos tautybės

gyventojų

1959
33.6
29.4
20.3

6.2
6.9
3.9

sudėtis pro-

m. 1970 m.
42.8
24.5
18.3

6.5
4.4
3.5

11 metų padidėjo 9.2%, o bendras jų skai
čius paaugo beveik 80.000. Tokiu būdu Vil
niuje lietuvių skaičius per 11 metų be
veik padvigubėjo. (1959 m. buvo 79.4 tūks
tančiai, o 1970 m. — 159.1 tūkst.). Rusų 
skaičius Vilniuje padidėjo 21.6 tūkst. ir pa
siekė 91 tkst. Lenkų taip pat padidėjo apie 
21 tūkst., baltarusių padidėjo 10 tūkst., o 
žydų prisidėjo per 11 metų tiktai 100.

Kauno gyventojų procentinė sudėtis 1970 
m. buvo: lietuviai — 84.3, rusai — 10.5, žy
dai — 1.4. lenkai — 1.0, baltarusiai — 
0.8, kiti — 2.0. Bendras rusų skaičius Kau
ne buvo 32.1 tūkst. Per 11 metų jų prisidė
jo apie 6.6 tūkst.

Lietuvos kaimo gyventojų tautinė sudė
tis procentais 1970 m. buvo tokia: lietuviai 
— 87.1, lenkai — 9.3, rusai — 2.6, baltaru

sį: šiai — 0.5, latviai — 0.2, ukrainiečiai — 
0.1, kiti — 0.2.

Pažymėtina, kad visų tautybių gyvento
jų skaičius, išskiriant baltarusius, kaime 
per 11 metų sumažėjo. Pvz., rusų iš 53.2 
tūkst. sumažėjo iki 40.4 tūkst., o baltaru
sių iš 5.3 tūkst. padidėjo iki 7.4 tūkst.

Lietuviškiausi miestai (90% ir daugiau 
lietuvių) yra Biržai, Joniškis, Kapsukas 
(Marijampolė), Kelmė, Kretinga, Mažei
kiai, Pasvalys ir kt.

Patys nelietuviškiausi miestai buvo Vil
nius ir Klaipėda. Lietuvių procentas pen
kiuose didžiuosiuose miestuose 1970 m. bu
vo toks: Kaunas — 84.3, Vilnius — 42.8,

Klaipėda —• G0.9, Šiauliai — 84.1, Panevė
žys — 88.9.

Rusų procentas tuose pačiuose miestuo
se buvo toks: Vilnius — 24.5, Klaipėda — 
30.9, Kaunas — 10.5, Šiauliai — 11.4, Pa
nevėžys — 8.3.

Kaimuose lietuviai sudarė 87.1% visų 
gyventojų, o daugelyje rajonų jų procen
tas siekė 90 ir daugiau. Rusų, daugiausia 
susitelkusių Zarasų, Švenčionių, Ignalinos, 
Jonavos ir Trakų rajonuose buvo tik 2.6%.

Lenkai daugiausia susitelkę Vilniaus 
mieste ir krašte. Iš viso jie sudarė 7.7%.

Baltarusiai daugiausia gyvena miestuo
se, o žydų net 99% įsikūrę miestuose. Apie 
70% visų Lietuvos žydų gyvena Vilniuje. 
Miestuose daugiausia apsigyvenę ir ukrai
niečiai. Latvių Lietuvoje yra likę t:k 5.1 
tūkst. Totoriai ir čigonai yra išsisklaidę po 
visą Lietuvą, o saujelė karaimų (338) dau

Kili;rašoi
„Draugas“ (Nr. 31) b. kv. pasirašytame 

vedamajame „650 metų sukaktį atšventus“ 
apžvelgia, kas iš tikrųjų padaryta Vilniaus 
650 m. sukakčiai įamžinti.

„Išrodo, kad bene svariausią indėlį Vil
niui bus paskyręs poetas Kazys Bradūnas, 
parašęs brandų veikalą „Pokalbiai su ka
ralium, anno Domini 1323 — 1973“, ir žino
mas spaustuvininkas Mykolas Morkūnas, 
išleidęs jį savo lėšomis bei rūpesčiu. Tokią 
tikrai mielą Vilniaus knygą malonu pa
imti į rankas, galima ir svetimtaučiui pa
rodyti, nors ji tik lietuviškai parašyta.

Tai beveik ir viskas, nes daugiau ryškes
nių darbų Vilniui neatlikome. Neišleidome 
gražaus Vilniaus vaizdų albumo, nepasta- 
tėme kokio nors paminklo Vilniaus įkūrė
jui, nepristatėme mūsų ilgaamžės sostinės 
svetimiesiems, nors tai nesunkiai galėjome 
atlikti. O būtų buvę gerai tai padaryti. — 
Žiūrėkite, kokį puikų ir gražų miestą, ko
kią nuostabią ir seną sostinę Lietuva turi!

Dar mažiau Vilniaus reikalu padaryta 
ir dar kukliau Vilnius paminėtas okupuo
toje Lietuvoje ir pačiame Vilniuje. Tiesa, 
okupacinės valdžios įsakymu buvo suruoš
tas Vilniaus sukakties minėjimas. Deja, jis 
vyko ne Gedimino vardo, bet Lenino aikš
tėje. Minėjimą pravedė rusai ar jų pakali
kai rusų kalba. Vilniaus miesto įkūrėjas 
Gediminas nebuvo pagerbtas, pastatant 
jam ryškų paminklą ar kitu būdu įamži
nant jo atminimą. Išleista kiek brošiūrų 
apie Vilnių, paskelbta -kiek straipsnių, de
ja, jie mūsų daug nedžiugina, -nes iš jų 
skaitytojas gali tik tiek sužinoti, kad ligi 
Lenino Vilniaus kaip ir nebuvo. Vilnius at
sirado tik tada, kai pro jį vieną ar du kar
tu Leninas pravažiavo... Pagaliau ir didin
gus Vilniaus mūrus išstatę ne senovės lie
tuviai, ne didieji mūsų kunigaikščiai ir di
dikai, bet Sovietų valdžia. Apie didingas 
bažnyčias visiškai tylima, nes jos, puošda- 
mos Vilnių, labai gadina rusų nervus.“

„Darbininkas“ (Nr. 6) vedamajame ra
šo, kaip pastatytas Kultūros Židinys New 
Yorke.

„Idėja, gera ar bloga, turi ateiti savu lai
kui: tik tada ji tegali pavirsti tikrove. Pa
virsta ji tikrove, kada jos reikalą pajaučia 
daugelis ir kada tas daugelis pasiryžta ją 
įvykdyti.

Šioji tiesa taikoma ir Kultūros Židinio 
idėjai. Židinio idėja kilo iš noro išlaikyti 
lietuvišką egzistenciją. Iš to paties noro, iš 
kurio ankstesnė ateivija sukūrė parapijas, 
bažnyčias, sales. Tai buvo didelis tos atei- 
vijos kūrybinis žygis lietuvybei reikštis.

Laikai pasikeitė. Urbanizacijos procese 
tada sukurtų bažnyčių erdvė susiaurėjo. 
Parapijiečių gyvenama erdvė prasiplėtė

giausia gyvena Trakuose ir Vilniuje.
Lietuvoje absoliutinė gyventojų daugu

ma gimtąja kalba laiko savo tautybės kal
bą. Tik 0.5% lietuvių 1970 m. savo gimtąja 
kalba laikė kitas kalbas, daugiausia rusų 
arba lenkų.

Rusų 97.8% gimtąja kalba laiko rusų 
kalbą. Lenkų 92.4% gimtąja kalba laiko 
savo tautybės kalbą. Tačiau baltarusių ir 
ukrainiečių tik pusė (apie 52%) gimtąja 
kalba laiko savo tautybės kalbą. Žydų 
62%, latvių 80%, o čigonų net 90% gimtą
ja kalba laiko savo tautybės kalbą. Tiktai 
totoriai, kurių Lietuvoje yra apie 3.4 tkst., 
mažai tekreipia dėmesio i savo gimtąją 
kalbą.

Dauguma gyventojų, kurie savo gimto

sios kalbos nelaiko tautybės kalba, prisi
ima rusų kalbą. Tam tikras sukimas šia 
kryptimi pastebimas ir tarp lietuvių, ypa
čiai miestuose.

Apie 35% lietuvių moka rusų kalbą. Kai
me ir mieste rusų kalbos mokėjimas nevie
nodas. Pvz., Vilniuje 72% lietuvių moka 
rusiškai, o kaime tik apie 25%.

Apie trečdalis Lietuvoje gyvenančių ru
sų moka antrą kalbą, daugiausia lietuvių. 
Kaime kas antras rusas moka lietuviškai, 
o mieste tik kas trečias kalba antra kalba. 
Vilniuje tik 21% rusų moka lietuviškai.

Čia atpasakotieji skyriai ir yra patys 
įdomiausi knygoje „Lietuvos TSR gyvento
jai“. Likusieji skyriai yra labiau speciali
zuoto pobūdžio. Prie jų bus galima sugrįš 
ti, atsiradus reikalui vieną ar kitą specia
lią sritį panagrinėti.

ji

iki didelių atstumų nuo bažnyčios. Su nau
ja ateivijos banga ir salės tapo ankštos. 
Naujas laikas pareikalavo naujų priemo
nių ir naujo stiliaus, nors išliko tas pats 
senasis tikslas — išlaikyti ir pareikšti lie
tuvišką egzistencija.“

Ir užbaigia:
„Židinys pastatytas. Dedikacijos aktu jis 

skirdamas Nepriklausomai Lietuvai ir Lie
tuvių Tautai. Suprantama — kuriančiai ir 
kovojančiai tautai. Praktiškai — skiriamas 
jaunajai išeivijos Lietuvai naudotis.

Dedikacijos raštas lyg sakyte sakytų: 
mes padarėm; padarėm jums; ateikite ir 
pajauskite atsakomybę, kad lietuvišką eg
zistenciją išlaikyti ir plėsti dabar jūsų ei
lė...“

VILNIAUS MUZIKOS INSTRUMENTŲ 
MEISTRAI

Po šiais senoviniais mūro skliautais, ro
dos, kiekvienas daiktas dvelkia amžių pa
slaptimis. Buvusi menė, užlieta dulsvos 
šviesos, primena pablukusią itališką gra
viūrą iš XVII amžiaus, saugomą Paveikslų 
galerijoje. Niekas per šimtmečius nepasi
keitė muzikos instrumentų dirbtuvėse pa
saulyje. Tie patys girgždantys varstotai, 
dildės, tekinimo ratai. Nebent elektra va
romos staklės stambesniems medienos ga
balams išplauti. Juvelyriškai tiksliam dar
bui talentingos rankos nepamainomos.

...Varto mišku pakvipusią lentą ramus 
ir gerai nusiteikęs meistras Stasys Navic
kas. Meistrui, kaip ir bitininkui, nevalia 
pykti. Kitaip — sėkmės nebus. Pridėjęs au
sį, pasiklauso, pirštu pliauską skambtelia. 
Pradedame šneką apie Karelijos eglę. Tai 
ypatingas medis. Lėtai augęs, pamažu 
brendęs akmenynuose, bet tiesia styga stie- 
bęsis žydrynėm Ne visuose žemės kampe
liuose — tik Kalevaloje, Kaukaze, Tian Ša- 
nyje, Alpių kalnuose ošia „eglės smuiki
ninkės“, botanikų ir muzikų vadinamos re
zonansinėmis eglėmis. Iš jų lentos Laury
nas Sužiedėlis, Juozas Kalkauskas, Jonas 
Tiškauskas, Vincas Sinkevičius ir nugludi
na dėką — viršų ar dugną kontrabosui. Ge
ra medžiaga rezonansinė eglė: tanki, skam
bi, gražaus rašto ir įdomios tektūros.

Kontraboso šonai daromi iš beržo. Pa
prasto lietuviško beržo, augusio saulėtame 
gojuje ar galulaukėje. Toks beržas tarsi 
gražiausius savyje kaimo tylumos, paukš
čių giesmių garsus surinko. Kartais minė
to kontraboso šonams ir klevas imamas. Ir
gi medis, jautrus muzikai.

Klevas — iš karališkos giminės. Ne vien 
dėl to. kad pirmiausia pavasaryje pražys
ta, o paskum tik išsprogsta. Klevas savo 
balsą atiduoda ir kanklėms (kartu su rezo
nansine egle), ir skudučiams.

Naciu byla
Šiemet sukanka 40 m., kai Lietuvoje bu

vo iškelta vokiečių nacionalistams byla. 
Tai buvo pirmoji nacių byla visame pa
saulyje ir ją iškėlė mažutė Lietuva.

Kai 1933 m. A. Hitleris Vokietijoj paėmė 
valdžią į savo rankas, tai pradėjo viešai 
veikti ir Klaipėdos krašto hitlerininkai. 
Juos rėmė kai kurios vokiečių politines 
partijos ir atsargos karių organizacijos. 
Jos tuoj pradėjo steigti ir globoti jaunimo 
padalinius ir iš jų formuoti smogikų bū
rius. Jie turėjo karinio parengimo pamo
kas, lauko pratimus, o iš Vokietojos slap
tai buvo siunčiami ginklai. Vokietijos spau
da kiršino gyventojus ir niekino tuos, ku
rie nepritarė nacių veiklai. Ypatingai na
cius rėmė vokiečių generalinis konsulas 
Klaipėdoje, ir Rytprūsių gauleiteris Erich 
Koch. Smogikai buvo įsitikinę, kad mažutė 
Lietuva neišdrįs pasipriešinti, ir pradėjo 
ruošti Klaipėdoje ginkluotą sukilimą.

Lietuvos vyriausybė, remdamasi teisės 
priemonėmis, pavedė teismo organams iš
tirti nacių veiklą. Tardymo metu paaiškė
jo, kad naciai ruošė organizuotą valstybės 
išdavimą, ir šią bylą pavedė spręsti kariuo
menės teismui.

Teismas šią bylą pradeio nagrinėti 1934 
m. lapkričio mėn. ir baigė 1935 m. balan
džio mėn. Į teismą buvo pakviesta 120 kal
tinamų asmenų. Tame skaičiuje nacių va
dai Baro.i von dcr Repp, dr. Neumann, 
Freiherr von Sass ir kiti, kurie organizavo 
ir vykdė krašto išdavimo bylą. Tardymo 
medžiaga turėjo 15.000 lapų. O kaltinama
sis aktas sudarė 530 spausdintų puslapių 
knygą. Teismas vyko Teisingumo ministe
rijos salėje, Kaune.

Šioje byloje buvo teismiškai patikimais 
duomenimis iškelta viešumon nacių veik
la, paremta melo, smurto ir teroro veiks
mais. Ji įeis į istoriją, kaip pirmoji nacių 
byla visame pasaulyje, nes joje pirmą kar
tą plačiai buvo išaiškinti hitlerinės Vokie
tijos tarptautinės agresijos planai ir meto
dai.

V. Vytenietis

Nuogaliai
Neseniai JAV ir Anglijoje pradėjo reikš

tis taip vadinamas „streaking“ — nuoga
lių pasirodymai gatvėse. Paskutiniuoju 
metu jų skaičius didėja ir sukelia policijai 
nelaukto rūpesčio. Iš tikrųjų tai nėra vi
siškai naujas dalykas, bet pasikartojantis 
viduriniųjų amžių religino pobūdžio pasi
reiškimas, dažnai turįs ryšį su pasaulio pa
baiga ar kokia nors kita „globaline“ idėja.

Pvz., apie 1950 m. buvo pasklidęs savo
tiškas pasaulio pabaigos siaubas, turįs 
ateiti per atominį susinaikinimą. Kartu su 
juo ėjo ir viduramžiška antikristo idėja. 
Europoje tuo antikristu buvo laikomas 
Stalinas, Amerikoje „Black Power“ (Juo
doji jėga), o šiaur. Airijoje, pastoriaus 
Paisley pasekėjams — popiežius. Truputį 
vėliau prasidėjo masiniai prieš atominės 
energijos vartojimą (CND) žgiai, beatniki' 
garbinimo histerija, „Šviesos Festivaliai“. 
Per visus tuos įvykius daugiau ar mažiau 
pasireikšdavo ir nuogumo demonstracijos.

Tikrieji nuogalių pirmtakai yra taip va
dinami adomitai, įsteigę savo organizaciją 
Bohemijoje kaipo protestą prieš Šventąją 
Romos Imperiją ir pačią Romos Bažnyčią. 
Sekdami žmonijos tėvą Adomą, kuris buvo 
be nuodėmės ir todėl be drabužių, jie taip 
pat vaikščiojo nuogi, tikėdami, kad per 
skaistybę žmoguje apsigyvenąs pats Die
vas. Jie nutraukė ryšius su panašia tabori- 
tais vadinama organizacija, nes anoji leido 
monogamines vedybas ir praktikavo lais
vąją meilę. Adomitai šokdavo prie laužų 
ritualinius nuogalių šokius ir giedodavo 
giesmes. Nebodami net šalčių, jie rinkda
vosi nuogi, tikėdami, kad visuotinė skais
tybė apsaugo juos visokiose aplinkybėse, 
kaip apsaugodavo Adomą iki jo nupuolimo.

Šių dienų „streakeriai“ nebeturi tokių 
skaisčių idealų. Dažnai jie demonstruoja 
savo nuogybę ir patys nežinodami kodėl. 
Tačiau dažnais atvejais jie tai daro prana
šaudami artėjantį buržuazinės visuomenės 
galą arba protestuodami prieš rankų dar
bą.

Dabartinių nuogalių pirmtakūnai paga
liau išėjo į visuotinius kraštutinumus, ėmė 
dėtis „keršijančiais angelais“, siekiančiais 
paskandinti žemę kraujo klanuose. Husitų 
generolas Jonas Zizka jų organizaciją už
draudė, o vadus likvidavo. Sako, kad j‘e 
ėję į mirtį linksmai šypsodamiesi.

Anglijoje „streakeriams“ taikomas val-

Yra toks įdomus liaudies instrumentas
— kelmas su skrabalais. Jo tabalai iš guo
bos, tamsia bronza atspindinčios, tankio
mis linijomis išvingiuotos, drožiami, sko
biami. Sakytum, guoba, kerotas medis, ne
bent račių sudomintų, o „prašneka“ — tik 
klausykis!

Kam reikalinga balta beržo tošis? Ogi se
nam pučiamajam instrumentui — ragui — 
apvynioti. Birbynei išmirkomas, nugludi
namas jau tikras jaučio ragas. Tik josios 
viduje — meistro kūryba paslėpta — 
įmantriai surantytas žalvarinis vamzdelis.

„Muzika turi įskelti ugnį žmogaus sielo
je!..“ — sakė didysis Liudvikas Bethove
nas. „Medyje turi pasilikti žmogaus siela“,
— toks muzikos instrumentų kūrėjų ir 
meistrų priesakas.

„Švyturys“ 

katavimo įstatymas, pagal kurį 16 šimtme
tyje plakdavo rykštėmis, o dabra nubau
džia 10-50 svarų, o kartais ir keliais mėne
siais kalėjimo.

18 šimtmečio antroje pusėje Rusijoje bu
vo susikūrusi sekta, vadinama duchabo- 
rais. Jos nariai nepripažino pasaulinės ir 
bažnytinės vyriausybės, nemokėjo mokes
čių ir atsisakė tarnauti kariuomenėje. Ru
sų valdžios persekiojami, 1886 m., Angli
jos quakeriams padedant, jie emigravo į 
Kanadą ir įsikūrė Saskačevano ir Britų 
Kolumbijos provincijose. Ekstremistų du- 
chaborų grupė čia sukūrė Laisvės Sūnų 
padalinį, kurio nariai ir šiais laikais ruo
šia nuogalių eisenas į Britų Kolumbiją, 
protestuodami prieš įvairius mokesčius.

Nudizmas nėra svetimas ir quakeriams, 
kuriuos įsteigė G. Fox (1624-1691). Tai yra 
Religinė Draugų Sąjunga, nepripažstanti 
dvasininkų ir sakramentų. Jie yra pacifis
tai, absoliutiški blaivininkai, smarkiai pa
sinešę į labdaringą veiklą. Apie 17 šimtme
tį jie taip pat kartais protestuodavo gatvė
se nuogi, ir būdavo už tai valdžios perse
kiojami.

Ar staiga atgiję viduramžiški nuogalių 
išsišokimai išsivystys į kokią nors naują 
organizaciją, ar jie pasibaigs tik pavieniais 
„streakerių“ pasirodymais, šiandien dar 
negalima pasakyti. Isterija kartojasi.

Krk.

LIETUVOJE
PAGERBĖ BIMBĄ

„Tiesa“ rašo, kad Antaną Bimbą jo 80 
metų sukakties, proga pagerbė Lietuvos 
spauda ir JAV komunistiniai lietuvių laik
raščiai. o komunistų organas „Daily 
World“ net dviejuose numeriuose įsidėjęs 
rašinius apie A. Bimbos gyvenimą ir veik
lą. „Tiesoje“ A. Eamba vadinamas įžymiu 
žurnalistu, mokslininku ir V. Kapsuko uni
versiteto istorijos mokslų garbės daktaru.

248 DVASININKAI

„Gimtasis Kraštas“ (Nr. 10) pradėjo Jo
no Aničo straipsnių seriją apie šv. Kazi
miero kolegiją ir jos steigėjus bei vadovus 
Romoje. Nuostabiu tikslumu suregistruo
tos visokios datos ir skaičiai. Taip pat tiks
liai suskaičiuota, kad iš Lietuvos pasitrau
kė 248 dvasininkai.

FILOSOFIJOS DAKTARAS

„Tiesoje“ (Nr. 59) Lietuvos KP CK sek
retoriaus A. Barkausko pranešimo moksli- 
nėje-praktinėje Ideologinių darbuotojų 
konferencijoje aprašyme „Komunisto“ re
daktorius G. Zimanas vadinamas filosofijos 
mokslų daktaru ir profesorium. Iki šiol ne
teko girdėti, kad buvęs „Tiesos“, o dabar 
„Komunisto“ redaktorius būtų buvęs iš
rinktas kurio nors Lietuvos universiteto 
profesorium.

VERTINA Ž. BILAIŠYTĘ

Kaip žinoma, jauna lietuvė poetė (gimu
si 1951 m.) Živilė Bilaišytė neseniai išleido 
savo kūrybos rinktinę „Žaiskim ieškoji
mą“. šio rinkinio vertinimą, parašytą V. 
Kazakevičiaus, įsidėjo „Gimtasis kraštas“. 
Ten pat išspausdinta ir trejetas Bilaišytės 
eilėraščių.

PERGALĖ ŠVEDIJOJE

Pirmuoju Lietuvos lengvaatlečiu — Eu
ropos čempionu 1971 m. tapo šuolininkas 
Kęstutis Šapka, Helsnikyje iššokęs 2 m 20 
cm. Beveik po trejų metų Kęstutis pakar
tojo pergalę, bet jau rungtyniaudamas už
darose patalpose. Neseniai Geteborgo 
(Švedija) „Skandinavijos“ sporto rūmuose 
vykusiose pirmenybėse jis vėl tapo Euro
pos čempionu, iššokęs 2 m 22 cm.

GALVOSŪKIS
Nr. 33

Gulsčiai: 1. Stalino pavardė. 6. Laikro
džių firma. 7. Ištįsęs. 9. Ugniakalnio pro
duktas. 10. Moters vardas. 11. Dvasininko 
titulas.

Statmenai: 2. Foto firma. 3. Gėlė. 4. Ka
rinis laipsnis. 5. Tvarkos ir saugumo įstai
ga. 8. Namų židinio ugnelė. 10. Paskutinis 
maldos žodis.

GALVOSŪKIO NR. 32 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Radiograma. 6. Asmuo. 7. 

Viela. 9. Esmė. 10. Rūkti. 11. Salamandra.
Statmenai: 2. Ohio. 3. Marsas. 4. Erškė

tis. 5. Garvežys. 8. Elgeta. 10. Rūta.
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AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
J. Adomaitis, O. Liškauskienė, J. Plepys, 

A. Kubilius — po 0.75 sv.; P. Adomaitis, V. 
BumbliauSkas — po 0.25 sv.

Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 
jai paremti aukojo:

J. Andriuškevičius — 3.75 sv.; St. Jona- 
vičius ir K. Bivainis — po 1.15 sv.; St. Po
cius, J. Černius, J. Liaugaudas, M. Gelvi- 
nauskienė ir K. Masiliūnas — po 0.75 sv.; 
J. Juozelskis — 0.50 sv.; Br. Sasnauskas, 
V. Kraučiūnas — po 0.25 sv.

PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS
DBLS naujoji Taryba pasiskirstė parei

gomis: pirm. — A. Bučys, vicepirm. — A. 
Ručinskienė, sekr. — VI. Dargis, nariai — 
J. Maslauskas ir R. Šova.

DBLS ir L. Namų Centro valdyba parei
gomis dar galutinai nepasiskirstė. Jos pir
mininkais perrinkti tie patys asmenys — J. 
Alkis (DBLS) ir S. Nenortas (L. Namų fa
ve).

NAUJA KNYGA
„Nidos“ klubas atidavė rišyklai ką tik 

išspausdintą labai įdomią Liudo Dovydėno 
novelių rinkinį „Pašiurpo mano velnias“. 
Greitai šitoji knyga kartu su B. Railos „Pa
guoda“ (I t.) bus pradėta siuntinėti skai
tytojams. Šiuo metu ruošiama spausdinti 
„Paguodos“ II tomas.

LONDONAS
DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDOS
Lietuvių bažnyčioje Londone (21 The 

Ovai, E. 2) pamaldų tvarka:
Verbų sekmadienį — bal. 7 d. 11 vai. ver

bų šventinimas, procesija, šv. Mišios.
Did. ketvirtadienį 8 vai. vak. šv. Mišios, 

procesija, Švč. Sakramento adoracija.
Did. penktadienį — pamaldos 3 vai.
Did. šeštadienį pamaldos prasidės 7 vai. 

vakaro, po to bus šv. Mišios.
Velykų dieną 8 vai. ryto prisikėlimo pro

cesija, šv. Mišios. Suma 11 vai.
Velykų II dieną (neprivaloma šventė) šv. 

Mišios 9 ir 11 vai.
Kasdien klausoma išpažinčių ir šv. Ko

muniją galima priimti pamaldų metu.

NOTTINQHAMAS
MARGUČIŲ BALIUS

Balandžio 15 d. 6.30 vai., t. y. antrąją Ve
lykų dieną ukrainiečių klubo salėje, 30, 
Bentnick Rd. rengiamas

MARGUČIŲ BALIUS.
Gražiausias ir stipriausias margučiai bus 

premijuojami.
Bus gera muzika, veiks baras ir loterija. 

Šokiai tęsis iki vėlyvos nakties.
Kviečiame visus dalyvauti su gražiau

siais ir stipriausiais margučiais.
Skyr. Valdyba

PADĖKA

DBLS Nottinghamo skyr. Valdybai, L. A. 
Sąjūdžiui, Moterų Draugijai ir visiems, 
prisidėjusiems prie mūsų išleistuvių Aust
ralijon ir dovanas, tariame širdingą ačiū.

I. R. Bacevičiai

LIET. SODYBA
PAMALDOS

Velykų sekmadienį — balandžio 14 d. 11 
vai. bus pamaldos Lietuvių Sodyboje. Prieš 
tai bus klausoma išpažinčių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — balandžio 7 d., 12.30 v.
BRADFORDE — balandžio 14 d., 12.30 v., 

, iškilmingos Prisikėlimo pamaldos ir 
margučių šventinimas.

LEEDSE — balandžio 21 d., 3 v. p. p., H. 
Rosary bažn.

KEIGHLEY — balandžio 28 d., 3 v. p. p., 
St. Anne bažn.

LEICESTERYJE — balandžio 7 d., Verbo
se, 12.15 vai., Sacred Heart, Mere Rd., 
metinis šv. Metų susitelkimas.

NOTTINGHAME — bal. 7 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje. Atliekamos Verbų apei
gos.

NOTTINGHAME — Didžiosios Savaitės 
pamaldų tvarka Liet. Židinyje: Ver
bose 11.15 vai., Did. ketvirtadienį 15 
vai., Did. šeštadienį 20 vai., Velykų I 
ir II d. 11.15 vai.

WOLVERHAMPTONE — Velykų I d., 11 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square. Išpažintys nuo 10.30 vai.

BIRMINGHAME — Velykų II d., St. John's 
Convent, 19 Park Rd., Moseley, B13. 
Išpažintys nuo 10.30 vai.

DERBYJE — balandžio 21 d., Bridge Gate. 
NOTTINGHAME — balandžio 21 d., 11.15 

vai., Liet. Židinyje.

LE1CESTERIS
VISI LAUKIAMI

Gavėninį Šv. Metų susitelkimą Verbų 
sekmadienį, balandžio 7 d., 12.15 vai. Švč. 
Širdies bažnyčioje, Mere Rd. praves sve
čias kun. dr. K. A. Matulaitis, M. I. C. Visi 
maloniai kviečiami tuo pasinaudoti.

ŠVEICARIJA

ŽYMAUS UKRAINIEČIO SUKAKTIS
Kovo 24 d. Šveicarijos ukrainiečių drau

gija paminėjo Berne savo garbės nario M. 
Jeremijevo, gyvenančio Ženevoje, 85 metų 
amžiaus sukaktį. Jubiliatas priklausė tai 
ukrainiečių veikėjų grupei, kuri 1918 m. 
suorganizavo Ukrainos Radą (tarybą), pa
skelbusią Ukrainos valstybinę nepriklauso
mybę. Vėliau M. Jeremijevas perėjo į dip
lomatinę tarnybą ir atstovavo laisvajai 
Ukrainai Romoje.

Minėjime dalyvavo dr. A. Gerutis, pa
sveikinęs jubiliatą lietuvių vardu ir palin
kėjęs Ukrainai atgauti nepriklausomybę.

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.

JAUNIMO ŠOKIAI
Jaunimo „Disco“ šokiai ruošiami š. m. 

balandžio 27 d., 7.30 vai. vak. iki 12 vai. 
vak. Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gdns. 
W. 11.

Maloniai prašome dalyvauti ir vyres
niuosius. Iš anksto dėkojame.

Įėjimas 50 p., įskaitant užkandžius. Or
ganizuojama gausi loterija.

SKELBIMAS
Paieškomas Londone žmogus, kuris no

rėtų ir sugebėtų gaminti paveikslams rė
mus. Ypač pensininkui tai būtų didelis pa
jamų šaltinis. Užsakančiųjų būtų daug.

Jeigu įkas imtųsi to darbo, prašau skam
binti 997-1360.

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.
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"UtftlLT
„Britanijos Lietuvis“,

1949 m. balandžio 1 d.
— Perspausdinta turkų ir vokiečių spau

doje paskelbta žinia, kad buvę mėginta nu
šauti Staliną.

— Darbo Ministerija pranešė, kad iki 
šiol į Angliją jau atvyko 76.000 DP. Iš jų 
140 deportuota atgal. Savo noru išvyko 
2.000.

— Dr. J. Leimonas, ką tik išvykęs iš Co
ventry į JAV, popiežiaus apdovanotas šv. 
Grigaliaus Didžiojo ordinu.

— Laikraštyje daug vietos skiriama ang
lų kalbos atsiliepimams apie Lietuvos so
listų koncertus.

NEGALĖJO ATSKIRTI

Londono policininkas, kuris Chiswicko 
priemiestyje vijosi nuogalius, buvo pa
klaustas, kurios lyties nuogaliai buvę.

— Negaliu pasakyti, — atsakė policinin
kas. — Jie visi turėjo ilgus plaukus.

MORSCHACH
(Studijų Savaitės vietovė)

Jeigu šių metų „Studijų Savaitei“ nebū
tų buvusi pasirinkta Morschacho vietovė, 
tai šis pavadinimas būtų pasilikęs mums 
nežinomas. Dabar gi Morschachui lemta 
vienaip ar kitaip įeiti į lietuvių išeivijos 
istoriją.

Savaime Morschach yra viena iš gausit; 
vasarojimo vietovių, kurių Šveicarijoje ne
stinga. Ieškant patalpų šių metų renginiui, 
sustota ties tąja vietove, nes ten prieš ke
lis metus tėvai pranciškonai pastatė spe
cialiai nedideliems kongresams skirtas pa
talpas. Pastatui vieta parinkta tikrai vy
kusiai. Ant skardingos pakrantės išdygo 
rūmai, iš kurių langų išnyra didingas vaiz
das į vidurinės Šveicarijos kalnyną ir į Ke
turių Kantonų ežerą. Gražesnį vaizdą, bū
dingą Šveicarijai, sunku įsivaizduoti. Tik
rovė atrodo, kaip propagandinio plakato 
nuotrauka!

Morschach reklamuojasi kaip „saulės 
balkonas“ Keturių Kantonų paežeryje. Be
je, vis miniu Keturių Kantonų ežerą. Kai 
kuriose kalbose tas pavadinimas nežino
mas. Ežeras kartais vadinamas Liucerno 
(Luzern) vardu. O tame paežeryje užsi
mezgė Šveicarijos istorija, prasidėjusi 
maždaug tuo pat metu, kaip ir Lietuvos is
torija. Ne kas kitas, kaip dr. Vincas Ku
dirka dar praeito šimtmečio pabaigoje iš
vertė į lietuvių kalbą Friedricho Schillerio 
dramą Vilių Tellį ir ten Keturių Kantonų 
ežeras pavadintas „Firvaldšteto“ ežeru. 
Patys vietiniai šveicarai ežerą vadina 
„Vierwaldstaettersee", tuo tarpu prancūzų 
šveicarai tepažįsta „Keturių Kantonų eže
rą“. Šį pavadinimą perėmė ir mūsų didy
sis dainius Maironis, parašęs 44 eilučių ei
lėraštį „Vakaras ant Keturių Kantonų eže
ro“. Poetą, rymojusį ant ežero kranto, ap
gobė praeities atsiminimai ir jis mintimis 
nukilo į Tėvynę:

“...Ten, kur sesutės rūta dabina 
Kasas nuo mažens,
Kur juodbėrėlį brolis augina 
Balnot ant rudens,
Ten, kur Dubysa mėlyna juosta 
Banguoja plati!..
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą, 
Kaip perlas riedi?
Ten tai prabėgo mano brangiausi 
Jaunystės laikai,
Ir po tiek metų pats savęs klausi, 
Tai vien tik sapnai“...

Morschacho kaimas išsidriekė daugiau 
kaip 600 metrų aukštumoje, tarp piramidi
nio Frohnalpstock ir dantuotųjų ftlythen 
viršūnių. Kaime yra pastatyti keli viešbu
čiai. Jie nepasižymi ypatingu prašmatnu
mu, bet užtat ten kainos žymiai prieina
mesnės, negu artimame Brunneno kuror
te. Dar neseniai iš Brunneno į Morschachą 
kilo kalnų geležinkeliukas, bet jis vis duo
davo nuostolių, tad jį nugriovė, o dabar 
vingiuotu keliu į kalną repečkojasi auto
busai.

Brunneno vasarvietė įsikūrė pačioje eže
ro pakrantėje ir ilgainiui nustelbė Mor
schachą. Nors Šveicarijoje yra daug pra
bangesnių vasarviečių kaip Brunnen, bet 
ir čia yra išsistatę „Grand Hotel" ir kito
kių pavadinimų prašmatnūs viešbučiai su 
gana riebiomis kainomis. Brunnene veikia 
Casino, kur galima išbandyti laimę ruletės 
lošime.

Iš Erunneno geležinkelio stoties rodyklė 
rodo kelią į gretimą Ingenbohlio vietovę. 
Abi vietovės faktiškai yra suaugusios į vie
ną. Ant kokio šimto metrų aukščio kaubu- 
ro stūkso didžiuliai, įvairių stilių ir įvai
riais laiko tarpais statyti rūmai. Tai gar
susis Ingenbohlio vienuolynas ir vienuolių 
vedamos mergaičių mokyklos.

Dar ir šiandien Ingenbohlio vienuolyne 
gyvena ir vienuolyno išlaikomose švietimo 
įstaigose dirba kelios lietuvaitės vienuo
lės. Ingenbohlis yra suvaidinęs išskirtinį 
vaidmenį lietuvių vienuolių gyvenime. Čia 
šio šimtmečio pradžioje atsikėlė mokytis 
kelios lietuvaitės. Rusų valdytoje Lietuvo
je vienuoliškas gyvenimas buvo varžomas. 
Kilo mintis Šveicarijoje įsteigti Ingenboh
lio pavyzdžiu lietuvių moterų vienuolyną. 
Bet sumanymas buvo prieš pirmąjį didįjį 
karą įgyvendintas Amerikoje ir naujoji 
kongregacija pasirinko šv. Kazimiero var
dą. Lietuvai atgavus laisvę, kazimierietės 
veikė ir mūsų Tėvynėje, o su jų vardu su
sieta tokia išgarsėjusi institucija, kaip Pa
žaislio vienuolynas.

Nepriklausomybės laikais į Ingenbohlį 
gausiai vykdavo mokytis lietuvaitės, besi- 
ruošusios eiti vienuolių pašaukimo keliu. 
Kelias dešimtis Ingenbohlyje besimokiusių 
lietuvaičių užklupo antrasis pasaulinis ka
ras, jos buvo atskirtos nuo Tėvynės ir tu
rėjo likti Šveicarijoje. Buvusių Ingenboh
lio auklėtinių galima aptikti daugelyje 
Šveicarijos ligoninių, mokyklų ir t. t.

Plaukiant Keturių Kantonų ežeru ir be- 
sižavint gamtos grožybėmis, laivas sustoja 
Vitznau kurorte, o po kelių minučių pra
plaukia Park-Hotel. Čia kadaise mėgdavo 
poilsiauti mūsų užsienių reikalų ministras 
Stasys Lozoraitis.

O kylant Gotthardo tunelio kryptimi, 
pravažiuojame pro Uri kantono sostinę 
Altdorf. Čia Vilius Tellis, pagal padavimą, 
taikė strėlę į obuolį, padėtą ant sūnaus 
Valterio galvos. Morschach įeina į Schwyz 
kantono ribas, o tas kantonas davė vardą 
visai Šveicarijai.

Istoriniame Altdorfo mieste prieš kiek 
laiko įsikūrė lietuvis gydytojas dr. A. Ly
nas. Lietuvių visur aptiksime! O visai ne
toli nuo Keturių Kantonų ežero, prie Aege- 
ri ežero, gyvena ir sanatorijoje dirba kitas

Suvažiavimo dienos
Kovo 23-24 d. d. įvykusiame DBLS ir L. 

Namų b-vės atstovų bei akcininkų suva
žiavime dalyvavo 32 asmenys, atstovavę 15 
DBLS skyrių, kuriuose yra 655 nariai. Be 
to, buvo atstovaujami du klubai ir trys or
ganizacijos. Ne visi DBLS skyriai buvo 
atstovaujami. Iš kitos pusės, akcininkų su
sirinkime dalyvavo ne mažas būrys pavie
nių akcininkų. Tad bendrai paėmus, per tą 
savaitgalį į Londoną buvo susitelkęs iš vi
sos Anglijos salos gerokas būrys lietuvių

DBLS atstovų suvažiavimui pirmininka
vo VI. Dargis, sekretorė — Aldona Ručins
kienė.

Suvažiavimą pasveikino Lietuvos atsto
vas V. Balickas, abi suvažiavimo dienas da
lyvavęs kartu su žmona. Jo sveikinimo 
kalba išspausdinta atskirai. Taip pat atski
rai spausdinamos DBLS Centro Valdybos 
pirmininko J. Alkio ir L. Namų B-vės val
dybos pirmininko inž. S. Nenorto kalbos. 
Raštu suvažiavimą pasveikino DBLS gar
bės narys P. B. Varkala, kun. dr. S. Matu
lis ir DBL Bendruomenės vardu prelatas 
J. Gutauskas, žodžiu suvažiavimą sveikino 
skautų vardu J. Maslauskas ir apdovanojo 
visą eilę rėmėjų skautų ordinais.

Apie DBLS politinę veiklą pranešimą 
padarė valdybos vicepirm. Z. Juras. Jis su
minėjo daugelį politinių įvykių, kuriuose 
Anglijos lietuviai daugiau ar mažiau pasi
reiškė.

Iždininko P. Mašalaičio, revizijos komi
sijos pirmininko T. Vidugirio ir tarybos 
pirm. A. Bučio pranešimai lietė DBLS vi
daus reikalus ir didesnių diskusijų nesu
kėlė.

Dvylikos DBLS skyrių atstovai padarė 
pranešimus apie savo skyrių veiklą. Iš tų 
pranešimų paaiškėjo, kad geriausias veik
los sąlygas turi tie skyriai, kurie turi savo 
klubus, pvz., Manchesteris, Bradfordas. Tie 
skyriai nesiskundžia finansinės paramos 
stoka, nes jų klubai remia skyrių kultūri
nę ir visuomeninę veiklą. Tačiau ir kaiku- 
rie kiti skyriai, pvz., Nottinghamo, Derby, 
Rochdales, Coventry, veiklai atsidėjusių 
vadovų dėka, gražiai reiškiasi. Gausiausias 
DBLS skyrius yra Bradforde, turįs 115 na
rių. Vos septynetą narių turėjęs Sheffieldo 
skyrius likvidavosi, o nariai prsijungė prie 
centrinio skyriaus Londone.

Iš skyrių pranešimų paaiškėjo, kad lie
tuviškoji veikla silpsta. Daugelis vyresnių
jų iš veiklos pasitraukia arba numiršta. 
Yra skyrių, kuriuose apie 40% narių jau 
pensininkai. Tuo tarpu jaunimas nuo lietu
viškųjų reikalų tolsta, lietuviškai nebekal
ba. Išskyrus skautus, jokios kitos jaunimo 
organizacijos nebesireiškia. Pavieniuose 
skyriuose, pvz., Derby, betgi esama net ir 
tam tikro pakilimo. Čia narių skaičius vis 
dar auga, į veiklą įsijungia mišriųjų šeimų 
nariai.

DELS atstovų diskusijose ilgiausiai bu
vo sustota prie DBLS ir L. Namų b-vės ap- 
sijungimo, kuris padėtų geriau atlikti lie
tuviškus darbus ir apsaugotų organizacijos 
ateitį. Pavesta valdybai šį klausimą visa
pusiškai per metus išsiaiškinti, pasikvie
čiant į talką atitinkamus teisės specialis
tus.

Po trumpos pertraukos pirmąją dieną 
prasidėjo L. Namų b-vės akcininkų susirin
kimas, dalyvaujant oficialiam revizorių 
atstovui. Susirinkimui prasidėjus, L. N. 
b-vės valdyba įteikė Londono lietuvių baž
nyčios administratoriui kun. dr .J Sakevi.- 
čiui šimto svarų čekį bažnyčios remonto 
reikalams. Dėkodamas kun. Sakevičius pa
sakė, kad dar tą pačią dieną 50 svarų če
kis gautas iš Bradfordo „Vyties“ klubo. 
Abiem aukotojam ir visiems kitiems baž
nyčios remontą parėmusiem, nuoširdžiai 
padėkota.

Padarius L. Namų b-vės valdybos pir
mininkui S. Nenortui pranešimą, kaip ir 
buvo galima laukti, prasidėjo gyvos disku
sijos dėl bendrovės veiklos pagerinimo.

lietuvis gydytojas — Kostas Augevičius.
Kaip minėjau, Morschach pasivadino 

„saulės balkonu“. Bet Keturių Kantonų 
vingiuotas ežeras gali ir užsirūstinti. Tuo
met ežeras subanguoja tarytum jūrų ma
rės. Aš pats vieną kartą plaukiau laivu per 
audrą. Vėjas taip įsisiautėjo, jog įspaudė 
laivo langą, — stiklas subyrėjo į šimtą šu
kių šukelių. Su audra susietas ir Viliaus 
Tellio išsigelbėjimas iš jį vežusios valdovo 
palydos. Tellis per audrą šoko iš laivo ant 
uolos ties Axen, o toji vietovė dunkso 
Morschacho pašonėje.

Morschache iškabinta lentelė su užrašu, 
kad pro šią vietovę eina didysis Europos 
tolimojo pėsčiųjų turizmo kelias (Euro- 
paeischer Femwanderweg) iš Šiaurės jū
ros per Bodeno ežerą ir Gottardo kalnų 
perėją iki Viduržemio jūros. Tad mūsų iš
tvermingesnieji, sportiškai nusiteikę tau
tiečiai, gali šių metų „Studijų Savaitę“ pa
siekti ir pėsti su kuprine ant nugaros. Kas 
būtų, jeigu koks stockholmiškis kirstų la
žybų su amžinojo miesto tautiečiu ir pa
mėgintų, katras jų pirmas pasieks Mor
schachą. O čia atsiradus, gailėtis netektų. 
Mūsų renginio patalpose (jos vadinamos 
Antoniushaus, o pati apylinkė žinoma 
Mattli vardu) įrengtas moderniškas baras, 
kuriame galima troškulį numarinti ne tik 
alaus gurkšniu, bet ir vyno bonka, ar pran
cūzų konjako ir škotų whisky stikleliu...

Iki malonaus pasimatymo Morschache!
A. G.

Daugiausia sustota prie Sodybos, kurią jau 
anksčiau buvo pasiūlyta parduoti, o pini
gus sunaudoti L. Namams pagerinti ir se
nelių namams mieste įsigyti. Po ilgų ir gy
vų diskusijų nutarta Sodybos neparduoti. 
Taip pat nutarta nepadidinti bendrovės 
įsiskolinimo ribos, kuri dabar yra 25,000 
svarų. Nors Sodybos vedėjai B. ir J. Sna- 
baičiai užtikrino, kad tinkamai atremonta
vus, Sodybos apyvarta net keturgubai pa
didėtų, bet akcininkai vis norėjo žinoti, 
kiek ji tiesioginiai padėtų lietuviams ir jų 
kultūrinei bei socialinei veiklai.

Kovo 24 d. dalis suvažiavimo dalyvių nu
vyko į pamaldas lietuvių bažnyčioje, o 11 
vai. vėl prasidėjo vakarykščių darbų tąsa. 
Pradžioje S. Kasparas padarė trumpą pra
nešimą apie Lietuvos lakūną Romą Mar
cinkų, kuris lygiai prieš 30 metų, kovo 24 
d. su draugais pabėgo iš vokiečių nelais
vės. Kaip žinoma, vėliau jis buvo pagautas 
prie Dancigo ir sušaudytas. Kapitonas R. 
Marcinkus pagerbtas tylos minute.

Balsuojant akcijomis, į bendrąją DBLS 
L. Namų centro valdybą, vietoje įprastine 
tvarka pasitraukusių dviejų narių ir vie
nam valdybos nariui (J. Bendoriui) atsi
sakius, išrinkti inž. Aleksandras Vilčins- 
kis, J. Alkis ir B. Butrimas. Ilgametis cen
tro valdybos sekretorius A. Pranskūnas į 
valdybą nebeperrinktas. Jam už atliktą 
darbą padėkojo pirm. S. Nenortas.

Į DBLS tarybą išrinkti: A. Ručinskienė, 
VI. Dargis, J. Maslauskas, A. Bučys, R. Šo
va. Į revizijos komisiją — T. Vidugiris, P. 
Duoba, V. Strimas.

Svarstant einamuosius reikalus, skyrių 
atstovai iškėlė visą eilę klausimų ir pagei
davimų. Bradfordo skyriaus atstovas A. 
Gudas pasiūlė DBLS žinioje esančias ben
drovės akcijas ateityje per balsavimus iš
dalyti visų skyrių atstovams. Pasiūlymas 
priimtas. Tas pats atstovas pasiūlė suva
žiavimus retkarčiais daryti Sodyboje. J. 
Levinskas (Derby) pasigedo spaudoje pla
tesnio straipsnio apie neseniai mirusį gen. 
Plechavičių, D. Banaitis (Rochdale) nori 
daugiau žinių apie spaustuvę ir finansus, 
J. Linkevičius (Birminghamas), O. Hill 
(Mansfield) ir M. Gelvinauskienė (Glou- 
cesteris) norėtų daugiau medžiaginės pa
galbos kultūriniams parengimams. Rlau- 
simų-klausimėlių atsirado begalės. Bet 
atėjo laikas skirstytis ir suvažiavimas už
baigtas Tautos Himnu.

Pažymėtina, kad DBLS — L. Namų val
dyba visus svečius abi dienas maitino ir 
pavaišino vyno stiklu. Atstovai ir svečiai 
šia proga reiškė padėką ne tik valdybai, 
bet ir nepamainomam subuvimų maisto 
gamintojui K. Makūnui.

ji

LITVINOVAS Į JAV

Buvusio užs. reik, ministerio Litvinovo 
vaikaitis dr. P. Litvinovas gavo leidimą iš
vykti iš Sovietų Sąjungos. Laikinai jis bu
vo sustojęs Romoje, bet vėliau išvyko į 
JAV.

P. Litvinovas buvo 5 metus Sibiro sto
vyklose už demonstravimą Raudonojoje 
aikštėje prieš Sovietų kariuomenės invazi
ją į Čekoslovakiją. Amerikoje Litvinovas 
gavo vietą viename New Yorko universite
te.

IR PRIEŠ KARALIENĘ VIKTORIJĄ

Prieš 134 metus panašus pasikėsinimas 
kaip dabar įvyko prieš karalienę Viktori
ją ir jos vyrą princą Albertą. Jie taip pat 
buvo tik prieš 4 mėnesius vedę, kaip ir 
princesė Anne. Ir tuo metu jau ji laukė 
įpėdinio.

Po to, dar septynis kartus buvo bandyta 
nužudyti ilgiausiai soste sėdėjusią karalie
nę Viktoriją. Tačiau tik vieną kartą ji bu
vo sužeista, kai atsargos karininkas už
puolimui panaudojo ne šaunamą ginklą, o 
lazdą.

Tarp 1869 ir 1936 m. Anglijoje nebuvo 
daugiau pasikėsinimų prieš karališkąją 
šeimą. Tais (1936) metais minioje stovėjęs 
žmogus buvo išsitraukęs revolverį, prava
žiuojant Edwardui VIII. Tačiau ginklas 
buvo iš jo laiku atimtas, o jis pats už tai 
gavo vienus metus kalėjimo.

PABIROS

STUDENTAI SOV. SĄJUNGOJE

Ryšium su studentų riaušėm ir demonst
racijomis Anglijos universitetuose, spaudo
je pasirodė pranešimų, kaip panašūs atsiti
kimai tvarkomi Sov. Sąjungoje.

Aukštojo mokslo viceministeris Alekse- 
jevas apie tai paklaustas atsakęs: „Mes 
pakviečiame jaunus žmones į savo univer
sitetus studijuoti. Jeigu pasirodo, kad jie 
nenori tokia proga naudotis, mes paprašo
me juos apleisti universitetą“. Atrodo, va
kariečiai šitokią galimybę yra užmiršę.

TĖVIŠKAS IR MOTINIŠKAS
Vienas Oxfordo universiteto darbuotojas 

Pinto-Dušinsky apskaičiavo, kad per prieš
rinkimines kalbas H. Wilson daugiausia 
vartojo žodžius „šeima“ ir „namų šeiminin
kė“, o E. Heath — „tvirtas“ ir „teisingas“. 
Kalbant kasdieniškais terminais, H. Wil
son pasirodęs daugiau motiniškas, o E. 
Heath — tėviškas.
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