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KLAIPĖDOS SUKILIMO
50 M. SUKAKTIS

Atgavusi nepriklausomybę po Pirmojo 
pasaulinio karo Lietuva neturėjo savo uos
to, nes Klaipėdos kraštas pagal Versalio 
sutartį buvo pavestas Santarvės (D. Brita
nijos, Prancūzijos, Italijos ir Japonijos) 
globai. Ji turėjo išspręsti Klaipėdos krašto 
likimą. Kraštą valdyti buvo pavesta pran
cūzų generolui Odry, kurio pareigas vėliau 
perėmė vyr. komisaro titulu civilis admi
nistratorius Petisnė.

Dėl Klaipėdos krašto varžėsi Lietuva, 
Lenkija ir Vokietija. Lietuva turėjo visiš
kas etnografines ir politines teises, jos teri
torija sudarė stiprų užnugarį Klaipėdos 
miesto ekonominiam gyvenimui, o šis savo 
ruožtu buvo Lietuvai vienintelis išėjimas į 
pasaulį. Tačiau lenkai taip pat norėjo Klai
pėdos uosto, siūlydami Dancigo pavyzdžiu, 
sudaryti laisvą Klaipėdos krašto zoną. Jie 
negailėjo savo veiklai lėšų, išvystė labai 
plačią diplomatinę propagandą ir įsigijo 
Prancūzijos palankumą. Vokietija nors ir 
kovojo prieš 'krašto atskyrimą nuo Vokieti
jos, bet kai sprendimas įvyko, laikėsi pa
syviai.

Lietuviai Klaipėdos krašte matė sau ir 
Lietuvai didelį pavojų, jei įvyktų sprendi
mas „laisvojo“ krašto naudai. Tuo tarpu 
ūkinis gyvenimas smuko, nedarbas didėjo 
ir grėsė visuotinė ekonominė suirutė, nes 
kraštas be natūralaus užnugario negalėjo 
išsilaikyti. Lietuvių reikalavimai nebuvo 
paisomi. Todėl išgirdę, kad Klaipėdos kraš
to likimas bus greitai nuspręstas, 1922 me
tų gale jie pradėjo galvoti apie sukilimą. 
Jie norėjo atkreipti pasaulio dėmesį, kad 
kraštas yra lietuviškas ir jis turi priklausy
ti Lietuvai.

Sukilimo ruošimas buvo patikėtas J. Bud
riui ir E. Simonaičiui. 1923 m. sausio pra
džioje buvo sudarytas Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetas, kuris nutarė sukili
mą pradėti sausio 10 d. ir jo vyriausiuoju 
vadu paskyrė Joną Budrį. Pasidalinę į tris 
atskirus vienetus, sukilėliai pradėjo savo 
veiklą. Prancūzai, be abejo, priešinosi, nors 
jiems ir buvo pranešta, kad sukilimas vyk
domas ne pirieš juos, bet prieš vokišką di
rektoriją.

Sukilimo dalyviai daugumoje buvo sa
vanoriai, kurių skaičiuje nemaža mokslei
vių. Be kitų jame dalyvavo JAV lietuviai 
Zamkus ir savo skridimu per Atlantą pa
garsėjęs Darius. Dėl, palyginti, mažo gink
luotų sukilėlių Skaičiaus, daug kartų grėsė 
pavojus sukilimą pralaimėti. Tačiau sausio 
15 d. prancūzai pasidavė. Sukilėliai užėmė

Klaipėdos miestą ir kraštą. Mažosios Lie
tuvos gelbėjimo komitetas sausio 19 d. Ši
lutėje paskelbė deklaraciją, kad Klaipėdos 
kraštas jungiasi su Lietuva.

Savaime suprantama, kad Santarvė su
kilimui pasipriešino, buvo pasiuntę keletą 
karo laivų sukilimui malšinti ir griežtai 
pareikalavo paleisti sukilėlių karuomenę, 
Krašto direktoriją ir Gelbėjimo Komitetą. 
Tačiau nors ir su dideliais sunkumais, San
tarvės valdžia paliko Klaipėdą, ir vasario 
19 d. sukilėlių vadas J. Budrys pasiėmė 
vyr. komisaro pareigas, o kitą dieną iš
kraustė ir Lenkijos atstovą Szarotą, kurio 
misija, laimėti Klaipėdą Lenkijai, nepasi
sekė.

Sukilimo metu žuvo 20 sukilėlių-savano- 
rių, 2 prancūzai ir 1 policinirJkas.

KLAIPĖDA SKAIČIAIS
Klaipėda pagal didumą yra trečias mies

tas Lietuvoje. 1939 m. turėjo 51.000 gyven
tojų, dabar — virš 131.000.

Tiek nepriklausomoje Letuvoje, tiek ir 
dabar Klaipėda buvo vienas iš didžiausių 
pramonės centrų. Anuo metu daugiausia 
dirbančių buvo tekstilės ir medžio apdir
bimo pramonėse, o dabar — maisto. Klai
pėdoje dabar yra 42 pramonės įmonės, iš 
jų vienuolikoje dirba daugiau, kaip po 
1.000 žmonių.

Klaipėdos tekstilės fabrikai dabar paga
mina apie 90% visų Lietuvoje pagamina
mų medvilninių verpalų ir audinių. Balti
jos laivų statykla stato didžiuosius žvejy
bos tralerius ir laivus-šaldytuvus.

Mieste yra 251 gatvė; bendras jų ilgis 
154 km. 1966 m. buvo 10 ligoninių; mieste 
dirbo 351 gydytojas. Bendrojo lavinimo mo
kyklų dabar yra 30. Be to, yra dramos teat
ras, kultūros rūmai, 11 kino teatrų ir 2 
laikraščiai.

Nepriklausomybės laikais Klaipėdoje bu
vo Prekybos ir Pedagoginiai institutai, 
teatras, radio stotis, muzikos mokykla. Bu
vo leidžiami 3 dienraščiai ir 4 žurnalai.

Per Klaipėdos uostą buvo eksportuoja
mi Maisto, Pienocentro ir Lietūkio gami
niai. Visos tos įmonės turėjo savo sandė
lius, šaldytuvus ir kitas reikalingas prie
mones. Bendrovė Baltijos Lloydas turėjo 7 
nuosavus laivus, skirtus Lietuvos prekių 
eksportui.

Per Antrą pasaulinį karą buvo sunaikin
ta 28% gyv. namų, o 36% smarkiai ap
griauta.

VALOMAS LIETUVOS TEATRAS
„Draugo“ dienraščio kultūrinis priedas 

Nr. 277 duoda Stok-Holmėno pranešimą iš 
Švedijos apie naują „screeningą“ Lietuvos 
kultūrininkų tarpe, čia pakartojama pir
moji pranešimo dalis, liečianti Lietuvos 
teatrą.

„Švediją pasiekusiomis ir Maskvos disi
dentų patvirtintomis žiniomis, Lietuvos me
nininkai ir intelektualai pergyveno valy
mų bangą. Šiais valymais režimas nubaudė 
kultūrininkus už praėjusio gegužės mėn. 
įvykius Kaune ir davė griežtą perspėjimą 
ateičiai. Ar bus pasitenkinta ribotais va
lymais, parodys ateitis.

Kultūrininkus Lietuvoje ypač sukrėtė re
žisieriaus Jono Jurašo likimas, šis jaunas, 
išradingas teatro menininkas daugelio Lie
tuvoje laikomas pranašesniu ir už Miltinį. 
Savo moderniais, vaizduotės kupinais pa
statymais jis tapo žinomas ir už Lietuvos 
ribų, pernai buvo pakviestas statyti Šeks
pyrą Maskvoje, šiandien jis Kauno teatre 
nebeegzistuoja, jo paskutinysis pastatymas, 
Grušo „Barbora Radvilaitė“, išleistas vie
šumon be režisieriaus.

Patikimomis žiniomis, „Radvilaitė“ ir bu
vo paskutinysis lašas, perpildęs Jurašo nu
sivylimų taurę. Mačiusieji Grušo istorinės 
pjesės generalinę repeticiją šį pavasarį 
tvirtina, kad tai buvęs gražiausias poetinio 
teatro spektaklis pokarinėje Lietuvos sce
noje. Eet, prieš leidžiant spektaklį viešu
mon, jį kaip amaras užplūdo cenzoriai ir 
Kultūros ministerijos pareigūnai, reikalau
dami daugelio pakeitimų. Juos ypač erzino 
spektaklio pabaiga — scenon nusileidžian
tis Barboros Radvilaitės paveikslas, kuria
me buvo galima atpažinti Aušros Vartų 
Mariją. Kai pagaliau spektaklis buvo leis
tas pristatyti žiūrovams, paveikslas buvo 
dingęs. Visas Jurašo sceninis piešinys buvo 
grubiai iškreiptas ir sužalotas.

Nebetekęs kantrybės, Jurašas parašė 
protesto laišką Kultūros ministerijai ir 
rinktiniams pareigūnams. Jis pareiškė ne
begalįs lankstytis cenzoriams, daryti bega
linius kompromisus, statyti primityvius 
propagandinius veikalus, kad retkarčiais 
jam būtų leista inscenizuoti jo mėgiamą

dramą, o ir toji vėliau būtų sužalojama. 
Pareigūnų atsakymas buvo trumpas ir aiš
kus. Jurašas tapo išmestas iš Kauno Dra
mos teatro režisieriaus kėdės, jo vardas iš
brauktas. šiuo metu jis pelnosi duoną kaip 
juodadarbis.

GĖLĖS MIRUSIEMS
Tokiu pavadinimu „Tėviškės Žiburiai“ 

Nr. 50 (1972) įsidėjo vedamąjį, kurio dalis 
čia perspausdinama.

Lietuviai, ilgesnį laiką pagyvenę pasi
rinktoje šalyje, ima sekti vietos papročiais, 
šiuo atveju laidotuvių papročiais. Turbūt 
ir gėlių gausos atsiradimas lietuvių laido
tuvėse yra kilęs iš kitataučių. Jis vis la
biau įsigali mūsų gyvenvietėse. Žmonės iš
meta dideles sumas pinigų vien gėlėms. 
Kad jos turi savo reikšmę laidotuvėse, nė
ra abejonės, bet besaikis jų prigabenimas 
nieko gero neduoda ne tik velioniui, bet ir 
gyviesiems. Suprantamas yra noras pagerb
ti mirusį žmogų, bet vien gėlėmis to neįma
noma padaryti. Tam yra žymiai geresni bū
dai. Tikinčiajam žmogui pirmoj eilėj tokiu 
atveju yra malda, ypač Mišių auka, para
ma labdarai. Gražus bei prasmingas yra 
dalykas laidotuvių proga skirti tam tikrą 
dalį lėšų misijoms, labdaros organizacijoms 
bei institucijoms. Verta pagalvoti ir apie 
velionies artimuosius. Būna atvejų, kad 
gyvieji šeimos nariai reikalingi finansinės 
paramos. Galimas dalykas, kad vietoj gė
lių skirtini įnašai būsimam velionies pa
minklui, ypač visuomenės veikėjų atvejais. 
Be to, yra visa eilė savų fondų, organizaci
jų. institucijų, kurioms skiriant įnašus vie
toj gėlių velionis būtų žymiai efektingiau 
pagerbtas. Pagaliau yra savoji spauda. Ne
kartą ji turi spausdinti nekrologus nemoka
mai, ieškoti lėšų įvairiais būdais savo biu
džetui subalansuoti, o velionies artimieji ir 
bičiuliai išleidžia nemažas sumas vien gė
lėms. Šis paprotys pasiekė jau tokią pro
porciją. kad reikia jo reikšmę peržiūrėti 
bei rasti prasmingesnes formas.

Pr. G.

REKORDINIAI METAI
Praėjusiais 1972 m. lėktuvų katastrofose 

žuvo 1.750 žmonių. Tai buvo iki šiol dar ne
pasiektas rekordas.

Paskutinė lėktuvo nelaimė metų pabai
goje įvyko Floridoje (JAV), kai milžiniš
kas Lockheed Tri Star oro autobusas nu
krito į krokodilų pilnas balas. Iš 171 kelei
vių 82 išsigelbėjo.

IIUSSEINUI NESISEKA
Jordano karalius Husseinas paliko savo 

angliškos kilmės karalienę Muną su ketu
riais vaikais ir vedė naują žmoną palesti- 
nietę Alia iš Nablus miestelio. Tuo būdu 
jis tikėjosi pagerinti santykius su savo pi
liečiais okupuotoje Palestinos dalyje ir su
silaukti grynai arabiškos kilmės įpėdinio. 
Deja, palestiniečiai nerodo Husseinui sim
patijos, iki nebus panaikinti specialūs im
porto suvaržymai ir tranzito apribojimai. 
O kai dėl įpėdinio, tai daugelis jų esą gal
voja, kad šiaip ar taip Husseinas yra pas
kutinis Jordano karalius...

SUSPROGDINTI IŠ VIDAUS
Radio Free Europe, kurio centras yra 

Muenchene ir (kuris duoda ištisą parą 
transliacijas lenkų kalba, jau seniai kelia 
nepasitenkinimą ir rūpestį lenkų valdžios 
ir KP sluoksniuose. Spaudimas į Bonnos ir 
Vašingtono vyriausybes nedavė pageidau
tinų rezultatų. Todėl nutarta propagandi
nes transliacijas pradėti sprogdinti iš vi
daus. Tam reikalui numatyta panaudoti pa
tys lenkai, gyveną Vakaruose.

Skaitoma, kad visame pasaulyje esama 
9 milijonai lenkų emigrantų. Iš jų 6,5 mil. 
Amerikoje. Jų tarpe pradedama propagan
da, kurios tikslas įtikinti, kad transliacijos 
iš užsienio esančios visiškai nereikalingos. 
JAV lenkų tarpe numatoma suorganizuoti 
laiškų kampaniją įtakingiems senatoriams 
ir kongresmanams, kuriais būtų reikalau
jama panaikinti Radio Free Europe. Taip 
pat numatyta stipri propaganda tarp t'ų 
lenkų, kurie važiuoja į tėvynę atostogų.

Be kita ko, numatyta išleisti Lenkijoje 
įstatymą, draudžiantį lenkams bendradar
biauti su Radio Free Europe ar kitais „di
versijos centrais“.

LENKAI YRA SOTŪS
„Times“ (gruodžio 28) išspausdino Nor

man Davies straipsnį apie Lenkijos ūki
ninkus.

Nežiūrint Sovietų Sąjungos spaudimo, 
83% Lenkijos ūkių tebėra privačiose ran
kose. Žemė vis dar apdirbama primityviais 
įrankiais ir derliai nėra ypatingai dideli. 
Ūkininkai iki šiol buvo įvairiai spaudžia
mi ir jiems nebuvo teikiamas nemokamas 
gydymas.

Praėjusiais metais ši padėtis buvo pa
keista — ūkininkai sulyginti su pramonės 
darbininkais ir gavo pilną teisę į nemoka
mą gydymą. Nežiūrint jų primityvaus ūki
ninkavimo, įvyko stebuklas: per vienus 
metus kiaulienos produkcija pakilo 60% 
ir bendras mėsos pardavimas 42%. Krau
tuvės prisipildė prekėmis. Rytų Vokietijos 
ir Čekoslovakijos gyventojai grįžta iš Len
kijos prisikrovę lagaminus kabanosių ir 
krakowskos. Tuo tarpu kai Sovietų Sąjun
gos mechanizuotas ir planingas ūkis nepa
gamina pakankamai maisto ir jų žemės 
ūkyje dirbančiųjų gyvenimo standartas ne
pasiveja atsilikusių Lenkijos ūkininkų...

Autorius mano, kad taip atsitiko todėl, 
kad Lenkijos ūkio vadovai, pamiršę komu
nistinę doktriną, įsitikino, kad ūkininko 
tikslas, nežiūrint jo ūkio formos, yra pa
gaminti užtenkamai maisto, o valdžia, iš 
kitos pusės, privalo laikytis žmogiškų nor
mų ir nevartoti smurto, kaip buvo Stalino 
laikais.

Laikas parodys, ar šitoji sistema yra tik 
laikinis atoslūgis, panašus į Lenino NEP, 
ar komunizmas Lenkijoj išsivystys į naują 
specifinę formą, iki šiol nepriimtiną Sovie
tų Sąjungoje.

DERYBŲ METAI
„Times" (3. I. 1973) vedamajame rašo, 

kad 1973 m. bus derybų metai. Per tuos me
tus turėsią galutinai išsikristalizuoti rytų 
ir vakarų Europos santykiai.

Didžiausias betgi galvosūkis esąs, kad 
vakariečiams vis dar neaišku, kaip komu
nistus traktuoti.

Esą prileidžiant, kad komunistų tikslas 
yra pasaulinė ekspansija, tai derybos turė
tų būti kietos, paremtos apsigynimo argu
mentais. Tačiau jeigu prileistume, kad bai
mė, nesaugumo jausmas ir technologinis 
atsilikimas yra svarbiausi faktoriai, tai de
rybose būtų daugiau laimėta saugumo už
tikrinimo argumentais.

„Tiek tautoms, tiek pavieniams indivi
dams yra sunku suvokti, kas bus jų dery
bų partneriai: pasiruošę revoliucijas eks
portuoti idealistai, pasiryžę žūt būt valdžio
je išsilaikyti nusivylę pragmatistai, imperi
jos galą nujaučia senosios Rusijos nervuoti 
imperialistai, ar pagaliau naudo gyvenimo 
kūrėjai, socialiniai reformatoriai“.

PAŠAVL YJE
BORMANO SŪNUS

Hitlerio pavaduotojo Martyno Bormano 
sūnus Martynas po karo buvo įšventintas 
'kunigu. Ilki 1964 m. jis dirbo kaip misionie
rius Konge ir vos išvengė masinių žudynių.

Tačiatl 1971 m. jis įsimylėjo vienuolę 
Eurshką, kuri jį slaugė po automobilio ka
tastrofos. Vėliau jis ją vedė, pareikšdamas, 
kad „meilė yra stipresnė, kaip tikėjimas“.

DIPLOMAI IR PREMIJOS

Lietuvos partinės, valdžios ir profesinių 
sąjungų organizacijos nutarė išduoti spe
cialius diplomus ir pinigines premijas tiems 
ūkiams, kurie 1973 m. pagamins daugiau
sia žemės ūkio produktų. Panašios premi
jos ir diplomai bus duodami ir partinėms 
organizacijoms, prisidėjusioms prie žemės 
ūkio kėlimo.

„RUSŲ ŽIEMA“

Gruodžio 25 d. Maskvoje prasidėjo de
vintasis tradicinis meno festivalis „Rusų 
žiema“.

Kadangi festivalis sutapo su Sovietų Są
jungos 50-mečio iškilmėmis, t'ai jame daly
vavo visos T. Sąjungos respublikos. Iš Lie
tuvos dalyvavo nuspelnęs artistas L. Dig- 
rys ir operos ir baleto solistė G. Kaukaitė.

SSSR 50-TOSIOS METINĖS

Gruodžio 22 d. Kremliaus Suvažiavimų 
rūmuose įvyko iškilmingas posėdis, skirtas 
Tarybų Sąjungos įkūrimo 50-sioms meti
nėms paminėti. Pirmininkavo Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo Pirmininkas N. Pod- 
gornas. Pasakyta 37 sveikinimo kalbos. Jų 
tarpe ir JAV komunistų partijos general, 
sekretoriaus Geso Holo. Lietuvos vardu 
kalbėjo kompartijos CK pirmas sekreto
rius Sniečkus.

PAMINKLAS 1863 M. SUKILĖLIAMS
Vokiečių spaudos žiniomis, Muenchene 

lenkai pastatė naują 1863 m. sukilėliams 
prisiminti paminklą. Kadangi tame sukili
me dalyvavo taip pat lietuviai ir baltgu- 
džiai, tai ant balto akmens iškalti trijų 
tautų herbai, lenkų erelis, lietuvių vytis ir 
baltgudžių arkangelas.

Pažymima, kad nepasisekusio sukilimo 
dalyviai pabėgę į Muencheną čia įkūrė sa
vo kultūros centrą, ir dabar dar Muenche
ne gyvena apie 3.000 lenkų.

SEPTYNIOS dienos
— Privati amerikiečių subsidijuojama i 

Harley street Klinika numato D. Britanijo
je pastatyti ir daugiau privačių ligoninių.

— Sovietų Sąjunga pasiūlė Kubai mokė
ti didesnes kainas už cukrų ir nikelį. Taip 
pat atidėtas Kubos skolų (apie 1.600 mil. 
svarų) mokėjimas iki 1986 m. Visos pasko
los yra be procentų.

— 93 žydai pasiuntė Brežnevui telegra
mą. prašydami leisti sugrįžti į Sovietų Są
jungą. Grįžimo priežastis jie nurodo Izra
elio ekonominę sistemą ir žydų nacionaliz
mą.

— JAV kariuomenės pulkininkas D. 
Hackworth, kuris yra apdovanotas 91 me
daliais, pasitraukė iš kariuomenės ir dirba 
padavėju vienoje Australijos kavinėje. Esą 
jam nusibodęs karas ir norįs taikos. Hack
worth turi daugiau medalių, nei kuris ki
tas JAV karys.

— Hitlerio vartotas automobilis Merce
des Benz Amerikoje parduotas varžytinėse 
už 63.700 svarų. Tai brangiausias automo
bilis pasaulyje.

— JAV sklinda gandai, kad Vokietijoje 
yra likęs Hitlerio įpėdinis. Esą Braun bu
vusi pagimdžiusi sūnų ir atidavusi auginti 
savo seseriai, kuri savo ruožtu atidavusi 
šeimai Muenchene. Šiuo metu jis turįs būti 
29 metų amžiaus.

— „Sovietskaja Kultūra“ smarkiai kriti
kuoja BBC televizijos rodomą Tolstojaus 
„Karas ir taika“ filmą. Veikalo esmė filmo- 
je esanti visiškai iškreipta ir ji vaizduojan
ti tik charakteringą antikomunistinę pro
pagandą.

— Anglijos katalikai susirūpino bena
miais. Iki šiol katalikų parapijos jau pa
siūlė 100 akrų atliekamos žemės namams 
statyti.

— Čilės valstybėje įvedamos maisto kor
telės. Maisto trūkumas ypačiai pablogėjo 
po 1970 m., kai valdžią perėmė marksistas 
prezidentas Allende.

— Po ilgos kovos Distillers kompanija pa
žadėjo išmokėti 20 mil. svarų vaikams, ku
rie yra gimę be rankų ar kojų. Tai atsitiko 
todėl, kad jų motinos nėštumo metu varto
jo tos kompanijos pardavinėjamus, bet vo
kiečių išrastus, thalidomaite vaistus. To
kių vaikų Anglijoje iš viso yra 410.

— Tyrimai parodė, kad enemaliniai puo-1

ABORTAI ANGLIJOJE

Per pirmuosius praėjusių metų devynis 
mėnesius buvo užregistruota 116.328 abor
tai. Kas šeštas nėštumas buvo abortu su
naikintas. Gimimų per tą laiką buvo virš 
pusės milijono.

Pažymėtina, kad mokyklinio amžiaus 15 
pietų ir jaunesnės mergaitės turėjo per tą 
laikotarpį 2.227 abortus, o 16-19 m. am
žiaus — 20.537 abortus.

SENIAUSIA KAUKOLĖ

Praėjusių (1972) metų lapkričio mėnesį 
šiaurinėj Kenijoj (Afrikoj) prie Rudolfo 
ežero po 35 metrų vulkaninių pelenų 
sluoksniu buvo surasta žmogaus kaukolė, 
kuri Skaitoma seniausiu tos rūšies radiniu 
pasaulyje. Mokslininkai nustatė, kad kau
kolės amžius yra ne mažiau, kaip 2,5 mili
jonų metų.

Tos kaukolės tyrimai ir matavimai pa
rodė, kad jos forma ir smegenų dydis la
biau panašūs į dabartinio žmogaus (Homo 
sapiens), o r.e į beždžionės tipo (Australo
pithecus) primityvią rūšį, kuri išnyko be
veik prieš milijoną metų ir iš kurios kai 
kurių mokslininkų buvo kildinamas žmo
gus.

Naujai surastoji kaukolė, ypač jei jų bus 
surasta daugiau, įneš daug naujos šviesos 
į žmogaus išsivystymo teorijas ir mokslą.

RADIJO TRANSLIACIJOS

„Komjaunimo Tiesa“ savo 1972 m. gruo
džio 2 d. laidoje įdėjo straipsnį, paimtą iš 
Rytų Vokietijoje leidžiamo savaitraščio 
„Horoconi“ (?). Straipsnis duoda gausios 
medžiagos apie laisvojo pasaulio didžiąsias 
radijo stotis, iš kurių transliuojama į rusų 
užimtus ir komunistų valdomus kraštus. 
Tokias transliacijas sovietai laiko psicho
loginio karo priemonėmis, kuriomis esą sie
kia iššaukti diversijų, štai ir keletas duo
menų. Amerikos Balsas 1960 m. turėjęs 85 
siųstuvus; tik 30 jų buvę JAV teritorijoje. 
Dabar jau turįs 114 siųstuvų, kurių JAV te
ritorijoje esą 45 siųstuvai. Savo transliaci
jas AB duodąs 38 kalbomis. Anglijos BBC 
savo programas perduodąs 40 kalbų, iš jų 
daugiausia į socialistines valstybes. Ypa
tingai komunistus pykdo Laisvosios Euro
pos ir Laisvės (Liberty) antikomunistinės 
transliacijos. Diversija esanti panaudojama 
kaip pagrindinė ideologinė doktrina. (E) 

dai virimo metu atpalaiduoja tam tikrus 
nuodingus švino ir cadmiumo kiekius. Val
džia daro žygių uždrausti tuos metalus var
toti indų gamyboje.

— „Valstiečių Laikraštis“ informuoja sa
vo skaitytojus, kad Anglijoje senatvės pen
sijos esančios nuo 1,85 iki 3 svarų per sa
vaitę. Šposininkai...

— Sausio 8 d. Sovietų Sąjungoje paleista 
į mėnulį nauja raketa Luna 21. Manoma, 
kad raketa turi judėjimo priemones ir ga
lės paimti žemės pavyzdžius nuo mėnulio 
paviršiaus.

— Naujosios Gvinėjos ir Papua teritori
jos, kurių gyventojai dar, palyginti, mažai 
paliesti civilizacijos, šiais metais gaus ne
priklausomybę.

— Dėl žemų kiaušinių kainų daugelis 
Anglijos ūkininkų pradėjo likviduoti savo 
paukštynus.

— Sovietų teismas nesutinka duoti vedy
bų išsiskyrimo rašytojui Solženytsinui, ku
rio jis prašo jau daugiau kaip metus laiko.

— Suomių jachta Swan 44 šių metų tarp
tautinėje laivų parodoje Londone laimėjo 
pirmą vietą.

— Iš 23 generalinių direktorių Europos 
Bendruomenės Komisijoje D. Britanija ti
kisi gauti 4 vietas. Iš viso D. Britanija E. 
Bendruomenėje turės apie 1.000 tarnauto
jų.
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„AMŽINASIS LIETUVIS44
šie metai mūsų tremties literatūroje ga

lima drąsiai pavadinti Vytauto Alanto me
tais. Ir ne dėl to, (kad rašytojas šiemet at
šventė 70 m. sukaktuves (juk daug kas vi
sokių sukaktuvių švenčia!), bet dėl to, kad 
Vyt. Alantas mus apdovanojo bent dviem 
stambiais romanais: „Amžinuoju Lietuviu“ 
ir „šventaragiu“. Tai nepaprastas įvykis, 
kai rašytojas dėl politinių priežasčių pri
verstas palikti gimtąjį kraštą, atsidūręs 
tremfyje, patekęs į fobriką kaip paprastas 
darbininkas, vogčiomis nuo darbo valandom 
mis per eilę metų sukuria net kelis kapita
linius literatūros kūrinius. Prisiminkime, 
kad šie du romanai nebe pirmieji: anks-, 
čiau tomis pačiomis tremties sąlygomis jis 
sukūrė dar du romanus ir daugybę drami
nių veikalų. Tai tremties rašytojo misija, 
kurią jis atliko su kaupu.

„Amžinasis Lietuvis“ kol kas yra dviejų 
tarnų romanas, apimąs 826 puslapius. Ga
le pažymėta, kad tai tik antrosios knygos, 
'bet ne romano, pabaiga. Galimas dalykas; 
kad rašytojas sukurs ir daugiau šio roma
no dalių, nes medžiaga atrodo dar neišsem
ta. Tačiau, jei rašytojas ir nebesiryžtų ro
mano toliau tęsti, kūrinys sudaro atbaigto 
romano įspūdį.

„Amžinojo Lietuvio“ medžiaga yra labai 
gausi. Ji būtų vsiiškai pakankama net ke
liems romanams parašyti. Čia tiek daug 
meilės „romanų“ ir tiek daug įvykių, sce
nų, personažų, kad, gerai suskirsčius me
džiagą, galima (būtų sukomponuoti mažiau
sia du, o gal ir daugiau romanų. Tiesa, 
rašytojas savo geležine logika sugebėjo iš
sinarplioti iš sunkių kompozicinių situaci
jų, tačiau jis perkrovė romaną medžiagos 
ir personažų gausumu. Tai nukentėjo kai 
kurių personažų išbaigtinumas ir ryšku
mas.

Romanas mums vaizduoja JAV šių die
nų lietuvių ir nelietuvių gyvenimą. Vaiz- 
duoajmasis laikotarpis nėra rašytojo tiks
liai nurodytas: iš romano galima susigau
dyti, kad jis apima maždaug 1949-56 m., o 
gal ir vėliau. Laiko atžvilgiu romane pasi
gendame tikslumo. Nors rašytojas mėgsta 
nurodyti personažų amžių, tačiau daugely
je vietų Skaitytojas nežinos, kokiais metais 
veiksmas vyksta ir ar personažų nurodo
mas amžius yra tikslus. Pvz., Sintautų vai
kų, Viktės ir Manto, amžius nėra tiksliai 
nurodytas. Kai Viktė (buvo 14 m., koks bu
vo Manto amžius? Romano pabaigoje pasa
kyta, kad Mantas jau apie 30 m. Tai koks 
Sintauto, Sintautienės ir kitų personažų 
amžius?

Nesigilindamas į romano siužetą, pir
miausia sustosiu ties tematika, problemo
mis. Tenka tuoj pabrėžti, kad rašytojas 
šiame romane iškelia gausybę problemų: 
tautinę, filosofinę, religinę, socialinę, miš
rių šeimų, meilės, išeivių santykių etc. Pa
grindinė problema, be abejo, bus Lietuvos 
amžinumo priblema. Ją autorius įkūnija 
personažo Rašytojo Morkaus Sintauto as
menyje. Morkus Sintautas, nors sakosi esąs 
gilus realistas, tačiau savo prigimtimi yrą 
tikras romantikas, viziniinkas, net mistikai 
(kuris gyvena su praeities dvasiomis: Starz- 

Kai kurios siu dienu Lietuvos 
švietimo problemos

Galėtume, žinoma, priskaičiuoti ir daugiau ru
siškumo bei Lietuvos rusinimo tiek tiesioginio, tiek 
ir netiesioginio pavyzdžių, tačiau visi tie rusifika
cijos atvejai kyla iš to paties šaltinio — iš neturėji
mo savo nepriklausomos valstybės ir iš priklausy
mo rusiškajai Maskvai. Jau ir iš šitos, dar toli gražu 
nepilnos šių dienų Lietuvos rusiškumo ir rusinimo 
reiškinių apžvalgos susidaro įspūdis, kad lyg net ir 
nebederėtų kelti aikštėn klausimo, kuri Lietuva lie
tuviškesnė — šių dienų okupuotoji sovietinė, ar bu
vusioji nepriklausomoji Lietuva. Tačiau visokerio
po rusinimo pastangos ir įvairios to rusinimo ap
raiškos bei daugiausia išviršinės rusinimo pasiekos 
nėra vienintelis ir, sakyčiau, net nėra pats pagrindi
nis kriterijus spręsti, kiek Lietuva yra ar buvo lietu
viška, koks Lietuvos lietuvybės potencialas. Lietuva 
unijos su lenkais laikais buvo laisva valstybė, tačiau 
lietuviškumas joje nyko. Lietuviškumas atgimė ir 
pradėjo ypatingai stiprėti antrojoje XIX amžiaus 
pusėje, kaip tik didžiausios carinės Rusijos prie
spaudos metu. Vadinasi, krašto tautiškumo laipsnio 
negalima matuoti vien tik tautos laisvės ar priespau
dos mastu. Lietuvos lietuviškumo laipsnį ir lietuvy
bės pajėgumą, mano nuomone, daugiausia apspren
džia šie 4 pagrindiniai kriterijai: 1. lietuvių tautybės 
gyventojų procentas Lietuvoje, 2. tautinis Lietuvos 
gyventojų, ypač lietuvių, susipratimas ir tautinis at
sparumas, 3. lietuvių apsišvietimas bei išsimokslini
mas ir 4. lietuvių tautinės kultūros lygis.

Pagal 1923 m. gyventojų surašymo duomenis 
nepriklausomoje Lietuvoje (be Klaipėdos krašto) 
lietuvių buvo 83,9% visų gyventojų, 1925 m. Klai
pėdos krašte lietuviais užsirašė 27,6%, „memellen- 
deriais1, „klaipėdiečiais“ 25,2%, pagal 1931 m. len
kų statistiką vėliau grįžusioje prie Lietuvos Vil
niaus krašto dalyje (be Vilniaus miesto) lietuviai

delio, Jauninio, Amžinojo Lietuvio, kuni
gaikščių, karalių, partizanų ir kt. Jo Lie
tuvos meilė yra susieta su praeitimi, su se
nąja religija, kultūra, istorine tikrove. Iš 
čia plaukia ir romano filosofinės, religinės 
idėjos. Morkus Sintautas yra atviras seno
sios religijos garbintojas: jis ir mirdamas 
svajoja susitikti su savo mylimąja Iza 
Anapilyje, ant Paukščių Tako, Praamžiaus 
akyse... Socialinę problemą čia sprendžia 
pats gyvenimas: lietuviai tremtiniai yra 
daugiausia fabriko darbininkai, darbo ver
gai, iš kurių formanai čiulpia prakaito ir 
kraujo lašus.

Rašo
STEPAS VYKINTAS

Kalbant apie romano -personažus, pir
miausia iškyla klausimas, kas yra pagrin- 
di.ris romano personažas? Jei kitų romanų 
pagrindinis personažas tuoj skaitytojui iš
ryškėja, tai Vyt. Alanto „Amžinasis Lietu
vis“ tarytum pagrindinio personažo ir ne
turi. Ar tai reikia suprasti, kad Amžinasis 
Lietuvis yra pagrindinis? Taičau jis yra 
rašytojo Sintauto fantazijos, kaip jo žmona 
Alina nusako, haliucinacijos padaras. Ro
mane labiausiai pasižymi Petras Česnulis. 
Jis ir yra vienas iš pagrindinių personažų. 
Labai svarbi romano figūra yra rašytojas 
Morkus Sintautas. Jis lygiagrečiai veikia 
kartu su Česnuliu. šiedu ir yra būdingiausi 
romano personažai.

Petras Česnulis, nepriklausomybės laikų 
auklėtinis, baigęs gimnaziją, bet nenorėjęs 
ragauti universiteto, svajojęs būti karinin
ku, (bet dėl kilusio karo nebespėjęs įstoti į 
Karo mokyklą, buvęs keletą metų mokyto
ju ir valdininku, atsiduria Vokietijoje, o 
apie 1949 m. JAV, kur dirba fabrike. Dar 
Lietuvoje išgyvenęs „avantiūninę meilę“ 
Dzūkijos gamtos prieglobstyje, ežerėlyje, 
su Jūrate, palikęs meilės pėdsakus — Kas
tytį — nusivylęs moterimis gyvena kaimie
čio Anupro Bimbilo filosofija: „Arklio sau
gokis iš užpakalio, karvės iš priešakio, o 
moters iš abiejų pusių“. Ir draugui Poškai 
pataria užsidengti prieš moterį paravanu... 
Tačiau likimas Petrą Česnulį pažaboja: jis 
iš pirmų dienų Amerikoje įsivelia į meilės 
istorijas, kurios jį įklampina į keisčiausias 
situacijas. Senas išeivis lietuvis Bevardis 
Česnuliui pataria vengti žmonos ameriko- 
nės, o vesti lietuvę, bet Česnulis įsimyli 
amerikonę Sandrą, nors prieš tai dar įsi
painioja į meilės istoriją su lietuvaite Bi
rute Butautaite. Bronės Poškienės, Birutės 
draugės, patarimu, Birutė, būdama kukli 
ir padori mergaitė, surizikuoja nueiti į Čes- 
nulio butą ir leidžiasi Petro Česnulio suvi
liojama. To vaisius — kūdikis, Česnulio 
antras sūnus Rimas. Nors Česnulis, rašy
tojo Sintauto ir draugo Poškos veikiamas, 
bando savo sąžinę pabudinti ir nuvyksta į 
Čikagą, kur Birutė su kūdikiu pabėga nuo 
savo giminaičio ir česnulio akių, siūlo jai 
vedybas, tačiau širdyje myli amerikonę

sudarė 22,4%, Vilniaus mieste vos 0,8%. Pagal šių 
trijų statistikų subendrintus duomenis nepriklauso
mos Lietuvos metu dabartinės sovietinės Lietuvos 
ribose lietuvių buvo 67.9%, lenkų 15,3%, žydų 
8,3%, /vokiečių 3,4%, rusų 2,5%, „klaipėdiečių“ 
1,3%, latvių 0,6%, gudų 0,4%. kitų 0,3% 55). 1970 
metų sausio mėnesio statistika paduoda: lietuvių 
80,1%, rusų 8,6%, lenkų 7,7%, gudų 1,5%. ukrai
niečių 0,8%, žydų 0,8%, latvių 0,1%, totorių 0.1%, 
čigonų 0,1%, kitų 0,2%. šių dienų sovietinės Lie
tuvos teritorijoje mums labiausiai rūpimų lietuvių

ANTANAS RUKŠA

gyventojų skaičius 1970 metais, lyginant su prieška
riniais duomenimis, iš 67,9% pakilo į 80,1%. vadi
nasi, padaugėjo 12,2%. Taigi lietuvių gyventojų 
procentu Lietuva šiandien yra lietuviškesnė, negu 
ji buvo prieš karą.

Kadangi kultūrinis gyvenimas paprastai telkia
si miestuose, tai svarbu, kurios tautybės gyventojai 
juose gyvena. Nepriklausomybės laikmečiu Lietu
vos miestuose lietuvių gyventojų skaičius buvo žy
miai padidėjęs. Prieš karą Lietuvos miestuose lietu
viai sudarė jau 57,1% ir miesteliuose 66,4%, kai
muose 91,0% gyventojų 56). Lietuvių gyventojų 
miestuose skaičius ne tik absoliučiai, bet ir procen
tais augo ir toliau. 1959 metais lietuviai sudarė 
691 % Lietuvos miestų ir 85,8% kaimų gyventojų, 
1970 metais jau — 73,2% miesto ir 87,1% kaimo 
gyventojų 57).Daugiausia sulietuvėjo Lietuvos sos
tinė Vilnius: vietoje buvusio nepilno vieno procen
to (0,8%) 1970 metais lietuvių jame gyveno jau 
42,8%. Nors nepriklausomybės laikmečiu Kaunas 
ir labai sulietuvėjo, tačiau vis dėlto arti trečdalio 
miesto gyventojų buvo žydai. 1970 metais lietuvių 
Kaune jau buvo 84,3%. Šiandien daugiau lietuvių 
gyvena taip pat ir Klaipėdoje (1970 m. 60,8%) ir 
buvusiame Klaipėdos krašte (dabartiniuose Klaipė
dos ir Šilutės rajonuose 1970 m. gyveno daugiau

LATVIŲ RAŠYTOJA ŽENTĄ MAURINA

žymioji latvių rašytoja Dr. Žentą Mauri- 
na, gyvenanti Vokietijoje, ką tik atšventė 
savo 75 metų jubiliejų.

Filosofijos Dr. Maurina gimė Latvijoje, 
Lejascieons, 1897. 12. 15. Studijavo Rygoje 
ir Heidelbergo universitete. Buvo Uppsalos 
universiteto docentė.

Jos pirmoji knyga „Keli pagrindiniai mo
tyvai Rainio kūryboje“ pasirodė 1928 me
tais. Dr. Maurina rašo ne tik latviškai, bet 
taip pat ir vokiškai ir jos knygos yra iš
verstos į daugelį Europos kalbų: švedų, 
suomių, danų, nederlandų, rusų ir anglų. 
Ji pati yra išvertusi savo dvidešimt aštuo
nis veikalus. Iš viso jos knygų yra išleista: 
34 latviškai ir 26 parašytos vokiečių kalba.

Dr. Maurina už savo nuveiktus darbus 
1960 metais gavo Švedijos karaliaus Gus
tavo VI kultūrinę premiją. Be to, jai teko 
Elzaso Akademijos premija 1966 metais, 
Vak. Vokietijos premija už nuopelnus — 
I klasės kryžius 1968 metais, Latvių Tau
tos tremtyje dovana 1969 metais ir Dr. 
Adenauerio premija 1971 metais.

Be moksliškų veikalų Žentą Maurina ra
šo noveles, romanus ir essays. Jos svarbie
ji veikalai yra: „Dzives apliecinataja“, 
„Dziives vilciena“, „Neaizsutita vestule“, 
„Beržą tass“.

Be to, jubiliatė yra įvairiuose Europos 
kraštuose skaičiusi daugiau- kaip penkis 
šimtus paskaitų. Linkiu mielai rašytojai 
dar daug našių kūrybos metų ir sveikinu.

Žentą Tenisonaitė
P. S. Pripuolamai redakcija gavo straipsnį 
apie Z. Maurinos „Knygą apie žmones ir 
daiktus“, kurioje ji labai gražiai atsiliepia 
apie lietuvius ir ypačiai genialųjį mūsų 
dailininką M .K. Čiurlionį. Tas straipsnis 
buvo išspausdintas prieš 35 metus (1938 
m.) „Lietuvos Aide“ ir šia proga jis pa
kartojamas mūsų laikraštyje. Reiškiame 
apgailestavimą, kad spaustuvėj dėl vieno 
akcento stokos, negalėjo autorės pavardės 
visiškai tiksliai išspausdinti.

Red.

Sandrą, o ne Birutę. Žinoma, Birutė su
pranta Česnulio nenuoširdu pasiūlymą ir jį 
atmeta, česnulis dar Čikagos viešbutyje 
pasigėręs užsuka su svetima žmona Salvija 
į viešbučio miegamąjį ir ten pasimyli...

Nežiūrint dėdės Morkaus Sintauto ir bi
čiulio Poškos patarimų nevesti amerikonės, 
Petras Česnulis susituokia su Sandra ir iš
gyvena ne tik meilę, bet ir šeimos tragedi
ją. Sandra Česnulį „myli“ tik tol, kol jis 
uždirba pinigų. Tačiau jos svajonės, kad 
jos vyras darys karjerą ir veršis į mokslą, 
pasidarys Inžinieriumi, sudūžta, o kai jis 
lieka (bedarbis, ji ir visai nuo jo nusigrę
žia. Ji pridaro vyrui skolų, pakelia skan
dalą, vėl mylisi su buvusiu meilužiu Mal
ku, kuris jau anksčiau mušėsi dėl Sandros 
su česnuliu. Malkas Texe praturtėja iš 
narkotikų prekybos, švaistosi doleriais 
prieš Sandrą ir ją tuo paperka. Tragedija 
baigiasi tuo, kad Maikas, susikivirčijęs su 
Petru, šauna Petrą, -bet Sandra jį uždengia 
ir pati žūsta. Petras lieka su dviem mažais 
vaikais: Sandra ir Petriuku, kuriuos paima 
globoti Sandros sesuo.

(Bus daugiau)

KNYGA APIE ŽMONES IR DAIKTUS
LATVIŲ RAŠYTOJA Z. MAURINA APIE 

M. K. ČIURLIONĮ

Praėjusių metų gale išėjo jau antroji lat
vių rašytojos Zentos Maurinos knygos 
„Gramata -par cilvekiem un lietam“ — 
„Knyga apie žmones ir daiktus“ laida. Au
torė su didele meile aprašo savo kelionės 
įspūdžius po įvairius kraštus, apie tų kraš
tų žmones ir kitus įdomius daiktus. Tačiau 
autorės knygos objektas yra žmogus, arba, 
tikriau, pasakius, žmonės, kurie, autorės žo
džiais, jai esą padėję gyventi. Tų žmonių 
tarpe Žentą Maurina yra į labai gražias 
-spalvas įvyniojusi ir mūsų didįjį meninin
ką M. K. Čiurlionį. M. K. Čiurlionis sudaro 
visą autorės Lietuvos atlankymo įspūdžių 
foną, aiškiau tariant, Lietuvoje viešint M 
K. Čiurlionio kūriniai jai, žmogaus dvasio 
-kilnybės ir grožio ieškotojai, yra palikę y 
čių stipriausių įspūdžių.

Savo įspūdžius apie Lietuvą Žentą Mai 
rina yra pavadinusi M. K. Čiurlionies kūry
bos bendro apibūdinimo vardu: „Kosmoso 
garbintojas“ (315-330 psl.). Kalbėdama api< 
Kauną ir lietuvius, autorė stengiasi savi 
įspūdžius išreikšti vidujais sielos pergyvc 
nimais, įžvelgimu- į esminius dalykus. Al 
vykusi iš Paryžiaus ir Venecijos, autorė 
Kaune buvo pasveikinta šalto žiemos oro 
Jai Kaunas išrodė šaltas ir užsidaręs, ne
bylus ir nelinksmas. Tačiau autorė tų są
vokų nesupranta blogąja prasme. Ji tą šal
tumą ir nebylumą aiškina pasekme tų lai
kų, kada lietuviams dar buvo uždrausta 
spauda, o Kaunas buvo paverstas rusų tvir
tove, kur joks lietuvių kultūrinis gyveni
mas nebuvo įmanomas ir galimas. Ir visai 
teisingai Žentą Maurina tvirtina, kad dau
gybė Kaune esančių naujų modernių pa
statų sakyte sako, kad čia gimsta naujas 
gyvenimas, kad čia kuriasi nauja lietuvių 
tautos ateitis.

Gražiai Žentą Maurina -moka įžvelgti ir 
į lietuvio būdo dvasią. Ji sako, kad lietu
viai yra nekalbūs, kombinuoto psichinio gy
venimo, lyriškai idealūs, savo dvasios gel
mėse linkę į panteizmą ir etinių vertybių 
sritį. Tai esmės žmonės. Atskirti lietuvių 
būdui nuo lenkų autorė nurodo šitokį pa
vyzdį: abiejų šių tautų atstovai, vesdami 
savo vaikus į mokyklą, šitaip pamoko: len
kai savo vaiką ragina: „Būk mandagus“, o 
lietuviai: „Būk -geras“. Anot autorės, lenkai 
labiau kreipia dėmesį į išorinę pusę, lietu
viai gi į vidų, esmę.

Toliau Žentą Maurina pasakoja savo 
įspūdžius apie M. K. Čiurlionies kūrinius: 
„Nė po Uficiumo ir Louvre paveikslų Čiur
lionis neišblykšta... Tauta snaudžia savo 
kasdieninėse smulkmenose, bet staiga atsi
randa vienas, kas jaučia daugiau, giliau ir 
savo pasaulį tiek aukštai iškelia, kad jis 
matyti ir toli už jo gimtinės ribų. Kas am
žinybės svajones nori pamatyti įdėtas į 
spalvas, nori jas girdėti garsais pasakytas, 
kas kosmoso artybės išgyvenimuose ieško 
savo religijos, tas tegu važiuoja į Kauną 
pas Čiurlionį į svečius... Dantė yra pasa
kęs, kad išmintingas yra tas, kas atmeta 
mažus daiktus, kad -galėtų pamatyti amži

kaip 90% lietuvių 58). Lietuviškesni šiandien ir 
Šiauliai, Panevėžys ir kiti Lietuvos miestai, kai juo
se beveik nebeliko žydų.

Ypač lietuviškesnis dabar Klaipėdos kraštas 
ir grįžusioj! prie Lietuvos Vilniaus krašto dalis. Vil
niaus krašte ir sąlygos lietuvybei tarpti žymiai page
rėjo. 1938-39 metais visame Vilniaus krašte buvo 
belikusios neuždarytos vos 2 lietuviškos pradžios 
mokyklos ir vienintelė lietuviška gimnazija Vilniu
je. Dabar Vilniuje yra ne tik lietuviškas universite
tas ir kitos aukštosios mokyklos bei mokslo 
įstaigos, bet Vilnius yra tapęs pačiu žymiausiu lietu
viškos kultūros centru.

1923 metais prie Lietuvos prisijungusiame 
Klaipėdos krašte mokyklos ir toliau buvo vokiečių 
žinioje. Tose mokyklose dirbo daugiausia vokieti
ninkai, ir pats kraštas per mokyklas buvo net spar
čiau germanizuojamas, negu prieš 1923 metus. Lie
tuvybei krašte palaikyti lietuviai buvo įsteigę Klai
pėdos krašto mokyklų draugiją. Klaipėdos krašte 
veikė 53 tos draugijos įsteigtosios privačios lietuviš
kos pradžios mokyklos, kuriose mokėsi beveik treč
dalis viso krašto mokyklinio amžiaus jaunimo 59). 
Šiuo metu, atpuolus Klaipėdos krašto konvencijai 
ir vokiečių daugumai iš krašto pasišalinus, krašte 
veikia lietuviškos ir rusiškos mokyklos. Kadangi 
krašte lietuvių daugiau negu rusų, tai daugiau ir lie
tuviškų mokyklų ir jas lankančio lietuviško jauni
mo. Tad bent lietuvių gyventojų ir lietuviškų mo
kyklų nuošimčiu šiandien Klaipėda ir buvęs Klaipė
dos kraštas yra lietuviškesnis už prieškarinį.

55) P. Gaučas, Lietuvos gyventojų nacionalinė 
sudėtis (Mokslas ir Gyvenimas, 1971, 1). Plg. Nuo
šimčių kalba. Lietuviai Lietuvoje amžių bėgyje 
(Akiračiai, 1970. I, 11 (15)).

56) Tas pat, t. p.
57) P. Gaučas, t. p., 19 psl.
58) Tas pat, t. p. 19 t.
59) LE, XII, 50 t.

(Bus daugiau)

nybę: Čiurlionis visai neturi mažų daiktų, 
jis su Dievu kalbėjosi be tarpininkų, jis 
tiesiai atsistojo prieš Dievą ir pasakė: „Štai 
aš esu, aš esu žmogus, tačiau negaliu pasi
likti vienas, jei Tu manęs nepaimsi už ran
kos, tai man reikia šokti į bangas“. Ir Die
vo rankos artybė jam leidžia ekstazėje gar
binti ir džiaugtis (.Ulegro arba Scherzo pa
veikslai), o kai j; nutolsta, tai jam reikia 
klaidžioti vienam, ir tada keleivį perima 
nusivylimas (Kryžius)... Mes gyvename, 
kad nugalėtume savyje gyvulį, bet Čiurlio- 
nyje gyvulio visai nebuvo, ir, gal būt, to
dėl jam, kuris taip aistringai troško atgar
sio ir paramos, kuris rankos uždėjimu kaip 
seni burtininkai galėjo atimti skausmus, 
beveik visai neįmanoma buvo atrasti idėjų 
draugą... Čiurlioniui menas buvo tarnavi
mas Dievui ir menininkas tarpininkas t'arp 
žmogaus ir Dievo. Jo religija -buvo kosmo
sas. Saulės ir žvaigždžių kultas jam buvo 
toks reikšmingas, kiek jis buvo reikšmingas 
vien tik Dantei. Eet šių abiejų didžiadvasių 
skirtumui nušviesti atsiminsime, kad Dan
tė buvo kovotojas, o Čiurlionis ekstaziškas 
kosmoso garbintojas“.

Žentą Maurina apie M. K. Čiurlionies 
kūrybą savo knygoje ir daugiau dar rašo. 
Su didele pagarba autorė kalba, kad Čiur
lionies jausmai skambėjo, jo garsuose buvo 
spalvos, o jo spalvos eiliavo. Ji M. K. Čiur
lionį lygina su Dante, Šopenu, Skriabinu ir 
kitomis įžymybėmis. Ir baigia šitaip: „Čiur
lionis savo tautai atidarė vartus ne tik į 
Europą, bet taip pat ir į amžinybę“.

Kartu su Čiurlionies kūrybos išaukštini
mu Žentą Maurina pateikia ir M. K. čiur
lionies trumpą biografiją, jos faktus ir įvy
kius glaudžiai susiedama su didžiojo lietu
vių tautos genijaus kūrybos vystymusi ir 
brendimu.

A. Z.

KIEK SVETIMŠALIŲ ANGLIJOJE?
Pagal 1971 m. surašymą Anglijoje sve

timšaliai (įskaitant 721.000 airių) sudaro 
beveik 6% visų salos gyventojų. Spalvotų 
rasta 1,5 milijono ir jie sudaro virš 2% gy
ventojų. Daugiausia spalvotųjų esama iš 
Commor.wealtho kraštų: Indijos, Pakista
no, Vak. Indijos ir Afrikos.

PASITIKĖJIMAS
Katalikų Bažnyčia, išsiplėtusi visame pa

saulyje, jei taip galima išsireikšti, turi vi
suotines akis, visa matyti, ir visuotines au
sis, visa girdėti. Bet ji turi ir visuotinę šir
dį, visa atjausti ir visur skubėti su savo 
dvasine pagalba. Amžių patirtis užtikrina, 
kad toji pagalba būtų praktiška ir naudin
ga.

Antrasis Vatikano Šurnas tad labai auto
ritetingai kalba: „Bažnyčia visuomet jau
čia pareigą išnagrinėti laiko ženklus ir juos 
aiškinti pagal Evangeliją. Tuo būdu ji 
įstengia kiekvienai kartai pritaikinta kalba 
atsakyti į amžinuosius žmonijos klausimus 
apie dabartinio ir busimojo gyvenimo pras
mę bei žmonių tarpusavio santykius.

„Dar niekuomet žmonija neturėjo savo 
žinioje tiek turto ir ekonominio pajėgumo 
gausos, ir vis dėlto dar milžiniška žemės 
gyventojų dalis vargsta, kentėdama badą ir 
neturtą. Dar niekad žmonės neturėjo tokio 
gilaus laisvės suvokimo, kaip šiandien, ir 
tuo pat metu gimsta naujos... vergijos for
mos. Tuo metu, kai pasaulis taip gyvai jau
čia savo vienybę bei atskir ųžmonių tarpu
savio priklausomybę dėd būtino solidarumo, 
tuo pačiu metu kovojančios tarpusavyje jė
gos giliai skaldo pasaulį į priešingas pu
res... Galiausiai žmonės siekia vis tobules
nės žemiškosios santvarkos, ir drauge dva
sinis progresas neįstengia žengti į koją su 
žemiškąja pažanga“.

„Iš tikrųjų visi pusiausvyros trūkumai, 
dėl kurių kenčia šiuolaikinis pasaulis, pri
klauso nuo daug gilesnio nedarnumo, kuris 
glūdi žmogaus širdyje. Nes pačiame žmo
guje tarpusavyje kovoja daugelis elemen
tų. Dėl to žmogus tampa susikalęs viduje ir 
dėl šio Skilimo gimsta daugybė nedarnumų 
visuomenėje... Kasdien auga skaičius žmo
nių, kurie arba kelia, arba nauju aštrumu 
junta fundamentalius Griausimus: kas yra 
žmogus? Kokia kentėjimų, blogio ir mir
ties prasmė, jei šie reiškiniai, nepaisant vi
sos pažangos, dar tebeegzistuoja? Kam rei
kalingi tie laimėjimai, pirkti tokia brangia 
kaina? Ką žmogus gali duoti visuomenei, 
ko jis gali iš jos laukti? Kas bus po šito 
žemiškojo gyvenimo?“

Ar šitie klausimai nėra teisingi ir aktua
lūs? Ir kas duos neklaidingą ir aiškų atsa
kymą? Tik Bažnyčia. Jos atsakymai nu
švies mūsų kelią ir duos pilną pasitikėjimą 
nesvyruojančiai žygiuoti toliau.

**•
Viešpatie, parodyk man savo kelius, sa

vo takais vaikščioti mane išmokyk.
Savo tiesa tu man vadovauk ir mane mo

kyk, nes tu Dievas mano gelbėtojas.
(Iš žodžio Liturgijos)

A. J. S.
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ATĖJO PERMAINŲ LAIKAS KAS BUVO IGNAS DOMEIKA ?
(Antras laiškas iš Amerikos)

Gilesnis „nevienybės“ podirvis
Tatai, man rodos, turėtų kiek įtikina

miau paaiškinti šiaurės Amerikos lietuvių 
laikysenos ir jausmų podirvį. Čia dažnai, 
beveik nuolat sakoma, laikraščiuose rašo
ma, prakalbose zulinama, o šie teigimai ir 
toliau nusiskalauja, kad Amerikos lietu
viai dabar labai susiskaldę, nevieningi, 
plaunasi, riejasi, nesutaria, tarpusavy ko
voja... Tai tikra teisybė, ir tatai puikiai 
matyti mūsų spaudoje, draugijų gyvenime, 
ar ypač pasibasčius po kitas kolonijas, kai 
akys darosi aštresnės, o ausys akylesnės.

Tik gal dėl atsakomybės ir kaltininkų ne
labai pataikoma. Siekiamas sudaryti įspū
dis, kad mes patys išeiviai, mes broliai ir 
seserys lietuviai, dabar esam blogi, piktos 
valios, tokio nebepakenčiamo būdo, žlugu
sios moralės — kad tik mes patys t'uos gin
čus išsigalvojam ir nesantaikas keliam. O 
jeigu kur ne mes, tai, aišku — svetimieji, 
tie prakeikti okupantai, tie bolševikai, ku
rie atvyksta pas mus iš tenai ir mus sukir
šina, suskaldo, suplūdo... Pirmasis motyvas

BRONYS RAILA

pa-
se

at- 
ne-

dažnai kartojamas, bet antrasis dar daž
niau, ypač kai pasimaišo kokia įdomesnė 
„tarybinė“ ekskursija iš Lietuvos arba 
skelbdamas iškilesnio Lietuvos operos 
listo ar solistės koncertas.

Negalėčiau ginčyti, kad ir tokiuose 
balsiuose nebūtų krislelio tiesos. Taip,
kartą mum nestinga piktos valios. Ne kiek
vieną Praamžius apsaugojo nuo aiškios vi
suomeninės beprotybės, nes ne į kiekvieno 
makaulę pripylė Einšteino smegenų ir šv. 
Pranciškaus Asižiečio emocijų. Nesam mes 
nei vieningi, nei labai jau broliai ir sese
rys, ir daugelio karingumas dar galutinai 
neišnykęs nuo Žalgirio mūšio laikų.

Bet man vis rodos, kad tikrasis mūsų da
bartinio tarpusavio karingumo ir aiaso po
dirvis yra ne tas asmeninis, o greičiau anų 
neperlinksmų visuotinių aplinkybių suke
liamas. Ramūs, taikūs ir išdidūs tie, kurie 
visiškai patenkinti savo naujuoju gyveni
mu svetinguose kraštuose. Bet dar yra šim
tai, gal ir tūkstančiai tų amžinųjų aktyvis
tų, romantikų, nepatenkintųjų, tų rezisten
tų, tų vaduotųjų, tų kovotojų. Tai druska, 
kuri, laimei, vis netirpsta svetimų kraš
tų sriubose. Tai jie „kalti“ už šį ir visokius 
kitokius alasus. Ir kodėl jiem tylėti, "kodėl 
nebūti kaltais ir gyvais? šiaip ar taip, 
daugiau ar mažiau talentingai ir įžvalgiai, 
jie stebi, domisi ir mato, kaip gyvenimas 
bėga ir kad laikai, aplinkybės, sąlygos kei
čiasi. Iš tikrųjų, pasikeitę jau drastiškai, o 
lietuviškiau pasakant — pasiutiškai.

cionaliai apsvarstyti, surasti geriausias iš
vadas ir padaryti realiausius sprendimus, 
bet net šiaipjau atviras, žmoniškas ir civi
lizuotas jų iškėlimas į diskusijas dar nėra 
galimas. Mat, tokie užmojai būna tuoj už- ] 
gožiami demagogijos, pykčio, oponentų nie- ’ 
kinimo ir įžeidinėjimo, kaltinimais nedova- ' 
notinom nedorybėm, savo įsitikinimų ir pa- i 
žiūrų sudievintu išsigyrimu... !

Tai mūsų žmogiškosios ydos. Mūsų dau
gumos, jeigu ne visų. Bet' kur tu šiandien 
rasi tokį lietuvį, 'kuris geruoju prisipažintų 
klystąs, o savo ideologinį ar ir asmeninį 
priešininką laikytų teisiu? Nėra tokių.

Tos aistros dar užsibus
Man rodos, tai pagrindinė priežastis, ku

ri paaiškina Amerikos ‘lietuvių dabartinius 
viešojo gyvenimo negalavimus ir nesantai
kų židinius. Būtų jų -ir daugiau, bet vis t'ai 
išvestinės iš anos bendrosios situacijos po
dirvio.

Pavyzdžiui, nesantaikos ir nerimai, ku
rie kyla, kuriam nors iškilesniam ir vertin
gam Vilniaus operos solistui užsieniuose su 
koncertais pasirodant. Regis, tai turėtų bū
ti labai menka nesantaikų priežastis, iš tik
rųjų jokia priežastis, — 'bet ji buvo ir vis 
.ebėra! Tai yra tik mažas aspektas proble
mos apie išeivijos santykiavimo turinį, for
mą ir metodus su Kremliaus ir bolševizmo 
replių pajungta ir sukaustyta tauta. Įdomi, 
abai svaribi ir suniki tai problema, kurią 
aš bandžiau narplioti gana storoje „Dialo
go su lietuviais“ knygoje. Bet su ta rakšti
mi, atrodo, dar teks keik ilgiau pagyven
ti...

Pagaliau pabaigai galėčiau suminėti tre
čią išvestinę problemą iš anos bendrosios 
pamatinės situacijos — tai 'politinio, ar kul
tūrinio veiksnio alternatyvą lietuvių tautos 
gyvybingumo ir laisvėjimo erškėčių keliuo
se. Katras turi lemti, katras vyrauti, kat
ram pirmenybė? Mes Amerikoje tais klau
simais ir dėl tų linkmių jau turėjom vieną 
kitą tarpusavio mūšį, ir tokių konfliktų, to
kių pažiūrų ir linkmių išsiskyrimų tikrai 
bus dar daugiau, kai vairą ir sargybas 
perims jaunesnioji bei jaunoji generacija.

Bet čia aš sustosiu, nes niekaip nepajėg
čiau prižadėti, kad galėčiau išlikti 'bešališ
kas informatorius. Čia aš būsiu visados 
„šališkas“ ir kaip per visą savo emigraci
jos laiką, taip ir ateityje, kol nepritruks 
paskutinio kvapo, rungsiuos ir kariausiu už 
kultūrinės ir dvasinės lietuviškos gyvybės 
stiprinimo primatą.

LENKAI BANDO PAGLEMŽTI LIETUVI 
IGNĄ DOMEIKĄ

TOS JŲ PASTANGOS REMIAMOS 
KOMUNISTINĖS LENKIJOS

Po Chicagos dangum

Dviejų krypčių kirtimasis
Kai visuomenės aktyvas tatai suvokia ir ' 

pajunta, tai tada ir prasideda naujas ka- ‘ 
ras, atsiranda daug skirtingų srovių, bet 
jos galiausiai susiskirsto į du frontus — 
konservatorius ir maištininkus.

Vieniem atrodo, kad reikia atkakliai lai
kytis, ką iš Lietuvos išsinešėm, kam tauta 
mus nepakeičiamai „įgaliojo“ užsienyje 
veikti. Ir kokias savo šventosios tikybos 
evangelijas pasirašėm bėgdami nuo priešo 
(deja, ne kovodami) ir paskui Vokietijoje 
išvietint'ųjų stovyklose, tai to ir laikykimės, 
neiškrypkim, nes jei ko nors atsisakysim, 
pasdkeisim ar nukrypsim, tai tik Maskvai 
ir bolševizmui patarnausim. Nebekeiskim 
nei savo dvasios, nei kailio, nei šūkių, nei 
žodyno!

O maištininkai nebe nuo vakar pradėjo 
sakyti ir garsiai šūkalioti tegu ir ne visai 
priešingai, bet gana kitaip. Jie tvirtina, 
kad tarptautinė padėtis taip smarkiai per 
pustrečio dešimtmečio ir ypač per kelis 
pastaruosius metus pasikeitė, kad tatai rei
kalauja esmiškai persvarstyti ir atitinka
mai 'priderinti lietuvių tautos laisvės atsie- 
kimo problemą. Tuo pačiu esanti kiek pa
sikeitusi ir pavergtosios lietuvių tautos pa
dėtis, sąlygos, tautiniai resursai ir tautos 
išlikimo elementai. Kai kurių netgi kelia
mas dramatiškas ir erzinantis klausimas: 
kas bus, ką lietuvių tauta turės daryti ir 
kaip turės laikytis ir elgtis išeivija, jeigu 
Lietuvos įjungimas į Rusijos imperiją už
truks ilgiau, dar ištisus dešimtmečius, ir 
neužteks fizinės galimybės tautai išsilais
vinti pačiai, o vyraujant kissingeriškom 
ideologijom niekuomet nebus pagrindo ti
kėtis gauti tikros pagalbos dš Vakarų? Kas 
tada, kaip tada?

Tikiuosi, 'kad dviejose aukščiau sudėsty
tose pastraipose aptariau padėtį labai 
trumpai, 'bet „iš esmės“. Čia yra mūsų dra
ma, mūsų ginčų bei rietenų versmė, lydi
ma piktų įsikarščiavimų, kurie dažnai per
žengia saiko, skonio ir doros rėmus. Mes, 
bent tie, 'kuriuos istorija laikys išeivijos 
aktyvistais, dabar gyvenam aštrios visuo
tinės ir mūsų dvasinės krizės laikmetį — 
tai nerimo ir svyravimų, tai fanatiškų ti
kėjimų ir vėl skaudžių nusivylimų gadynę. 
Natūralu, kad tuomet vyksta „rietenos“, 
„skaidymasis“ ir „vienybė ardoma“.

Ir jei kas kelia liūdesį šios apžvalgos ra
šytojui, tai tik vienas dalykas: kad šių nau
jų problemų, naujų veiklos metodų ir te
kančiam laikui atitinkančios dvasios suma
nymų Amerikos lietuviškoji išeivija, deja.

Jaunimo choras
Jaunimo choras ir tautinių šokių grupė 

Viltis veikia Jaunimo Centre. Chorui sėk
mingai vadovauja muz. F. Strolia, o šokių 
grupei p-lė Eruškytė.

Mokslo laipsniai
Rimantas Repšys Toledo u-te įsigijo ma

tematikos daktaro laipsnį; teisių daktaro 
laipsnį gavo Algis Balūnas Memphis vals
tybės u-te, jis yra baigęs ir Chicagos Loyo- 
los u-tą.

„Grandis“
"Šokėjų grupė „Grandis“ vasario mėnesį 

/ra nutarusi skristi į Pietų Ameriką ir ten 
duoti kelias programas. Jai pagelbėti suda
rytas atskiras lėšų telkimo komitetas.

Lietuviai amerikiečių spaudoje
Chicagos dienraščiai Tribune ir Sun Ti

mes plačiai aprašė lietuviškėas kūčias, įdė
jo lietuvių vaikų pieštus paveikslus. Sun 
Time įdėjo platų pasikalbėjimą su St. Pui- 
loku, pasižymėjusiu sportininku. Dėkingi 
ipaudai, kad domisi mūsų gyvenimu.

Renka aukas
Balzeko Lietuvių Muziejus renka aukas 

namui pirkti. Ūkininkas Dominikas Riauka 
'.š Indianos per p. Petrauską įteikė net tūks- 
.anties dol. auką. Kovo mėn. 11 d. Drake 
viešbutyje įvyks Balzeko Muz. metinis ban
ketas, kuriame bus pagerbta garbės kons. 
J. Daužvardienė. Muziejui tautiečiai paau
koja istorinius daiktus. Jei kas nori jų at
austi, štai jo adresas: 4012 Archer Avė., 
Chicago, 60632, Ill.

Dvi operos
Chicagoje turėsime dvi operas. Gruodžio 

26 d. įvyko su naujai suorganizuotos Ope
ros vadovais spaudos ir radijo konferenci
ja, iš kurios paaiškėjo, kad vasario 3, 4 ir 
11 d. įvyks šios Operos La Bohemos pasta
tymas. Operos vadovas solistas Grigas iš
vardijo visus artistus, solistus ir orkestrą. 
Joje bus daug ir svetimtaučių. Lietuvių 
Opera, kuri atšventė 15 m. sukaktį, irgi ren
gia naują operos pastatymą. Kažin, ar dvi 
Operos Chicagoj reikalingos, bet lenktynia
vimas gal bus ir sveikas dalykas. Naujoji 
Opera Co, sako, rūpinsis ir talentų paren
gimu. skelbdama jam net konkursus.

Bal. Brazdžionis

NUPIRKS Z. IVINSKIO BIBLIOTEKĄ

Tuo reikalu plačią dokumentinę apie 700 
puslapių studiją baigia kun. prof. dr. Po
vilas Ragažinskas. Santraukos paskelbtos 
Tautos Praeitis II tomo 3-4 knygoje, 1967 
m. Studija pavadinta: Ignas Domeika kaip 
lietuvis ir mokslininkas.

Ignas Domeika gimė 1801. VIII. 22 Nau- 
gardėlio (Naugarduko) aps., Lietuvoje, mi
rė 1889. I. 23 Santiago, Čilėje. Naugardėlį 
kaip jo gimtinę, nurodo Lietuvių Enciklo
pedija V t., 105 psl., o Encyclopedia Litua-. 
nica II t., 91 p., rašoma, kad Domeika gi
męs Breslaujos apylinkėse (...district of 
Breslauja (Braslav). Tai kur jis iš tiesų,: 
pagal mūsų enciklopedistus, gimė?

Ignas Domeika apie 54 metus vedė die
noraštį, kurį po tiekos metų kažkas pavo
gė. Dingo ir jo užrašų knygutė. Betgi vė
liau pavogtieji jo užrašai buvo surasti, ir 
jais naudojantis galima gana tiksliai iš
vesti jo galvosenos, veiklos pagrindus, vie
tomis net su detalėmis.

I. Domeikos gyvenimą nagrinėjantis kun. 
prof. P. Ragažinskas dar nebuvo matęs jo 
užrašų, parašytų lenkų kalba, bet skaitė tų 
užrašų vertimų I tomą prancūzų ir ispanų 
kalbomis, kurie neprieštaraujantys.

Tuose atsiminimuose Ig. Domeika apra
šo ano laiko nuotaikas Lietuvoje ir jo, kaip 
vieno lietuvio sukilėlio prieš rusų okupaci
ją, pergyvenimus.

Jam buvo atvežtas Lietuvos valdžios įsa
kymas tuojau vykti į Vilnių ir vykdyti Vil
niaus lietuvių sukilėlių komiteto nurody
mus. Atvykęs į Vilnių, Ig. Domeika tuoj 
buvo įjungtas į lietuvių sukilėlių kariuo
menės dalinius. Buvo nutarta „sudaryti 25- 
tą sukilėlių 'pėstininkų diviziją ir du kava
lerijos pulkus, sudarytus tik iš lietuvių, ku
rie gausiai buvo prisijungę prie sukilimo. 
Tas generolo mostas suteikė jam tuojau 
pat daug populiarumo ir laimėjo visų mū
sų patriotų, t. y., lietuvių tarpe...“ (134 p.).

„Generolo Chlapovskio generalinis šta
bas buvo labai patenkintas mumis, lietu
viais, ypatingai Loga ir Marcinkevičium, 
ir pat, generolas nesiliovė mums davęs 
palankumo įrodymų“. (Ten pat.).

Lietuvių sukilėlių dalinys buvo pasiųs
tas į sostinę Vilnių. „Čia jis susitiko su ko
kia 30 kazokų. Įvyko kova, kurią laimėjo 
sukilėliai. Buvo rastas Vilniaus gubernato
riaus įsakymas sunaikinti visą sukilėlių 
kariuomenę. Toliau Ignas Domeika įvykį 
taip užbaigia: „Vienas mūsų lietuvių, Za
biela, buvo labai pavojingai sužeistas toje 
kovoje“. (135 p.).

Dar pora citatų iš Ig. Domeikos užrašų, 
kaip duota minėtame veikale:

„Mūsiškiai, t. y. lietuviai, būdami tikri 
laimėjimu, jau buvo įžengę į Šiaulių mies
tą“. (141 p.).

„Aplink didelį degantį laužą mes, lietu
viai, buvome drauge su grafaite Emilija 
Plateryte ir jos palydove“. (142 p.).

„Dalyvavau Lietuvių Sąjungos susirin
kime, kurią sudarė daugiausia lietuviai, ki
lę iš Lietuvos ir iš Volinijos...“ (148 p.).

Paskutinės dienos Paryžiuje praėjo 
draugaujant su ten gyvenančiais moksli
ninkais. Dar aprašo 1833 m. lapkričio 29 d. 
minėjimą. Jame dalyvavo jau minėtas ge
nerolas grafas W. Lafayett ir pasakė kal
bą, kreipdamasis į generolą Giedraitį, ku
ris tik ką buvo atvykęs iš Lietuvos ir „ku
ris atstovavo mūsų broliams, kenčiantiems 
Sibiro taigose...“ „Paskui kalbėjo pats Ig
nas Domeika, sakydamas: „...tai darau mū
sų brolių lietuvių -sukilėlių vardu... Bai
giu kviesdamas savo brolius visa siela iš
laikyti savo tautiškumą..., nežiūrint iš ku
rios Lietuvos dalies jie būtų kilę“. (151 -p.).

Iš citatų aišku, kad Ignas Domeika ne tik 
buvo lietuvis, bet ir karštas lietuvis patrio
tas. Jo užrašyti sakiniai yra geriausias ir 
neginčijamas įrodymas, galintis būti net 
lietuviškumo pavyzdžiu. Yra apgailestau
tinas nesusipratimas Ig. Domeiką vadinti 
lenku ar kad jis lietuviu nesivadinęs, kaip 
išpoškino K. Čibiras LE IV t. 191 psl. To
kie sakiniai yra žibalo šaukštas į stiklą 
vandens. Keistas ir Encyclopedia Lituani
ca II t. 91-92 psl. apie Ig. Domeiką paskelb
tas rašinėlis, tarsi rašytų ne apie lietuvį, o 
apie kažin kokį svetimąjį, pakliuvusį į lie
tuvių kariuomenę ir dirbusį Čilėje. Tenai, 
„Encyc. L.“, lietuvis generolas Antanas 
Gelgaudai (ar Gielgaudas) rašomas „A. 
Gielgud“. Kaip galima deramai -ginti ir ap
ginti lietuviškas asmenybes, jei patys lie
tuviai stengiasi jiems atimti lietuvišką 
charakterį? Ar galime laimėti prieš sveti
muosius, jei patys save naikiname?!

Kaip lenkai savinasi Igną Domeiką?
Propagandiškiausias komunistinės Lenki

jos užsieniui skiriamasis mėnesinis žurna
las Poland, redaguojamas Varšuvoje ir, aiš
ku, visapusiškai remiamas tos vyriausybės, 
spausdinamas Rytų Vokietijoje. Jis didelio 
formato, gerai iliustruojamas. Fanatiškai 
prolenkiškas, net šovinistiškai priklus. 
Spausdinamas lenkų, anglų, prancūzų, vo
kiečių, ispanų ir švedų kalbomis. Platina
mas prenumeratos būdu ir pavieniui parda
vinėjamas spaudos kioskuose. Prenumeruo
ja visa eilė didesnių bibliotekų JAV-se, 
kaip ir kitose valstybėse. Turi labai platų

niais reikia skaitytis. Beveik kiekviename 
numeryje rašo apie lietuvius ar paliečia 
kokius istorinius lietuvių tautos 'klausimus. 
Deja, laibai prolenkiškai, tai padarydami 
atsargiais šuoliais, aplenkdami ir nutylė
dami tikrąsias gvildenamųjų temų tiesas.

To Poland žurnalo 1972 m. birželio mėn. 
numeryje du pilni, dideli puslapiai skirti 
Ignui Domeikai, stengiantis jį „padaryti“ 
lenku. Ir dar vienas puslapis su keturio
mis nuotraukomis.

Straipsnis pavadintas: Who was Domey- 
ko? (Kas buvo Domeika?). Autorius: prof. 
Guy Santibanez, The University of Chile, 
Santiago de Chile.

Pradedama, kad yra sunku atsakyti, kas 
buvo Domeika, antru sakiniu pažymint, kad 
jis studijavo Vilniaus (rašo Vilno) univer
sitete. Jis buvo Čilės universiteto rektorius.

Domeikos vardu pavadinta kalnų virti-

ALGIRDAS GUSTAITIS J

pagrindė-
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Domeika

nė Cordilleras (Cordillera de Domeyko). 
Taip pat Čilės gėlė (Viola Domeykana), 
viena druskos rūšis (Domeykit, copper ar
senide). Taip pat išnykęs zoologinis tvari
nys (Nautilus Domeyko). Domeikos vardu 
yra gatvė Santiago mieste ir tylus kaime
lis šiaurinėje Čilės dalyje.

O Poland žurnale prof. Guy Santibanez 
rašo, kad Domeika buvęs heroiškas Lenki
jos sūnus (!), kai reikėtų sakyti, jis buvo 
heroiškas Lietuvos sūnus! Tatai 
me jo atsiminimų citatomis.

Rašo, kad jis gimęs Lietuvoje 
Enciklopedija ir Encyclopedia
Vai nutyli (!). „Jis buvo gimęs 1802 m. šei
moje, valdžiusioje dvarelį, atstovaujančio
je tipiškai 19 amžiaus pradžios feodalinei 
struktūrai Lietuvoje“. (Poland, 1972, June, 
17 p.).

Profesoriaudamas Čilėje, Ig. 
parašė daug vertingų studijų.

„Berta Lastarria tvirtino, kad Domeika 
yra parašęs apie 307 darbus iš mineralo
gijos, šešis iš pedagogikos, 30 iš geologijos ir 
paleontologijos, vieną iš fizikos srities. To
kia turtinga ir įvairi bibliografija būtų ma
loni bet' kuriam mokslininkui, vistiek, ku
rio jis būtų laikotarpio“.

Rašinyje paminimi kai kurie jo darbai. 
Daugelis jo rašinių paskelbta prancūzų žur
naluose Annales des mines ir Bulletin de 
la Sociėtė Geologique, taip pat eilėje kitų 
spaudinių. (Humorui: kadangi nemaža 
prof. Ig. Domeikos raštų paskelbta prancū
zų kalba, gal ir prancūzai pradės jį savin
tis...).

Rašinio autorius prof. G. S. bus aplankęs 
mažą namelį, esantį Cueto gatvėje, kur da
bar yra Ig. Domeiko vardo muziejus:

„Iki šiai dienai mažas jo namelis stovi

Cuerto gatvėje; mes dar galime pamatyti, 
kokia kukli buvo jo darbo aplinka: kelios 
kėdės, stalas, daug 'knygų, akmenys ir pie
šiniai, vaizduojantieji Vilnių. Viskas atro
do visai taip pat, kaip jis paliko. Tai buvo 
jo pasaulis“. (Ten pat, 20 psl.).

Rašinio pabaigoje siūloma Čilės ir Len
kijos vyriausybėms rimtai pristatyti pasau
liui Igną Domeiką. Siūloma parengti bent 
dviem kalbomis (ispanų ir lenkų) leidinį, 
parūpintą įvairių mokslininkų.

Lietuviai turi parengti gerą knygą ar 
knygų apie Ig. Domeiką ir jas išleisti 

lietuvių, ispanų ir anglų kalbomis 
Minėtasis Poland žurnalo rašinys yra 

paskutinis skambutis lietuvių tautai. Būti
nai reikia parengti gerą knygą ar knygas 
apie lietuvį Igną Domeiką, istorinį lietuvį, 
daug ir Čilei nusipelniusį. Jis dirbo lietuvių 
tautai, bet jo dideli darbai iki šiol nebuvo 
pakankamai lietuvių tautos įvertinti. Čilė 
nukaldino jo garbei medalį, pavadino jo 
vardu kalnyną ir kitką, lietuviai net neno
ri jo laikyti savu žmogumi...

Taip savo tautos didžiųjų negalima nai
kinti, niekinti! Pakanka, kad lietuvių tau
tos veiklieji žmonės dirba svetimiesiems, 
kokiu buvo tam tikra dalimi ir prof. Ig. Do
meika, bet negalima tokių žmonių pamiršti, 
numesti jų ant svetimųjų kultūrinio auku
ro, jei nenorime prisidėti prie savo tautos 
naikinimo. Mažesnei tautai, kokia yra lie
tuvių tauta, pasauliniame kultūrinių ver
tybių svėrime lemia ne skaičiai, bet tarp- 
tautiškai pripažintos asmenybės, kokia yra 
Ignas Domeika.

Jei komunistinė Lenkija surado ryšių su 
dabar komunistine Čile, tai tokius ryšius 
galėtų užmegzti ir komunistinė' Lietuva, 
jei tenai mūsų žmonės įstengtų įtikinti ru
sus tokios rūšies bendravimo svarba, tie
siogiai minint ir ginant Ig. Domeikos bylą.

Čilėje lietuvių yra labai nedaug (gal ke
lios dešimtys), tai sunku tikėti, kad jie su
gebėtų rasti mums naudingų duomenų, pa
daryti jų nuorašus, vertimus, paskelbtų 
straipsnių ar studiją. Tuo privalėtų ir turė
ti! pasirūpinti ir padaryti paskiri mūsų 
kultūrininkai, gal ta linkme daugiausia nu
dirbęs prof. kun. Ragažinskas (jei komu
nistai įsileistų į Čilę). Galėtų teigiama 
linkme pakreipti ir K. Čibiras ar VLIKo 
atstovai skirtingose Pietų Amerikos vals
tybėse, ar Lietuvių Profesorių Draugija. 
Pagaliau Kultūros Fondas galėtų parinkti 
tokiai pareigai asmenį. Ar grynai privatus 
žmogus.

Kas nors, mokantis ispanų ir lenkų kal
bas, turėtų vietoje Čilėje surasti Ig. Do
meikos užrašus, pasikalbėti su jo tenai iš
likusiais giminėmis ir kitais asmenimis, 
atskirti mums žalingą lenkišką propagandą 
ir duoti taip lietuvių tautai reikalingą kny
gą ar veikalų apie Igną Domeiką. O prof. 
G. Santibanez tuoj reikia pasiųsti patiksli
nimų, nurodant' Ig. Domeikos lietuviškumą.

nymų zvmeri'Kos nevisuwji i&cuvxja, ---------- v * ...
šiuo meilu dar merą pribrendusi ne tik ra-1 jo žmonai būsią išmokėti per 4 metus.

Pirmieji DP LIETUVIAI ATSILIKO
Neseniai pasirodė Bernard Gainerio kny

ga vardu „Svetimšalių invazija“ (The 
Alien Invasion).

Čia rašoma, kaip prieš 1905 metus Angli
ją užplūdo žydai. Tai buvo salos gyvento
jams beveik negirdėta ir nematyta užsie
niečių rūšis, dėvinti keistus rūbus ir kal
banti nesuprantama kalba, kuri, bėgdama 
nuo žydų pogromų Rusijoje, šimtais tūks
tančių plaukė į Angliją (kartu su jais tuo 
metu atplaukė ir dalis lietuvių, vengusių 
tarnauti ilgus metus carinėje kariuomenė
je).

Kiek iš tikrųjų tų žydų čia apsigyveno, 
niekas tikrai negalėjo pasakyti, nes dalis 
jų. kiek pabuvę, traukė toliau į JAV. šiaip 
ar taip buvo momentas, kad žydai, susi
koncentravę Londono Whitechapel rajone, 
pradėjo pamažu perimti vietinių gyvento
jų darbus, namus ir net gatves. Per trum
pą laiką buvo sukurta Anglijoje 
Jeruzalė, išsilaikiusi mažiausia iki 
pasaulinio karo.

. Kilo panika. Prasidėjo smarkūs
spaudoje ir parlamente. Lygiai t'aip, kaip 
neseniai vyko ir tebevyksta dėl Afrikos 
azijatų. Panikos pagauti pesimistai buvo 
pradėję įrodinėti, kad jei imigracija ne
bus sustabdyta, tai per keletą metų Angli
joje bus 7 milijonai žydų!

Nors tos pranašystės ir neišsipildė, bet 
vis dėlto iš tais laikais atvykusių Rusijos 
žydų gana didelis skaičius čia įsikūrė ir 
pasidarė žinomi biznio, laisvųjų profesijų 
ir mokslo srityse. Dalis milijonieriais pa
sidariusių žydų buvo kilę iš tuomet rusų 
valdomos Lietuvos teritorijos, kaip pav., 
Lewis, Lyons. Marks ir daugelis kitų. Tai
gi žydai iš tikrųjų buvo pirmieji DP, nors 
tuo vardu jie ir nebuvo vadinami.

naujoji 
antrojo

debatai

Londone išeinąs komunistų „Moming 
Post“ gruodžio 19 d. (1972) numerį skiria 
50-tosioms Sovietų Sąjungos metinėms pa
minėti.

Be kitų jame rašo Estijos Aukščiausio
sios Tarybos pirmininkas Arthur Vader ir 
Latvijos Ministrų Tarybos pirmininkas 
Vari Ruben. Tuo tarpu Lietuva atskiru 
straipsniu nepaminėta.

Straipsnyje apie džiaugsmingą tautų bro
lystę, parašytame Ivano Tsamerijano be ki
ta ko sakoma: „1940 m. Latvijos, Lietuvos 
ir Estijos darbo žmonių revoliucinės kovos 
dėka, tarybų valdžia (power) buvo atsta
tyta tose valstybėse. Tais pačiais metais 
Moldavijos Autonominė Tarybų Socialisti
nė Respublika buvo paskelbta SSSR na
riu“.

Anglijos KP generalinis sekretorius 
John Gollan savo istorinėje apžvalgoje ra
šo, kad 1922 m. gruodžio 30 d. paskelbus 
Tarybų Socialistinių Respublikų Sąjungą, 
visos tautos turėjo apsisprendimo teisę. „Iš 
pat pradžios Tarybų valdžia paskelbė, kad 
visos Rusijos tautos yra lygiateisės ir suve
reninės, jos turi teisę apsispręsti ir jeigu 
lori at'siskirti. Suomija, Lenkija ir Baltijos 
valstybės atsiskyrė. Bet dauguma respub
likų ir sričių, kovodamos prieš pilietinį ka
rą ir imperialistų intervenciją, sudarė ka
rišką ir politišką sąjungą, ekonomiškus ry
šius ir pagaliau diplimatinę sąjungą“.

Nei vienas iš suminėtų autorių nerašo, 
kad Baltijos valstybės į Tarybų Sąjungos 
tautų šeimyną sugrįžo savanoriškai...

PAMINĖJO V. KRĖVĘ

DAUGIAU IŠGERTA

Kaip praneša „Draugo“ Nr. 276 (1972), 
Lietuvių Fondo pelno skirstymo komisija 
pasiūlė įsigyti prof. dr. Z. Ivinskio bibliote- bendradarbių tinklą. Kitais žodžiais — pa
ką, sumokant už ją 10.000 dolerių. Pinigai siekia ir įtaigoja didesnę laisvojo pasaulio 

dalį, todėl su tenai skelbiamaisiais raši- nuošimčiais.

Svaiginančių gėrimų suvartojimas 1971- 
72 m. Anglijoje padidėjo 20 nuošimčių. Vy
no importas padidėjo 17,1%, alaus — 3%. 
Azartiniai lošimai davė valstybei 10,9% 
daugiau pelno, negu ankstyvesniais metais. 
Tačiau tabako suvartojimas sumažėjo 1,4

Respublikinės bibliotekos konferencijų 
salėje įvyko literatūrinis vakaras, skirtas 
V. Krėvės 90-osioms gimimo metinėms. Ra
šytojo gyvenimą ir svarbiausius kūrybos 
bruožus nušvietė filologijos mokslų kandi
datė P. Česnulevičiūtė. I. Vladimirovienė, 
asmeniškai pažinojusi V. Krėvę, papasako
jo apie paskutinius rašytojo gyvenimo me
tus. Universiteto teatro skaitovai, dalyvau
jant liaudies dainų atlikėjai V. Janulevi- 
čiūtei, parodė literatūrinę kompoziciją, pa
remtą V. Krėvės kūryba ir biografija.
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Europos Lietuviu Kronika
MŪSŲ RĖMĖJAI

Apsimokėdami už „Europos Lietuvi“ ir 
Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautiečiai 
buvo malonūs pridėti aukų lietuviškam 
spausdintam žodžiui paremti: 1,90 sv. V. 
Žemaitis, 1,50 sv. Z. Šalkauskas, 1,00 sv. 
P. Morkūnas, 0,95 sv. N. Žvirblis, po 0,90 
sv. A. Stankevičius ir K. Narbutas, 0,65 sv. 
V. Bakys, 0,60 sv. M. Kaufmannas, 0,50 sv. 
P. Brukevičius, po 0,40 sv. P. Snyras, B. 
Raslanas ir J. Kandells, po 0,15 sv. S. Star
ką ir J- Liobė.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
D. Jelinskas — 5 sv., S. Štarka — 2 sv.

PATIKSLINIMAS
„E. Lietuvio“ Nr. 50 straipsnyje „Ratu

kai sukasi, darbas eina priekin“ parašyta, 
kad P. Gudelio knygą „Bolševikų valdžios 
atsiradimas Lietuvoje 1918-1919 metais“ 
išleido Lietuvių veteranų sąjunga „Ramo
vė“. Turėjo būti: „Lietuvių veteranų sąjun
gos „Ramovė“ ir autoriaus lėšomis lygio
mis dalimis“.

WOLVERHAMPTONAS
Tautos Šventės minėjimą DBLS Wolver- 

hamptono skyriaus Valdyba ruošia vasario 
mėn. 24 d. 7 vai. p. p. Queens Hotelio salė
je priešais Town Hall.

Po programos šokiai ir alutis. Visus tau
tiečius iš arti ir toli maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS

Vasario 4 d., sekmadienį, 2.30 vai. šau
kiamas Vyties 'klubo narių metinis

SUSIRINKIMAS.
Dienotvarkėje pranešimai, rinkimai ir t. 

t'.
Visi nariai prašomi dalyvauti.

Vyties klubo valdyba

MANCHESTERIS
Lapkričio 17 d. Manchesterio liet, klubas 

savo patalpose turėoj metinį visuotinį na
rių susirinkimą, į kurį susirinko apie ket
virta dalis narių.

Susirinkimą atidarė klubo p-kas Jonas 
Verbickas. Susirinkimui pirmininkavo D. 
Banaitis, sekretoriavo D. Damauskas.

Susirinkusieji išklausė valdybos praneši
mų, kurie rodė, kad (buvusi valdyba klube 
aitliko eilę remonto darbų ir dar liko virš 
500 sv. metinio pelno.

Senoji klubo valdyba beveik visa atsista
tydino. 1973-tIems metams išrinkta nauja 
stipri valdyba, 'kurios nariai yra ne kartą 
'buvę klubo valdyboje ar dirbę kokį nors 
kitą organizacinį darbą. Ji taip pat yra pa
siryžusi daug veikti ir atlikti naujų darbų 
bei pagerinimų.

Naujon klubo valdybon išrinkti šie asme
nys: V. Bernatavičius — klubo p-kas, S. 
Lauruvėnas — vicep-kas, J. Podvoiskis — 
sekretorius, D. Jelinskas — kasininkas; val
dybos nariais A. Kubilinskas, K. Pažėra, A. 
Podvoiskis, L, Pūras, V. šiaučiulis ir P. 
Virbickas. Kandidatais liko J. Verbickas ir 
A. Pupelis.

Revizijos komisijon išrinkti A. Jalovec- 
kas, K. Murauskas ir S. Sasnauskas. Kan
didatas — K. Steponavičius.

Visi nariai naujai valdybai linki sėkmės 
darbe ir tiki, kad ji jų neapvils.

KALĖDŲ EGLUTĖ
Sausio 6 d. Manchesterio Liet. Soc. klubo 

narių vaikams buvo surengta Kalėdų Eg
lutė, kurion atsilankė apie 40 vaikų. Jų ga
lėjo būti ir daugiau, bet pasitaikęs rūkas 
sulaikė daug šeimų nuo atvykimo eglutėn.

Eglutės programą pravedė D. Damaus
kas. Tėvus ir vaikus pasveikino klubo, sek
madienio mokyklos bei skautų tėvų k-to 
pirmininkas V. Bernatavičius. Kalėdų se
neliu buvo V. Motuzą, kuris vaikus apdo
vanojo skanumynais ir kalėdinėmis dova
nomis. Programą atliko Maironio ir Živi
lės draugovių skautai ir skautės, kuriems 
vadovavo V. Barauskaitė. Programoje buvo 
padainuota dainų, kurių pora buvo angliš
kų, ir padeklamuota eilėraščių bei suvai
dintas vaidinimėlis Ten Toli Ošia. Progra
ma atlikta gražia lietuvių kalba. Tai sek
madienio mokyklos nuopelnas. Pradžioje 
mažuosiuose pasėta lietuvybės sėkla atro
dė maža ir bereikšmė, bet ji nebuvo bergž

Tradicinis metinis „Europos Lietuvio“ ir 
Nidos Knygų Klubo rengiamas

spaudos balius
įvyks SAUSIO 27 d. ŠEŠTADIENĮ 

Lietuvių Namuose, 2 Ladbroke Gardens, Wil 2PU 

Pradžia 7 vai. vak. Pabaiga 1 vai. nakties 

Gros puiki muzika. Veiks bufetas ir kt.

Staliukus patartina 'užsisakyti iš anksto.

Tel. 01-727 2470

PAGIRIOS

Dr. D. Dalessio, kuris skaitomas didžiau
sias pagirių autoritetas, pataria geriant al
koholį valgyti medaus. Ypač prieš einant 
gulti ir net kitą rytą. Jame esąs cukrus 
greičiau sudegina alkoholį organizme. Taip 
pat gera atsikėlus išgerti sūraus jautienos 
sultinio ar pomidorų sunkos.

Galvos skaudėjimas atsiranda nuo perdi- 
delio karujo plūdimo į smegenis, nes alko
holis pagreitina jo apytaką ir kraujo indai 
perdaug prisipildo. Posakis — kuo susir
gai, tuo ir gydykis — esąs klaidingas. Atsi- 
pagiriojimas alkoholiu laikinai padeda už
simiršti, bet tikrasis išsiblaivymas, su vi
sais skausmais ir nepatogumais, vistiek tu
rės ateiti.

džia — jos vaisių matėme dabar. Tenka ap
gailestauti, kad su jais nėra galima lietu
vybės ugdymo darbo tęsti toliau, nes tėvai 
nepaklausė kvietimo atvesti vaikus sekma
dienio mokyklon.

Po programos visi vaikai buvo pavaišin
ti gardžiais užkandžiais ir kavute, šeimi
ninkavo Moterų Ratelio RŪTA narės. Vi
sas Eglutės išlaidas apmokėjo klubas.

Už šios Eglutės paruošimą ir pasisekimą 
padėka ir pagarba priklauso Manchesterio 
Liet. Soc. klubui, Skautų Sekmadienio mo
kyklos Tėvų k-to p-kui V. Bernatavičiui, V. 
Barauskaitei, V. Motuzai, D. Damauskui, 
Moterų Rateliui RŪTA ir visiems kitiems 
vienokiu ar kitokiu būdu prisidėjusiems 
prie Eglutės pasisekimo.

A. P-kis

VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Manchesterio apylinkės visuotinis Lietu
vių Katalikų Bendrijos susirinkimas įvyks 
sausio 28 d., 3 vai., Lietuvių Klubo patal
pose.

Tarp kitų reikalų bus svarstomas ir vi
siems opus lietuviškų kapų klausimas. 
Kviečiami visi.

Kun. V. Kamaitis

ROCHDALE
SUSIRINKIMAS

DBLS Rochdale Skyriaus Valdyba š. m. 
sausio mėn. 27 d., šeštadienį, 6 vai., ukrai
niečių klube, 80, Molesworth Str., šaukia 
metinį narių susirinkimą.

Narius ir prijaučiančius prašome gausiai 
dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

GEN. STASIO RAŠTIKIO KNYGOS 
„ĮVYKIAI IR ŽMONĖS“ LAIDA 

IŠPARDUOTA

Akademinės Skautijos Leidykla praneša, 
kad 1972 m. lapkričo pradžioje išleista gen. 
Stasio Raštikio atsiminimų knygos „Įvy
kiai ir žmonės“ laida išparduota. Spėjama, 
kad per paskutinius du mėnesius iš Leidyk
los išpirkti 1.500 egzempliorių yra naujas 
rekordas šio laiko išeivijos 'knygų rinkoje.

Leidykla yra palikusi 100 egzempliorių 
rezervą pakartotiniems platintojų užsaky
mams iš tolimųjų užjūrio kraštų ir JAV 
viešųjų (amerikiečių) biblotekų. Apgailes
taujama, kad nei JAV, nei Kanados pla
tintojų bei pavienių užsakymų Leidykla 
nebegalės išpildyti. Norintieji knygą įsigy
ti, Skatinami kreiptis tik į platintojus, kurie 
šiuo metu dar gali turėti neparduotų eg
zempliorių.

Su „Įvykiai ir Žmonės“ išleidimu Akade
minės Skautijos Leidykla gražiai pasireiš
kė visuomeninės atsakomybės baruose. 
Penkiolika lietuvių laisvojo pasaulio laik
raščių ir žurnalų knygą gavo nemokamai. 
Išleistąja knyga buvo apdovanota ir eilė 
institucijų 'bei asmenybių. Knygą gavo eilė 
Lietuvos diplomatų, mūsų mokslo institu
cijų, visuomenės ir skautijos darbuotojų.

Ministeris St. Lozoraitis Leidyklai yra 
rašęs: „Labai nuoširdžiai dėkoju Tamstai 
už šią dovaną, kuri bus įvertinta visų tų, 
kurie domisi dar taip netolima praeitimi“. 
Gen. konsulas Jonas Žmuidzinas: „Knygą 
jau iperskaičiau ir ją laikau naudinga šio 
Generalinio Konsulato bibliotekai“. „Nuo
širdžiai dėkoju už labai įdomią, istorinę ir 
gražiai išleistą gen. St. Raštikio atsiminimų 
knygą „ĮVYKIAI IR ŽMONĖS“ — J. Dauž- 
vardienė, Lietuvos Generalinė Konsule. Dr. 
Vincas Maciūnas: „Širdingai dėkoju už at
siųstą gražų Jūsų leidinį... ir linkiu Jūsų 
leidyklai geros sėkmės“. Tėv. G. Kijauskas, 
S. J.: „Sveikinu Filisterių Skautų Sąjungą 
su šiuo gražiu įnašu į mūsų kultūrinį gy
venimą. Ačiū už knygos pasiuntimą mūsų 
knygynui“.

Filisterių Skautų Sąjungos
Centro Valdyba

SPAUDA JAUNOM ŠEIMOM

Australijoje Tėviškės Aidų leidėjai — 
ALK Federacijos Valdyba nutarė kiekvie
nai naujai sukurtai jaunai šeimai Tėviškės 
Aidus siųsti vienerius metus nemokamai, 
kaip dovaną, jei toje šeimoje nors vienas 
jų yra lietuvis.

KITI APIE MUS
Pasitaiko vienas kitas Nidos Knygų Klu

bo narys, kuris nusiskundžia, kad Nidos 
leidžiamos ir K. Barėno redaguojamos 
„Pradalgės“ esančios neįdomios, neturin
čios vientisumo ryšio ir rašiniai labai ne
vienodos vertės. Tačiau literatūros žinovai 
„Pradalges“ vertina kitaip, štai „Dirvoje“ 
(Nr. 90, 1972) rašytojas J. Gliaudą rašy
damas apie „Aštuntąją Pradalgę“ be kita 
ko sako:

„Reguliariuose „Pradalgių“ pasirodymuo
se jaučiamas įdomus, atkaklus ir našus kū
rybingumas. Ši, jau aštuntoji „Pradalgė“ ir 
vėl ženklina, kad sugebėta patalkinti dide
lis talkininkų būrys. Dvidešimt tris auto
rius subūrė nuolatinis almanacho redakto
rius rašytojas Kazimieras Barėnas. Tų au
torių darbais pripildytas 400 puslapių to
mas. Kaip ir ankstesnės, ši, „Aštuntoji Pra
dalgė“, gaiviai rodo išeiviškosios raštijos 
aktyvumą.

Knyga turi įdomias bibliofilui datas: vir
šely skelbiami 1971 metų skaitmenys; 
bibliografinė metrika nurodo 1972 metus. 
Tai leidyklos darbo sunkumų metrikai. Tai 
kovos su kliūtimis ženklai. Tai ir Barėno 
atkaklumo ir pasiryžimo triumfas.

„Pradalgių“ rodymosi tikslas nėra kurios 
literatūrinės krypties, pakraipos ar srovės 
deklaravimas. Leidinys atremtas literatū
rinio visuotinumo principu. Per ilgas išei- 
viškas dekadas tokio būtino periodinio lei
dinio nesugebėjo sukurti Rašytojų Draugi
ja. Kaip ir visad mymyse — tokiam nuo- 
veikiui reikėjo pasiryžusio asmens. Barė
nas buvo toks asmuo. Jis pamatė tą rašyto- 
jiškos periodinės reprezentacijos prarają. 
Jis sukūrė „Pradalgių“ prigimtį.“

Malonu painformuoti skaitytojus, kad 
„Pradalgių“ ciklas dar nėra baigtas. K. Ba
rėnas yra pasiryžęs dar suredaguoti ma
žiausia dvi „Pradalges“, tokiu būdu išva
rydamas dešimtį literatūrinių pradalgių.

SKOTUOS LIETUVAITĖ — PIANISTĖ
Kaip praneša Išeivių Draugas (Nr. 16), 

Glasgove, Karališkoje Muzikos Akademijo
je praėjusių metų lapkr. mėnesį įvyko jau
nųjų muzikų koncertas, 'kuriame labai sėk
mingai dalyvavo lietuvaitė Olivia Sinclair 
(Sinkevičiūtė). Olivijos tėvai gyvena Bell- 
shill, o ji studijuoja muziką Londone.

Vietos spauda Olivijos talentą gražiai 
įvertino.

APIE MŪSŲ DAILININKUS
Jau anksčiau esame įsidėję iš „Tėviškės 

Žiburių“ ištraukas apie Čikagos Anglijos 
Lietuvių Klubo suruoštą dailės parodą.

Dabar spausdiname Birutės Kemežaitės 
aprašymo ištrauką, paskelbtą „Laisvosios 
Lietuvos“ Nr. 25 (1972).

„Pažymėtina, kad šioje parodoje buvo iš
parduoti visi dail. Petro Bugailiškio pa
veikslai. Tik vienai valandai po atidarymo 
praėjus, jau, buvo nupirkta 16 jo paveikslų. 
Tai yra be žodžių įrodyta, kad natūralisti
nis menas dar stovi pirmaujančioje aukš
tumoje. Švelnūs gamtovaizdžiai maloniau 
veikia lietuvišką sielą, negu šiurkštokas 
nesuprantamas modernizmas.

Dailininko Bugailiškio kūryba yra dau
giau ar mažiau tautinė, originali-savita, 
daug joje dvasinės šilumos ir minties, švel
nus spalvų derinys. Iš 20 jo išstatytų pa
veikslų, net 7 vaizduoja Lietuvos partiza
nų buitį. Tik giliai mylintis savo tėvynę, 
gali sugebėti taip meniškai įkūnyti patrio
tinę idėją savo kūryboje, kuri ypatingai 
ryški tuose septyniuose paveiksluose. „Par
tizanai eina per lieptą“, tai yra pats stip
riausias, kūrybiniu atžvilgiu, darbas. Tie
sa, jis nepatraukia žiūrovų akių taip greit, 
kaip sentimentalūs berželiai, ar spalvingi 
gamtos vaizdai, nes pačios didžiausios ver
tybės neplūduriuoja vandens paviršiuje... 
Paveiksle gamtą gaubia ankstyvo rytmečio 
balzganas rūkas, kuris tartum pagilina dra
matinę partizanų buities mintį.

Dail. Eugailiškis nesutiko, kad jo kūri
niams būtų nustatytos aukštesnės kainos. 
Jo paties žodžiais tariant, jis neatvyko į Či
kagą pasipelnymo tikslu, bet vežė Amerikos 
lietuviams tėvynės meilės prisiminimą, 
įamžintą drobėje...

Dar viena natūralistinio meno atstovė 
dalyvavusi parodoje yra Genovaitė Griga- 
ravičiūtė-Johnston. Parodoje ji buvo išsta
čius! 10 savo paveikslų, šeši iš jų — gėlės. 
„Jūra“ buvo tuoj pat nupirkta. Tai geriau
siai, menišku atžvilgiu, pasisekęs paveiks
las, bet kūrybiško originalumo atžvilgiu, 
to nebūtų galima pasakyti... Dailininkė tu
ri neabejotiną talentą, tik reikėtų daugiau 
savitumo. Žiemos vaizdelis patrauklus.

LIETUVOJE \SU LIETUVIAIS PASAULYJ
PASKIRTOS PREMIJOS

1972 metų Lietuvos Respublikines pre
mijas gavo šie rašytojai ir menininkai: A. 
Churginas (už vertimus), K. Saja, V. Ži
linskaitė, V. Barkauskas, J. Karosas, D. 
Tarabildienė, S. Ušinskis.

Mokslo ir technikos srities premijas ga
vo E. V. Vanagas, I. Lankevičius, V. Na
vickas, R. Purtulis, A. Tumas, V. Jokūbai
tis, J. Lašienė, E. Stalioraitytė, K. Navic
kas, J. Palionis ir J. Matulionis.

LIETUVOJE 
NUBAUSTAS JAUNUOLIS

„Times“ (5. I. 73) įsidėjo žinutę apie 17- 
kos metų moksleivį Ričardą Truskauską, 
kuris nubaustas 10 metų į „darbo koloniją“ 
už išniekinimą ir dalyvavimą Kauno riau
šėse praėjusių metų gegužės mėnesį. „So- 
vietskaja Litva“ pranešimu, Truskauskas 
savo „chuliganiškus veiksmus“ pats prisi
pažinęs.

LAIMĖJO DVIRATININKAI
Vilniaus .Komjaunimo Tiesa“ savo gruo

džio 9 d. laidoje rašo, kad Lietuvoje dvira
tininkai laimėjo pirmą vietą dviratininkų 
lenktynėse ir „Lietuvos rinktinė tapo ša
lies (Sovietų Sąjungos — Red.) čempiona
to komandinė nugalėtoja...“ Lenktynės įvy
ko gruodžio 8 d. prie Baku. (ELTA)

MENO MOKSLŲ DAKTARAS
Kaip praneša „Literatūra ir Menas“ 

gruodžio 26 d. N. Rimskio-Korsakovo kon
servatorijoje muzikas J. Juzeliūnas apgy
nė disertaciją tema „Akordo sandaros klau
simu“ ir gavo muzikos daktaro laipsnį. J. 
Juzeliūnas yra Lietuvos Valstyb. konserva
torijos profesorius. Ar tai nebus pirmas 
šios rūšies daktaras Lietuvoje?

ROKIŠKIO SŪRIAI
Aukštaitija nuo seno garsėjo savo sū

riais ir alumi. Ir šiuo metu Rokiškyje vei
kia didžiausias sūrių fabrikas Pabaltijyje. 
Tik gaila, kad ten dabar nebegaminami tie 
įmantrieji aukštaičių sūriai. Rokiškio fab
rikas išleidžia tik dviejų rūšių sūrį: rusiš
ką didįjį ir jaroslavlio unifikuotą. Iš viso 
per metus pagaminama daugiau kaip 2.000 
tonų sūrio.

A. MIŠKINIO „DIENORAŠTIS“
Nepr. Lietuvoje žinomas poetas A. Miš

kinis išleido naują poezijos knygą, pavadin
tą „Dienoraštis“. Joje daugiausia apdainuo
jamas aukštaičių kraštas. Išleido „Vagos“ 
leidykla.

DR. ČEIČIO MIRTIS
„Tėviškės Žiburiai“ (Nr. 1, 1973) išsi

spausdino skaitytojo laišką, kuriame sako
ma, kad nepriklausomoje Lietuvoje gerai 
žinomas inžinierius, buvęs ž. ū. ministerijos 
melioracijos departamento direktorium dr. 
Jonas čeičys nusiskandino Neryje. Nepa
kęsdamas moralinės priespaudos, jis jau 
anksčiau bendęs nusinuodyti, bet buvęs at
gaivintas. Buvusieji J. čeičio mokiniai pri
simena jį kaip nepaprastai gabų, draus
mingą ir savo darbui atsidavusį profesorių 
ir savo srities specialistą.

J. LEBEDŽIO KNYGA
„Vaga“ išleido lituanisto, filologijos 

mokslų daktaro, profesoriaus Jurgio Lebe
džio knygą „Lituanistikos baruose“ antrą 
tomą. J. Lebedys buvo nepaprastai kruopš
tus ir sąžiningas mokslininkas. Jo, palygin
ti, ankstyba mirtis buvo sukėlusi įvairiau
sių spėliojimų.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

NAUJŲJŲ METŲ VILTYS
Jau 25 metai praėjo, kaip mes palikome 

Lietuvą ir visą laiką laukiam, kad ji vėl 
būtų laisva. Dabar jau mes senieji laukia
me ir ramios, patogios prieglaudos — nau
jų senelių namų. Praėjusiais metais buvo 
daug rašyta, daug kalbėta ir planuota, bet 
seneliams namų nesukombinuota. Bet gal 
dar nereikia nusiminti — jei pagyvensime, 
pamatysime, kokie bus planai šiais metais. 
Gal ir teisingai mūsų seneliai sakydavo: 
tarp daugelio slaugių vaikas be nosies.

Kai atsiranda perdaug nuomonių, reika
lai pasilieka vietoj. Taip ir yra su senelių 
naujais namais —- prieglauda. Nors per sky
rių atstovų suvažiavimą ir buvo tas klau
simas iškeltas, bet taip ir dingo be konkre
čių rezultatų. Kaip laikrašty buvo pažymė
ta, buvę pageidavimų išsiuntinėti tam tik
ras anketas, bet ir jos dar kol kas nepasi
rodė. Ar jos bus, ar taip dr pasiliks su se
naisiais metais? O gal ir teisingai „E. Lie
tuvy“ buvo parašyta, kad senelių namų rei
kalai kabo debesyse. Bet seneliai vis dar 
netiki, kad taip visos kalbos, visi rašinėji
mai, planavimai ir nueitų vėjais kartu su 
debesimis!

Nors senelių namų ir nesulaukėme, bet 
sulaukėm „stiprios“ Europos, kuri gal grei
čiau išlaisvins Lietuvą ir kitas pavergtas 
tautas. Gal jau Amerikai nebereikės rūpin
tis Europos reikalais? Ar nereikės mūsų 
veiksniams sugrįžti iš Amerikos į Europą? 
O Ameriką, kuri apie 30 metų mus laisvi
no, palikti ramybėje.

J. Liobė

ALT O CENTRO VALDYBA
■Amerikos Lietuvių Tarybos centro valdy

ba š. m. gruodžio 8 d. pasiskirstė šiomis 
pareigomis: pirmininkas dr. K. Bobelis,vi- 
cep. T. Blinstrubas, vicep. P. Dargis, vicep. 
dr. K. Šidlauskas, vicep. kun. A. Stašys, 
vicep. dr. J. Valaitis, sekretorius dr, V. 
Šimaitis, iždininkas J. Skorubskas, finansų 
sekretorius A. Pakalniškis, protokolų sek
retorė E. Vilimaitė, narė T. Kuzienė, narys 
V. Vepštas.

BIULETENIS „LIETUVA“

Filatelistų draugijos biuletenis „Lietuva“ 
Nr. 5 beveik išimtinai paskirtas Lithpex 
XV pašto ženklų parodai, kuri buvo sureng
ta Čikagoje Balzeko Lietuvių Kultūros Mu
ziejaus patalpose. Paroda buvo suorgani
zuota paminėti 50 metų sukakčiai nuo Lie
tuvos de jure pripažinimo.

Iš viso parodoje buvo išstatyta 180 rė
mų po 6 albuminius lapus rėme — viso 
1.040 lapų. Geriausioms parodos ekspona
tams paskirtos premijos. Ta proga ant 25 
lapų Simo Kudirkos ženklelių buvo per
spausdintas įspaudas auksu su Romu Ka
lanta.

Parodai sveikinimus atsiuntė JAV pre
zidentas Nixonas, kardinolas A. Samore, 
Čikagos burmistras R. Daley ir keletas se
natorių bei kongresmanų.

J. KONČIUS PARALYŽUOTAS

Prof. Ignas Končius, kurio „Žemaičių 
Šnekas“ kadaise išleido Nidos Knygų Klu
bas, ir kuris dabar gyvena Matulaičio po
ilsio namuose, iš dalies paralyžuotas. Pra
ėjusią vasarą jam suėjo 86 metai.

NEMUNO LAŠIŠOS

1937 m. vasarą Vilkijos apylinkių žvejai 
Nemune sugavo apie 1.000 kg. lašišų.

Brolių Sasnauskų ties Bruže sugauta vie
na lašiša buvo virš metro ilgio ir svėrė 34 
kg.

Už šį vieną lašišų laimikį buvo gauta 
apie 4.000 Itų. Rūkytos lašišos 1 kg. kašta
vo 20 litų.

ŪKININKO KERŠTAS

Norvegijoje vienas ūkininkas, keršyda
mas valdžiai už per didelius mokesčius, už
nuodijo Mondalevannet ežerą, kurio van
deniu naudojosi apie 450.000 žmonių. Po
licijai ir sveikatos įstaigoms pasisekė lai
ku nuodus neutralizuoti.

KATALIKIŠKOJI ENCIKLOPEDIJA

Liublino Katalikų universiteto rektorius 
prof. Krapiec spaudos atstovams pranešė, 
kad jau ateinančiais metais Lenkijos kny
gų rinkoje pasirodys pirmasis lenkų Kata
likiškosios Enciklopedijos tomas. Enciklo
pediją redaguoti yra pavesta Liublino ka
talikų universiteto profesoriams, bendra
darbiaujant kartu visos Lenkijos žymiau
siems mokslininkams. Parengiamieji dar
bai pradėti 1969 metais.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBYJE — sausio 21 d., 11 vai., Bridge 

Gate.
NORTHAMPTONE — sausio 28 d., 12 vai., 

katedroje.
ROCHDALE — sausio 21 d., 11.45 vai. 
MANCHESTER — sausio 28 d., 11 vai. 
BRADFORDE — sausio 21 d., 12.30 v. 
HUDDERSFIELDE — sausio 28 d., 1 v. 
BRADFORDE — vasario 4 d., 12.30 v.
HALIFAXE — vasario 11d., 1 v. 
BRADFORDE — vasario 18 d., 12.30 v.
NOTTINGHAME — sausio 21 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — sausio 28 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.
KETTERINGE — vasario 4 d., 12 vai.
NOTTINGHAME — vasario 4 d., 11.1-5 vai., 

Liet. Židinyje.
COVENTRYJE — vasario 11 d., 12 vai., St. 

Elizabeth's.
LEAMINGTONE SPA — vasario 11 d., 

14.30 vai., St. Peter's, Dormer Place.

DOVANŲ SIUNTINIAI Į 
LIETUVĄ

Sumažėjus anglų svaro vertei, 
muitas už dovanų siuntinius į 
Lietuvą pakilo 7%.

TAČIAU IKI SPALIO 1 D. 
mūsų visos siuntinių kainos 
pasilieka tos pačios.
Išnaudokite progą, užsakydami 
dovanų siuntinį savo giminėms 
jau dabar, dar vis už seną kai
ną.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON,
E.2.

TEL. 01 739 8734.

4


	1973-01-16-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1973-01-16-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1973-01-16-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1973-01-16-EUROPOS-LIETUVIS-0004

