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LAISVĖS VILTIS NH’llAIUSTA
Lietuvos Atstovo Vinco Balicko žodis, 

DBLS metiniame suvažiavime Londone, 
1974 m. kovo 23 d.

Gerb. Pirmininke,

Malonūs atstovai,
Man tenka maloni pareiga Jus visus pa

sveikinti ir šia proga pareikšti gilią padė
ką už Jūsų veiklą Lietuvos reikalui.

DBLS, vykdydama savo užsibrėžtus už
davinius, tuo pačiu talkina ir Lietuvos Pa
siuntinybei, kuriai nėra lengva visus reika
lus, susijusius su Lietuva ir jos dabartinė
mis problemomis, atlikti.

Kaip visi žinome, lietuvių tautos pasi
priešinimas nelaboms okupantų užma
čioms ir jos pastangos atstatyti Lietuvos 
suvereninių teisių vykdymą prasidėjo 1940 
metais ir tos pastangos be paliovos vyksta 
Sovietų okupuotoj Lietuvoj ir laisvame pa
saulyje.

Tiek Helsinkio Konferencijoj, tiek dabar 
Ženevoj, Sovietai stengiasi gauti Vakarų 
pripažinimą savo Rytų Europos viešpatavi
mui. Ligi šiol šių tikslų jiems nepavyksta 
pasiekti. Tikėkimės, kad ir tolimesnės So
vietų Rusijos pastangos šia linkme nebus 
sėkmingos.

Be abejo, mums reikia daug kantrybės, 
belaukiant mūsų tautos vergovės galo. Rei
kia suprasti, kad Lietuvos klausimo nega- 
mila išskirti iš bendrojo pasaulinio bei eu- 
ropėjinio politinio ir socialinio vyksmo. 
Tas istorinis vyksmas nėra toks spartus, 
kokio mes norėtume. Žinokime, tačiau, kad 
gyvenimas turi savo kietą logiką.

Istorijon nuėjo Vakarų kolonializmas, 
neamžinas bus ir sovietinis tautų kalėji
mas.

Aplinkybės, kurios nulems lietuvių tau
tos siekimų įgyvendinimą, bus dvejopos: 
vidinės ir išorinės. Pirmosios priklausys 
nuo mūsų pačių. Jos nenuteikia mus pesi
mistiškai, nes laisvės ilgesys jaučiamas 
net pačioj Rusijoj, o ką bekalbėti apie Lie
tuvą bei kitas pavergtas tautas. Nėra pa
grindo nuogąstauti ir dėl antrojo veiksnio 
— tarptautinės raidos. Komunistinis pa
saulis turi savo paties silpnybes. O kai dėl 
Vakarų pasaulio idėjų bei jėgų pranašumo, 
man rodosi, neturėtų būti daug abejonių.

Žinoma, pati viena lietuvių tauta yra per 
silpna, kad galėtų atsipalaiduoti nuo impe
rialistinio ir galingo kaimyno jai uždėtų 
pančių. Taip pat ne mūsų galioje yra pa
keisti didžiųjų valstybių politiką. Bet mū
sų pareiga yra suprasti tarptautinių įvykių 
raidą, laiku į ją įsiterpti ir išnaudoti ją 
mūsų siekimams įgyvendinti. Mes taip pat 
privalome palaikyti nuolat gyvą Lietuvos 
laisvės bylą tarptautinėje plotmėje.

Sovietinė propaganda ir Maskvos agen
tai nuolat kala į išeivių galvas, būk Lietu
voje viskas yra pasikeitę geroj on pusėn. 
Iš tikrųjų, tiktai mažmožiai ten yra pasi
keitę. Tačiau vienas, ir tai pats svarbiau
sias, dalykas ten tikrai nepasikeitė: nepa
sikeitė lietuvių, tautos troškimas atgauti 
laisvę ir nepriklausomybę; o iš kitos pusės, 
nepasikeitė Maskvos priemonės tą jų troš
kimą visokiais būdais slopinti. Tautos de
speraciją išreiškė 19 metų jaunuolis Kau
ne, susidegindamas ir mirties liepsnoj 
šaukdamas „Laisvės Lietuvai!“ Mes len
kiame galvas prieš naujuosius mūsų tau
tos kankinius. Jie lygiai taip, kaip ir pir
mieji krikščionys, grūdina visą pavergtą 
tautą, o mus, laisvuosius lietuvius, žadina 
dar ryžtingesnei veiklai. Juk mūsų visų 
širdį degina Tėvynės ilgesys, kurį gali 
suprasti tiktai savo kraštą praradęs žmo
gus. Palikti kraštą dar nereiškia palikti 
pačią tautą. Juk mes nenustojame būti sa
vo tėvų vaikai, nors ir paliekame gimtuo
sius namus. Mus jungia kraujo ryšys. Mes 
taip pat instinktyviai juntame, kad praras
tą nepriklausomybę galima vėl atkurti. To
dėl, nors ir labai daug jėgų bei pasiaukoji
mo reikalauja lietuviškasis darbas, bet jis 
yra būtinas, jei mes tikime į Lietuvos isto
rinį amžinumą.

Tik nuo mūsų pačių, ypač nuo mūsų bro
liu, gyvenančių krašte, pareina Lietuvos 
likimas. Rusams Lietuvos likimas nerūpi. 
Nerūpėjo jis, kai Sovietų tankai riedėjo 
per Lietuvą ir mūsų broliai Sibiran buvo 
tremiami. Nerūpi jiems mūsų tautos liki
mas ir dabar.

Taigi, ko turime siekti? Pirmiausia — 
dviejų dalykų: išlaikyti lietuvybę labai ne
palankiose išeivijos sąlygose ir visais bū
dais remti lietuvių tautą jos žūtbūtinėje 
kovoje už tautinę laisvę ir valstybinę ne
priklausomybę.

Visados atsiminkime, kad nors žmonės 
keičiasi, bet nesikeičia tautos laisvės sieki
niai. Visi žinome, kad pavergtoje Lietuvo
je tas jausmas yra gyvas ir jis laiks nuo 
laiko drąsiai prasiveržia. Atsiminkime taip 
pat, kad kas šiandieną mums nepasiekia
ma, rytoj gali būti realybė.

Žvelkime į ateitį su nuju ryžtu ir su 
tvirtu tikėjimu. Būkime stiprūs, laikyki
mės organizuotai ir vieningai. Tokioms 
mintimis visus nuoširdžiai sveikinu ir lin
kiu Jums geros sėkmės ir vaisingų darbų.

JAV-Europos santykiai
Po prezidento Nixono įspėjamosios kal

bos galutinai paaiškėjo, kad JAV-Europos 
santykiai yra tiek paaštrėję. kad jau viešai 
imta kalbėti apie politinę krizę. Preziden
tas davė suprasti, kad gali atitraukti JAV 
kariuomenę iš Europos, o Prancūzijos užs. 
reikalų ministras M. Jobert pareiškė, kad 
Europai svarbiau nei JAV kariuomenė yra 
jos nuosava didybė ir savigarba.

Prancūzija šiuo metu labiausiai prieši
nasi Europos-JAV draugystei ir gerina san
tykius su So v. Sąjunga. Politiniuose 
sluoksniuose galvojama, kad dr. Kissinge- 
rio ankstybesnieji pareiškimai apie Euro
pos nevieningumą kaip tik ir turėję tikslą 
sukelti kitus aštuonis Europos Bendruome
nės narius prieš Prancūziją

Didžiausia Europos politinė silpnybė yra 
tai, kad iki šiol Bendruomenė dar nesusi
organizavo į solidų vienetą ir nesukūrė sa
vo tikrojo europejiškojo veido. Ji dar ne
turi politinio autoriteto, galinčio kalbėti 
visos Europos vardu. Tuo tarpu Europa te- 
besvajoja ir tebekalba apie didybę, kurios 
neturi, nors ir galėtų turėti. „The Times“ 
viename savo vedamajame Europą lygina 
su nepaklusniu vaiku, kuris visada sako 
savo tėvams „nedarysiu“, nors visada pa
daro. Šiuo metu ekonomiškai gana stipri 
Europa dar toli gražu nėra proporcingai 
pajėgi karinėje srityje. Jos gynyba be JAV 
karinės pagalbos beveik neįsivaizduojama.

Tas pats „Times“ siūlo Europai net tre
jopą pasirinkimą. 1-. Ji gali pasidaryti vi
siškai nepriklausoma politinė ir karinė ga
lybė, apsirūpindama atominiais ginklais :r 
sukurdama stiprią politinę vadovybę bei 
autoritetą. 2. Europa gali išvystyti gerus 
santykius su artimiausiu kaimynu — So
vietų Sąjunga, pereidama, kaip anglai sa
ko. į „finlandizacijos“ būklę. Tai yra, ji

gali gyventi geruoju su savo didžiuoju kai
mynu, bet nieko nedaryti, kas jam nepa
tinka. 3. Ieškoti būdų iš naujo sutvarkyti 
santykius su senuoju, jau išbandytu part
neriu — JAV.

Abu pirmieji būdai Europai labai daug 
kaštuotų — pirmasis iščiulptų jos ūkines 
atsargas, o antrasis grėsmingai sumažintų 
politinį savarankiškumą. Trečiasis kelias 
atrodytų tikriausias, bet jam ypačiai prie
šinasi prancūzai. Jie mano, kad JAV gina 
Europoje tik savo interesus, o amerikiečiai 
vėl galvoja, kad Europa priklauso nuo JAV 
kariškosios galybės ir turi jai paklusti.

Abi galvosenos iš tikrųjų yra klaidingos. 
Gynyba privalo būti abipusiška ir nei vie
na pusė neturėtų naudotis kito krašto silp
nybėmis ir vartoti politinį spaudimą sa
viems tikslams pagerinti. Taip betgi atsi
tiko Vid. Rytų krizės metu. Ekonominiai 
interesai abiejų pusių ten buvo vienodi, ta
čiau pavartotos priemonės ir taktika labai 
skyrėsi.

Europiečiai turėtų suprasti, kad JAV ne
siekia hegemonijos šitame žemyne, o ame
rikiečiai turėtų kantriai palaukti, kol Eu
ropa susiras tikrąjį bendruomeninį kelią 
ir stipriau apsijungs. Abu kontinentai šiuo 
metu išgyvena vidaus ir ekonomines kri
zes, abu vaizduoja stipresnius, negu iš tik
rųjų yra ir, realiai galvojant, abiem reikia 
vienas kito pagalbos. Dabar yra atėjęs lai
kas Europai apsispręsti, su kuo ji nori su
sidėti, o JAV užmiršti grasinimo politiką 
ir pereiti į nuoširdesni santykiavimą. Pa
sikeitus D. Britanijos užsienio politikos va
dovams, sąlygos veikti suartėjimo linkme 
yra šiek tiek pagerėjusios. Tiltai dar nėra 
galutinai sudeginti. Ateitis parodys, ar jais 
bus pasinaudota.

Lucanus

„Gulago Salynas“ ir Lietuva
Solženicino dokumentinis epas „Gulago 

salynas“, tebeaidintis po visą pasaulį, in
tymiai siejasi su Lietuva. Apie šią knygą 
ir jos autorių šiandien tėvynėje daug kal
bama ir galvojama.

Dar prieš „Gulago“ išleidimą Solženicino 
vardas Lietuvoje, ypač tarp kultūrininkų, 
buvo virtęs tam tikru drąsos, rizikos ir eti
nio pakilimo mastu. „Kas tu, manai, esi 
Solženicinas?“ „Solženicinas tik vienas“, 
atsargesnieji perspėdavo nerimstančiuo- 
sius. „O Solženicinas vis dėlto išdrįso“, at
šaudavo nekantrieji. Dabartinėje santvar
koje daugelis norinčiųjų ištausoti lietuvių 
kultūrą noromis-nenoromis įsivelia į kom
promisus, nutylėjimus, strategiškus melus, 
nes kitaip jie būtų nutildyti ir jų įnašas iš
trintas. Bet ypač jiems, tokiame brūzgyne 
įsipainiojusiems ir kartais kelio galo nebe- 
matantiems, itin svarbus didelis ir šviesus 
pavyzdys. Jis jiems suteikia naujos vilties, 
kad ir jie kada nors galės prabilti savo 
balsu.

„Gulago salyno“ pasirodymas vėl primi
nė Lietuvos rašto žmonėms, kokia plati te
bėra jiems uždraustoji teritorija. Visa tai, 
kas susiję su sovietine „koncentracine vi
sata“, tūkstančių lietuvių tragiški pergy
venimai oficialiai neegzistuoja. Kaip ir Ru
sijoje, esminė ne senos istorijos dalis nu
grūsta „atminties skylėn“ ir paslėpta nuo 
pasaulio akių, nuo jaunosios kartos Lietu
voje klausiančio žvilgsnio. Ii- prieš tą sle
piamąją, dabar Solženicino atveriamą tik
rovę, kokie menki Lietuvos kultūrinių vir
šininkų paklusnūs vedamieji ir šūkiai, ko
kios trapios statistikos ir premijinės šven
tės.

Kai tėvynėje dabar visais būdais klasto
jamas ir niekinamas nepriklausomos Lie
tuvos laikotarpis — kai Mykolas Sluckis jį 
Berlyne sulygina su hitlerine sistema — 
mūsų tautiečiams bus vertingesni Sclženi- 
cino žodžiai, išreiškiantys pasigėrėjimą jo 
sutiktų, laisvoje Lietuvoje, Latvijoje ir Es
tijoje išugdytų žmonių iškilumu ir morali
niu tvirtumu. Jiems didelės simbolinės 
reikšmės turės Solženicino prisipažinimas, 
kad jo galvosenos pasikeitime svarbų vaid
menį turėjo Pabaltijo pavyzdys. Jis apra
šo, kaip pirmosiomis kalėjimo dienomis jo 
akiratis dar buvo siaurai ir paklusniai 
marksistinis-leninistinis. Tada jis sutiko 
estą, vardu Suzi:

„Jis man žavėdamasis pasakojo apie vis
ką, kas kadais priklausė jam. Apie Estiją 
ir demokratiją. Nors anksčiau man niekad 
nebuvo atėję į galvą mintis domėtis Esti
ja, ar buržuazine demokratija, aš ilgai 
klausiausi jo meilės kupinų pasakojimų 
apie tą... nedidelę, darbščią tautą, suside
dančią iš didelių asmenybių... Aš klausiau
si apie Estijos konstitucijos principus, pa
imtus iš Europos rinktinės patirties... Ta
da man nebuvo aišku kodėl, bet man visa 
tai pradėjo patikti ir aš visa tai pradėjau 
įjungti savo patirtin“.

Solženicinas toliau aprašo Estijos okupa
ciją ir estų intelektualų uždarymą Lubian- 

kos kalėjime. „Jie buvo apkaltinti pagal 
58-2 skyrių“, jis ironiškai paaiškina, „nu
sikaltėlišku tautinio apsisprendimo geidi
mu“.

Lietuvoje Solženicino knyga ir asmeny
bė sukels ir kitų minčių. Savo mąstysena 
jis rusų nacionalistas, kai kuriais požiū
riais artimas slavofilams. Tačiau — ir tai 
svarbiausia! — jis ne imperialistas. Savo 
raštais ir veiksmais jis mažesniųjų tautų 
draugas ir sąjungininkas. Kaip ir rusų De
mokratinio ar Žmogaus teisių sąjūdžio na
riai, jisai drauge kovoja už ujamų tautų, 
pažiūrų, religijų teises. O tai reiškia, kad 
lietuviai sovietiniame tautų kalėjime nėra 
visai vieni, nėra aklinai uždaryti. K. N.

„Draugas“

VĖL PASIGIRDO DUBČEKAS
Italų komunistų laikraštis Giorni Vie 

Nuove paskelbė buv. Čekoslovakijos ko
munistų ir vyriausybės vado laišką nese
niai pernai mirusio kito 'komunistų veikėjo 
Smrkovskio žmonai. Pastarasis taip pat 
buvo dabartinės valdžios nemalonėje.

Tame laiške Dubček griežtai pasisako 
prieš dabartinį Čekoslovakijos 'komunistų 
vadą G. Husak. Esą jis įvedęs autoritarinį 
režimą, kuris neturi tautos pasitikėjimo. 
Dėl rusų invazijos jis kaltina tuos žmones, 
kurie Dubčekui valdant, siuntė į Maskvą 
neteisingus pranešimus.

Pabaigoje jis pasisako, koks sunkus yra 
jo ir šeimos likimas, gyvenant nuolatinia
me pažeminime.

SUSIDEGINO MOTERIS
„Yorkshire Evening Press“ (9. 4. 74) ap

rašo tokį atsittikimą, įvykusį Moterų Die
ną Raudonojoje aikštėje Maskvoje. Apie 
60 metų amžiaus moteris, stovėdama prie 
Lenino mauzoliejaus, apsipylė kažkokiu 
skysčiu ir padegė pati save. Praeiviai ir 
Kremliaus sargybiniai puolė ją gesinti. 
Apdengę paklodėmis ir kareivių viršuti
niais drabužiais, jie užgesino ugnį ir nuga
beno moterį į ligoninę. Tolimesnis jos liki
mas nežinomas. Atsitikimą papasakoję bri
tų turistai, matę šį įvykį.

Ta proga laikraštis primena, kad 1972 
m. jaunas studentas Kaune susidegino, 
protestuodamas prieš Lietuvos okupaciją.

IŠ ČEKŲ SPAUDOS
FCI agentūros pranešimu, čekoslovakų 

laikraštis „Rude Pravo“ įsidėjo savo Lon
done buvusio korespondento D. Rovenskio 
konservatorių valdžios vertinimą. Ten ra
šoma, kad buvusioji E. Heatho vadovauja
ma konservatorių vyriausybė buvusi la
biausiai reakcinga tarptautinėje politiko
je. Tai buvusi blogiausia vyriausybė, ko
kią britai yra kada nors turėję. Labiausiai 
iš visų nekenčiamas buvęs užs. reik, mi
nisters s sir Alec Douglas-Home. Anglijos 
ateitis esanti liūdna, nežiūrint kas sėdi val
džioje.

PRISIIMA KALTĘ

„The Times“ dienraštis gavo iš kairiųjų 
ekstremistų grupės laišką, kuriame jie pri
siima kaltę už pasikėsinimą pagrobti prin
cesę Anne ir jos vyrą. Laiške rašoma:

„Marksistų-Leninistų Revoliucinio Judė
jimo, o ypačiai mūsų grupės vardu, aš no
riu prisiimti kaltę už neseniai įvykusį pa
sikėsinimą prieš M. Phillips šeimą. Nors 
pasikėsinimas tik dalinai pasisekė, bet jis 
padarė neveikliais du paršus ir dar keletą 
kitų.

Visa tai yra tik mūsų veiklos pradžia, 
galite laukti naujų įvykių per ateinančius 
mėnesius, o spalio mėnesį — revoliucijos. 
Tegyvuoja Revoliucija!“

Policija tiria laiško tikrumą, rašyseną ir 
ieško pirštų nuospaudų. Tačiau Scotland 
Yard'as esąs įsitikinęs, kad pasikėsinimas 
buvo padarytas pasipelnymo motyvais ir 
minėtas laiškas, greičiausia, yra tik prasi
manymas.

KINAI EMIGRUOJA

Praėjusiais metais iš Kinijos išvyko 10 
kartų daugiau žmonių, negu 1972 m. Vien 
tik į Hongkongą kasdien atvyksta 400-600 
žmonių. Daug jaunų kiniečių (18-30 m.) 
emigruoja į Pietų Ameriką 'ir Kanadą. „Iz- 
vestijos“ rašo, kad Kinijos vyriausybė są
moningai skatina emigraciją, tikėdamasi 
tuos žmones ateityje panaudoti savo poli
tikos tikslams.

LAIKAI KEIČIASI

Sovietų raižytojas V. Nekrasovas, Stali
no premijos laureatas, pasikėlė ginti Sol- 
ženycino ir Sacharovo. Buvo laikai, kai 
Nekrasovo knyga „Stalingrado apkasuose“ 
buvo privalomai perskaitytina visiems mo
kiniams. Dabar jo raštai uždrausti, rank
raščiai konfiskuoti.

Se/itifnioS DIENOS
— Ugandos prezidentas Amin padėkojo 

Sovietų ambasadoriui už padovanotus 
ginklus, įskaitant eskadrilę MiGs naikintu
vų.

— Darbiečių vyriausybė paskyrė minis
ter; invalidų reikalams.

— Praėjusį savaitgalį Anglijos miestuo
se buvo areštuota 15 „streakers“ — nuogų 
vyrų. Nuogalių mada atėjo iš JAV.

— Iš Lietuvos kilęs pasaulinio garso Tal
mudo žinovas, Bostono rabinas Soloveiči- 
kas, padėjo išvengti Izraelio vyriausybės 
krizės, patardamas žydų religinei partijai 
įsijungti į koaliciją.

— Nuo gegužės 6 d., baigus elektrifikuo
ti geležinkelio liniją, traukiniai iš Londono 
į Glasgovą (401 mylių), nuvažiuos per 5 
valandas.

— Dėl smarkiai kylančios popieriaus 
kainos ir trijų dienų darbo savaitės daug 
mažesniųjų savaitinių laikraščių Anglijoj 
buvo priversta užsidaryti. Popieriaus kai
na vėl numatoma pakelti 30%.

— Prancūzijos prezidentas Pompidou, 
prieš išvykdamas pasimatyti su Brežnevu 
pareiškė, kad JAV kariuomenė Europoje 
esanti labiau reikalinga ne Europos, o pa
čios Amerikos interesams ginti.

— Į Anglijos parlamentą šį kartą išrink
ta tik 23 moterys. Mažiausia iš visų balsų 
(24) gavo komunistų atstovė C. Reakes 
Artistė Vanessa Redgrave, taip pat komu
nistė, gavo 760 balsų.

— Kovo 12 d. po 29 metų sugrįžo japonų 
karininkas Onoda iš džiunglių Filipinuose. 
Jis visą laiką tikėjo, kad karas nėra baig
tas. Onodos motina pagyrė sūnų, kad iš
saugojo durklą, su kuriuo pavojaus atveju 
turėjo pasidaryti hara-kiri.

— Studentas, kuris buvo pagrobęs Japo
nijos lėktuvą su 426 keleiviais, neturėjo jo. 
kio ginklo.

— „Morning Star“ (komunistų) savo ve
damajame apkaltino H. Wilsoną, kad jis 
nevykdąs savo partijos manifeste duotų 
pasižadėjimų. Laikraštis turi galvoje ka
ralienės kalboje paskelbtą parlamento pro
gramą.

— Airijos min. pirmininkas Cosgrave 
viešai pareiškė, kad šiaurinė Airija pri
klauso Anglijai. Jos likimą galį nuspręsti 
patys gyventojai balsi; dauguma.

— 126 automobiliai buvo sudaužyti ar

NORI ATSIIMTI
Rytų Vokietija patiekė sąrašą archelo- 

ginių ir meno eksponatų, dabar esančių 
Vakarų Berlyno muziejuose. Prieš karą jie 
buvo Rytų Berlyne. Sąraše yra Egipto ka
ralienės Nefertitės biustas, 26 Rembrandto 
kūriniai, Goethės „Werterio kančių“ ir 
„Egmonto“ rankraščiai ir kt. Vakarų Vo
kietija nenorėtų su šiais eksponatais skir
tis, bet R. Berlyne yra kitokių istorinių ir 
meno vertybių, kurios labai rūpi V. Berly
no muziejams. Vedamos mainų derybos.

POMPIDOU KAUKAZE
Dabar jau galutinai paaiškėjo, kad Brež

nevas buvo pasikvietęs Pompidou į Pitsun- 
dos kurortą, norėdamas įkalbėti, kad Euro
pos saugumo ir bendradarbiavimo konfe- 
renija galimai greičiau pasibaigtų Sov. Są
jungai pageidaujama prasme. Deja, Pom
pidou prisipažino nieko Brežnevui neįsi
pareigojęs ir manąs, kad su konferencija 
nesą reikalo skubėti.

Ta proga „Times“ rašo, kad kadaise de 
Gaule puoselėta idėja sukurti Europą nuo 
Uralo iki Atlanto pasirodė neįgyvendina
ma. De Gaule svajojo, kad tokioj Europoj 
Sovietai atleis varžtus savo satelitams, o 
JAV visai pasitrauks iš Europos. Čekoslo
vakijos invazija ir Varšuvos bloko ginkla- 
vimasis parodė, kad de Gaule buvo naivus 
svajotojas.

Prancūzijos planą galutinai palaidojo 
JAV-S. Sąjungos suartėjimas, siekiąs izo
liuoti paskirų valstybių politinę įtaką. Šiuo 
metu S. Sąjunga labiau pageidauja, kad 
JAV kariuomenė pasiliktų Europoje, negu 
patys europiečiai.

D. Britanijos politika, buvusi palanki 
Prancūzijai, darbiečiams atėjus į valdžią 
pakrypo į Vokietijos pusę. Vokiečiai yra 
■artimų ryšių su JAV šalininkai. Tokiu bū
du ir Prancūzijai, nežiūrint jos perdėto 
noro savo politinį vaidmenį iškelti, neno
rom prisieis glaustis į seniai išbandytą 
JAV-Vakarų Europos draugystę.

sudegę auto katastrofoje. Penki žmonės už
mušti, 34 sužeisti. Keletas vairuotojų trau
kiami teisman už neatsargų važiavimą.

Nelaimė įvyko M 1 greitkelyje.
— Portugalijoje atleisti iš pareigų gen. 

štabo viršininkas gen. Costa Goues ir jo 
padėjėjas gen. Antonio de Spinola. Dėl to 
buvo sukilę kariai.

— Sovietų mokslininkams nepasisekė 
pasiųstąsias į Marsą raketas įvesti į plane
tos orbitą.

— Suomijos prezidentas pareiškė šve
dams protestą, kad jų agentai Suomijoje 
šnipinėją prieš Sovietų Sąjungą.

— Prezidentas Nixonas griežtai įspėjo 
Europą, kad jos vadai negali tikėtis JAV 
karinės apsaugos, jei jie atsisako ekonomi
nio ir politinio bendradarbiavimo.

— Šiaurės Irake vėl prasidėjo ginkluotas 
kurdų sukilimas.

— Rusų rašytojo V. Bukovskio motina 
kreipėsi į prezidentą Podgorny dėl nežmo
niškų sąlygų stovykloje, kurioje įkalintas 
jos sūnus.

— Italijos vyriausybės dažnai keičiasi. 
Neseniai sudaryta 36-oji vyriausybė poka
rio metais.

— Kinija pradėjo tiekti ginklus ir tech
nišką karišką pagalbą Maltai.
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A. Tyruolio paminkliniai sonetai
Galima sakyti, kad dabar kiekviena sve

tur išleista nauja lietuviška knyga džiugi
na pačiu tuo savo pasirodymu, nes ji liudi
ja, kad yra ne tik vaisančių, bet ir leidžian
čių. Knygų leidimas lietuviams niekada 
nebuvo biznis, o juo labiau nėra dabar. Tai 
daugiau šviesus aukojimasis. Ana, vienas 
mano bičiulis, kai prasidėjo tas didysis va
žiavimas iš Vokietijos, patraukė į JAV ir 
ten pradėjo leisti knygas. Kol jis leido, bu
vo gražu žiūrėti, o kai apsidairė, tai pama
tė, kad jo leidyklą užgulė kalnai skolų, ir 
jis, tur būt, iki šiol iš savo uždarbių tebe
moka.

Tai kaip čia nepasidžiaugsi, jei knygą 
dažniau išleidžia naujas leidėjas!

Nottinghamiškė „Šaltinio“ leidykla nėra 
nauja. Šalia žurnalo ji, pasirodo, yra išlei
dusi jau 15 leidinių. Bet ligi šiol ji dau
giausia vis „aptarnaudavo“ Anglijos salo
se ir Europos žemyne gyvenančius kai ku
riuos autorius: leisdavo V. Šlaito, L. Šval- 
kaus, J. Gutos eilėraščių rinkinius, prof. Z. 
Ivinskio, prof. J. Ereto studijinių straips
nių atspaudus.

„Šaltinis“ kuris laikas jau turi savo 
spaustuvę, ir štai, žiūrėkite, dabar jis iš
leido Alfonso Tyruolio sonetų rinkinį Die
medžio paunksmėje (dail. Ados Korsakai- 
tės-Sutkuvienės viršelis, „Šaltinio“ leidi
nys Nr. 15, kaina 50 p. arba 2 dol., 36 psl.). 
Leidinys nedidelis, bet šįkart jo autorius 
yra jau JAV gyventojas, vadinas, platėja 
leidyklos užsimojimai, ir tai džiugina, -kaip 
ir kiekvienas šaltinis, iš kurio ateina idea
listinė šviesa, šįkart „šaltinis“ yra tasai 
džiuginantis šaltinis, ir jam linkėtina išsi
laikyti knygos leidimo baruose.

O dėl A. Tyruolio, tai jis yra autorius 
mokyklinių vadovėlių, literatūrinių studi
jų, antologijų sudarytojas, klasikinės poe
zijos vertėjas, taip pat ir poetas, su pir
muoju savo kūrybos rinkiniu prisistatęs 
jau 1935 m. Šis naujausias rinkinys jau 
šeštas.

„Diemedžio paunksmėje“ yra sonetų rin
kinys, skirtas mirusiai žmonai.

Sonetas — varžanti forma, bet nuo senų 
laikų naudojasi ja poetai visų tautų nuo 
pat Petrarkos laikų, poeto, kuris laikomas 
tobulo klasikinio soneto pradininku. Rašė 
sonetus ir mūsų dr Maironis, ir Brazdžio
nis, ir daugelis kitų.

Gerai pažindamas pasaulinius poezijos 
klasikus, Alf. Tyruolis ir savo kūryboje 
yra klasiškai santūrus, nepaleidžiąs valion 
jausmų. Gali būti, kad anie klasikai daro , 
stiprios įtakos jo poezijai. Tokį spėjimą lyg 
ir patvirtintų šiame rinkinyje pagrindiniu 
motyvu pateikiamoji ištrauka iš Petrarkos 
sonetų madonai Laurai mirus. Sonetais 
Petrarka apraudojo mirusią Laurą, visą 
sonetų rinkinį ir A. Tyruolis paskyrė savo 
mirusiai žmonai Elenutei. Paralelė pati 
prašosi matoma, ji nėra nė slepiama. Taigi 
dvidešimt dviejuose sonetuose mūsų poetas 
ir apdainuoja meilę ir netekimą, džiaugs
mą ir liūdesį, nes

Užgeso, blykstelėjusi kaip žvakė.
Trapi gyvybė rytmetį saulėtą: 
Nurimo ta širdis, kur Meile plakė, 
Kad naują buitį dausose pradėtų.

Tas mirties, išsiskyrimo motyvas, aišku, 
kartojasi visuose sonetuose. Bet A. Tyruo- 
liui, tikinčiam žmogui, išsiskyrimas nėra 

beviltiškas. Tikėjimas, jį palaiko ir teikia 
jam paguodos. Mirė, taip, mylimiausioji, 
bet:

Ir ji išėjo, saulėj rožėm žydint, 
Dausų takais pas mylimą Tvėrėją 
Nunešt tą šventą auką, Meilei lydint.

Ir paliepė Praamžius įrašyti
Jos vardą žvaigždėse, kur suspindėję
Jos man nežemiška palaima švyti.

Žmogus nėra toks stiprus, kad viską be 
svyravimų priimtų. Bet A. Tyruolis iš visų 
padėčių ieško „viltingos ugnies“ ir nuolat 
ją suranda:

Teliko tolumos, graudi vienatvė
Ir dienos, lyg nykus šešėlis slenką, 
Svečioj ir nepažįstamoje gatvėj 
Pro ūkanas paguodą gavę menką.

Bet skaidrina jas šventas atminimas, 
Kurs tartum Stella Maris blyksi naktį; 
Iš jo, jauti, nauja palaima imas:

Iš tyko prarastasai takas švinta., 
Širdis nauja gyvybe ima plakti, 
Ir vėl eini taku, seniai pramintu.

Poetas šiuo rinkiniu bus statęs paminklą 
savo žmonai. O kadangi toje paminklinėje 
poezijoje nėra tamsių spalvų, tai, tur būt, 
jo posmai teiks paguodos ir skaitytojams, 
ypač tiems, kuriems su mirtimi ne viskas 
baigiasi.

K. Abr.

STUDIJA APIE LIETUVOS HIMNĄ

Dr. Vincas Maciūnas, literatūros istori
kas, parašė plačią studiją „Lietuvos himno 
istorijos bruožai“, remdamasis gausiais 
šaltiniais, spaudos ištraukomis, įvairių 
žmonių nuomonėmis. „Draugo“ kultūrinia
me priede skelbiamoj studijoj paliečiamas 
V. Kudirkos paskelbimo „Varpe“ 1898 m. 
iki pokarinės sovietinės Lietuvos okupaci
jos.

A, Bučys

Belaukiant vaisių
Pamirštu alkį, 
Belaukdamas vaisių 
Iš dangaus.

Vos vieversėliui pragydus, 
Didysis artojas,
Įsijungęs į auksu blizgantį noragą 
Pilkuosius debesų jaučius, 
Nuo krašto 
Iki žemės krašto 
Išvaro spinduliuojantį rėžį 
Per visą žydrąją platybę.

O naktį,
Į atvėsusį arimą,
Susodina deimantu žėrinčias žvaigždes.

Bestebėdamas 
Ir pamiršęs alkį. 
Galiu laukti vaisių iš dangaus 
Metų metais.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
MIRĖ A. GOBERIS

St. Louis (JAV) staiga mirė Aleksandras 
Goberis. Velionis 1947-1959 m. laikotarpy
je gyveno Anglijoje. Kilimo — dzūkas.

KONSULATO SUKAKTIS
Vasario 16 d. suėjo 50 metų, kai Čikago

je įsteigtas Lietuvos konsulatas (1924. II. 
16). Jis veikia iki šios dienos šiaurinėje 
Marquette Parko dalyje, kur netoli įsikū
rusios ALTos ir BALFo centrinės įstaigos. 
Lietuvos konsulais Čikagoje yra buvę P. 
Žadeikis, A. Kalvaitis (tebegyvenąs Čika
goje ir kartais talkinąs Čikagos lietuviams 
vargonininkams), M. Bagdonas, dr. P. 
Daužvardis (gavęs gen. konsulo titulą) ir 
dabartinė Lietuvos gen. konsule J. Dauž- 
vardienė. Žinoma, Lietuvos konsulas atsto
vauja ne dabartinei Lietuvai, bet buvusiai 
nepriklausomai, kurios pavergimo JAV tei
siškai nepripažįsta.

TIKINČIOSIOS LIETUVOS DIENA
Kanados lietuviai katalikai per KLK 

centrą pirmąjį kovo sekmadienį kasmet 
skelbia Tikinčiosios Lietuvos Diena. Jos 
paskirtis — priminti tautiečiams religinę 
Lietuvos būklę, nušviesti tikrąją padėtį, 
telkti pagalbą, skatinti maldą. Visose lie
tuvių katalikų šventovėse pamaldos, pa
mokslai, rinkliavos skiriama Lietuvai.

B. POVILAVIČIAUS PLOKŠTELĖ
Benediktas Povilavičius (bosas) išleido 

savo pirmąją dainų ir arijų plokštelę. Joje 
yra 7 dainos ir 5 operų arijos. B. Povilavi
čius yra gerai pažįstamas ir Anglijos lietu
viams, nes čia yra gana -ilgokai gyvenęs.

MIRĖ J. AUGUSTAITYTĖ-VANCIUNIENĖ
Vasario mėn. pabaigoje Čikagoje mirė 

Juoze Augustatytė-Vaičiūnienė. Ji buvo gi
musi 1895 m. Mažučiuose, Vilkaviškio 
apskr.

Lietuvoje ji dirbo mokytojos darbą, kurį 
vėliau tęsė ir lietuvių stovyklose Vokieti
joje.

Spaudoje pradėjo bendradarbiauti 1915 
m. Yra išleidusi ketvertą poezijos rinkinių 
ir daug rašiusi švietimo ir tautinių šokių 
reikalais.

JAUNIMO VEIKALO KONKURSAS
Jaunimo skaitinių konkursą paskelbė 

JAV LB švietimo taryba, skirianti $1.000 
premiją už jaunimui tinkamą literatūrinį 
veikalą — romaną, apysaką, novelę, kuris 
turi būti netrumpesnis kaip 150 mašinraš
čio puslapių, dominantis paauglius. Slapy
vardžiu pasirašytų rankraščių su autoriaus 
pavarde, adresu ir telefonu atskirame už
klijuotame vokelyje laukiama iki š. m. 
gruodžio 31 d. Juos siųsti jaunimo skaiti
nių ruošimo komisijos pirm. Stasei Peter
sonienei, 2534 W. 40th St.. Chicago, Ill. 
60632, USA. Vertintojų komisija bus pa
skelbta vėliau. Ji turės teisę premijos ne
skirti arba padalyti ją į dvi dalis, atsi
žvelgdama į konkursui gautų kūrinių ver
tę. Premijuotą kūrinį išleis JAV LB švieti
mo taryba. Dėl nepremijuotų, bet išleisti
nų kūrinių bus tariamasi su jų autoriais.

VASARIO 16 MINĖJIMAS ROMOJE
Romos lietuviai Vasario 16 paminėjo 

kardinolo A. Samore Villa Lituania koply
čioje atnašautomis Mišiomis ir pamokslu. 
Po pamaldų žodį apie Vasario 16 reikšmę 
bei jos aktualumą dabartiniu laiku tarė 
Lietuvos atstovas prie Šv. Sosto Stasys Lo
zoraitis, jn.

PAKVIESTI RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS 
NARIAIS

Lietuvių Rašytojų Draugija yra pakvie
tusi Belgijoje gyvenančius rašytojus Edu
ardą Cinzą ir Žentą Tenisonaitę įstoti į 
Draugiją nariais. Šiuo metu Rašytojų 
Draugija turi 89 narius.

GERIAUSIAS RAŠYTOJAS
Dr. Konstancija Rudaitytė, mirusi 1971 

m., savo testamentu paliko JAV Lietuvių 
Fondui $12.000 premiją geriausiam lietu
viui rašytojui jos mirties metais. Fondas šį 
sprendimą paprašė padaryti Lietuvių Ra
šytojų Draugiją. Jos vertintojų komisija — 
Leonardas Andriekus, OFM, Alfonsas Ny- 
ka-Niliūnas, dr. Viktorija Skrupskelytė, dr. 
Rimvydas Šilbajoris ir Antanas Vaičiulai
tis 1973 m. gruodžio 15 d. posėdyje Vašing
tone geriausiu 1971 m. rašytoju pripažino 
jau mirusį a. a. Joną Aistį. Fondui pasiūly
ta premijos pinigus panaudoti visiems jo 
raštams išleisti. Jų susidarytų 4-5 tomai. Šį 
nutarimą turi patvirtinti JAV Lietuvių 
Fondas.

Spaudos draudimas
Šiemet tektų minėti dvigubą lietuviškos 

spaudos sukaktį: 110 metų nuo spaudos už
draudimo ir 70 metų nuo draudimo panai
kinimo.

Rusai lietuvišką spaudą pradėjo drausti 
1864 m. O galutinai ji buvo uždrausta 1865 
m. rugsėjo 26 d. Tai įvyko po nenusiseku
sio 1863 m. sukilimo. Tuomet Vilniaus ge
neralgubernatoriumi buvo paskirtas Mu
ravjovas, kuris žmonių yra vadinamas Ko
riku. Jo įsakymu daug žmonių buvo su
grūsta į kalėjimus ar ištremta į tolimuo
sius Rusijos plotus. O karo lauko teismo 
sprendimu, buvo pakarta apie 150 žmonių. 
Žudė ir trėmė lietuvius, o jų turtą dalijo 
iš gilumos Rusijos atvežtiem burliokam. 
Rusai galutinai pasiryžo surusinti Lietu
vą, ir kad tas sumanymas geriau pavyktų, 
tai uždraudė lietuvišką spaudą. Kad lietu
viai geriau pramoktų skaityti rusiškas 
knygas, tai pradžiai buvo sumanyta spaus
dinti lietuviškas knygas rusiškomis raidė
mis. Tai buvo taip vadinama „graždanka“. 
Bet lietuviai tokių knygų nemėgo, jas rin
ko ir degino.

Kai tik rusai uždraudė spaudą, lietuviai 
pradėjo spausdinti Rytprūsiuose. Pradžioj 
spausdino tik religines, o kai žmonės įpra
to skaityti, tai pradėjo spausdinti jau įvai
raus turinio knygas ir laikraščius. Tuoj at
sirado šimtai savanorių knygnešių, kurie 
pradėjo slapta nešti per stipriai rusų sau
gomą sieną knygas ir jas platinti Lietuvo
je. Dauguma jų neieškojo pelno nė garbės, 
o tik dirbo sunkų lietuviškos spaudos išlai
kymo darbą. Jų nebaugino kalėjimai, nė 
trėmimai į Sibirą. Knygnešių dėka visa 
tauta pamilo lietuvišką spausdintą žodį ir

TAUTININKŲ ISTORIJA

Amerikos Lietuvių Tautininkų Sąjunga 
susirūpino savo istorija. Tam reikalui re
daguoti sudaryta šios sudėties komisija: 
prof. Bronius Nemickas. prof. Jonas Puzi
nas, prof. Juozas Jakštas ir s-gos pirm. 
Emilija Čekienė.

VETERINARINĖ MEDICINA
NEPRIKLAUSOMOJE LIETUVOJE

Kaip daugelis mūsų tautiečių nenuilsta
mai dirba tautinį darbą, taip ir dr. Stasys 
Jankauskas, buvęs Nepriklausomos Lietu
vos veterinarijos departamento direkto
rium, parašė knygą: „Veterinarinė medici
na Nepriklausomoje Lietuvoje“.

Šioje knygoje autorius parodo visą vete
rinarinės medicinos išsivystymą nuo Lie
tuvos Nepriklausomybės atgavimo iki bol
ševikų okupavimo.

Nors visi veterinarinės medicinos šalti
niai paliko Lietuvoj, bet autoriui pavyko 
visą veterinarijos eigą labai vaizdžiai ir iš
semiamai nušviesti.

Veikalo stilius gražus ir kalba sklandi. 
Knyga gražiai išleista, su kietais viršeliais 
ir turi 338 puslapius. Knygą galima gauti 
„Draugo“ administracijoj — Čikagoj arba 
pas patį autorių (2335 Robinwood Ave, To
ledo, Ohio 436230). Kaina 6 doleriai.

P. R.

pasiryžo jį ginti. Net ir šiandien nuostabu, 
kad taip skriaudžiama ir persekiojama lie
tuvių tauta ryžtingai atlaikė anuometinės 
galingos Rusijos spaudimą. Pagaliau rusai 
pamatę, kad nepajėgs nugalėti, grąžino lie
tuviams spaudą.

Štai tuo klausimu keletas spaudos iš
traukų:

“...Kelią į Prūsus dėl lietuviškų knygų 
pirmas parodė Žemaičių vyskupas M. Va
lančius. Dar apie 1867 m. jis ėmė ten 
spausdinti lietuviškas knygas ir per savo 
ištikimus žmones slaptai jas gabenti Lie
tuvon ir čia irgi, žinoma, slaptai žmonėse 
platinti.“

„Pirmaisiais knygnešiais buvo Stasys 
Račiukas nuo Raguvos, Simonas Kulakaus
kas iš Raseinių apskr., Rukuiža, Jurgis 
Bielinis nuo Biržų. Julius Steponkevičius 
iš Rietavo ir kt. Buvo tai tartum mūsų pir
mieji kareiviai, ėję dėl mūsų sulaužytų 
teisių pirmose eilėse prieš visą tamsią Ru
sijos galybę.“

„Tačiau pirmasis knygnešys, daug kartų 
ir sunkiai nukentėjęs (dėl knygų), buvo 
Karolina Lanevičaitė. Pirmą kartą su kny
gomis ji buvo suimta dar 1869 m. Gruz
džiuose, Šiaulių aps. Pirmu atveju kalėji
muose ją iškankino 16 mėnesių, o trečiu 
kartu suimta su knygomis ji buvo ištrem
ta į Oloneco guberniją. Ai’ bepamatę ji 
kuomet nors savo gimtąją šalelę, — neži
noma.“

Pirma mums žinoma dėl lietuviškų kny
gų padaryta krata 1869 m. pas vieną Gin- 
teliškių kaimo ūkininką, o pirma didelė 
byla dėl knygų įvyko 1870-1871 m. Tuomet 
buvo suimti, ilgai kalėjime laikyti ir paga
liau į Sibirą ar kitur ištremti aštuoni žmo
nės.“

KAS, KU II, KAIP?
KADA BUVO PARINKTOS MUSŲ TAUTINĖS 

VĖLIAVOS SPALVOS

Mes tautines vėliavas pradėjome vartoti maž
daug 1905 m., kai rusai ėmė truputį mažiau varžyti 
mūsų tautinį veikimą. Tačiau pradžioje vėliavos ne
buvo vienodos. Nebuvo^ bendro susitarimo, kurių 
spalvų vėliava turėtų būti. Dėl to kiekvienas pasi
rinkdavo spalvas savo nuožiūra, saviškai jas sudės- 
tydamas. Tačiau daugiausia buvo vartojama žalia 
ir raudona spalva, o kartu, su jomis dar balta arba 
geltona. Paprastai spalvos būdavo sudėstomos taip: 
aukštai — žalia, viduryje — balta arba geltona ir že
mai — raudona.

Pradėjus rūpintis krašto nepriklausomybe, iški
lo ir tikros tautinės vėliavos klausimas. Šį reikalą 
išspręsti apsiėmė Valst. taryba, iš savo narių suda
rydama specialią komisiją. Komisijai buvo patiekti 
keli tautinės vėliavos projektai. Svarbiausieji buvo 
Tado Daugirdo ir A. Žmuidzinavičiaus. Daugirdas 
siūlė parinkti vėliavai raudoną ir žalią spalvą, tarp 
jų įterpus siaurą geltoną juostą, o Žmuidzinavičius 
— žalią ir raudoną. Buvo priimtas Daugirdo pro
jektas, tačiau Valstybės Taryba spalvų sudėstymą 
pakeitė, nusistatydama, kad viršuje turi būti gelto
na, viduryje — žalia ir apačioje — raudona. Be to, 
buvo nustatyta, kad visų spalvų juostos būtų vieno
do platumo.

Parenkant tautinei vėliavai šias spalvas, buvo 
atsižvelgta į piūsų tautinius audinius. Audiniuose 
šios spalvos yra vyraujančios. Vadinasi, mūsų buvo 
mėgiamos jau žiloje senovėje. Be to, buvo imta dė
mesin ir jų simbolinė reikšmė: geltona — aušra, 
mūsų tautos prisikėlimas, žalia — mūsų miškų ir 
pievų žalumas, mūsų krašto pobūdis, ir raudona — 

kova dėl laisvės, patvarumas, rirmą kartą mūsų tau
tinė vėliava suplevėsavo 1918 m. ant valstyoės ta
rybos rūmų Vilniuje.

KODĖL VERKNĖ VADINAMA VERKNE

Netoli Birštono į Nemuną įteka nepaprastai 
srauni Verknė. Tai ar tik ne siauriausia upė visame 
mūsų krašte. Ji teka apsiputojusi, šniokšdama, 
šiaušdamosi prieš daugybę ypatingai didelių akme
nų, esančių vagoje. Jos krantai labai aukšti, net 
aukštesni už Nemuno. Kai kur skardžiai tokie stai
gūs, kad atrodo kaip prarajos. Vietomis įlipti į juos 
visiškai neįmanoma, nes kopti tenka lyg į milžinišką 
žemės sieną. Nuo tokio skardžio nusiritus, vargu ar 
bereiktų daugiau valgyti duoną. Vietomis krantai 
yra apaugę krūmais. Vietomis iš jų kyšo milžiniškos 
uolos. Nei kiek neperdedant, šį žemės sklypelį rei
kia laikyti vienu gražiausių ir nepaprasčiausių mū
sų krašte, kuriuo susižavėtų net ir patys lepiausi už
sieniečiai.

Vietiniai gyventojai apie Verknę pasakoja la
bai gražią legendą. Girdi, kada tai visos upės užsi
manė tekėti į Nemuną. Nuo jų nepanoro atsilikti ir 
šioji. Tačiau pakeliui ji sutiko ežerą (toliau Dzūki
joje ji teka per ežerą). Ežeras ryžosi jos nebeišleisti. 
Toksai laisvės varžymas upei nepatiko — ji sukau
pė visas jėgas ir iš ežero išsiveržė. Bet čia pakeliui 
pasitaikė daugybė akmenų. Kaip tik dėl to ežero ir 
akmenų ji baisiai įniršo, ėmė šėlti ir iš pykčio verkti, 
nes kitos upės jau plaukė su Nemunu. Teisybė, Ne
muną pasiekė ir ji, bet kitų upių nepasiveja. Taigi 
šėlsta bei verkia ji ir dabar.

Beje, Verknės dešiniajame krante, netoli įtakos, 
stūkso 2 metrų aukščio, 3 metrų ilgio ir 0,5 metro 
pločio kampuotas uolos gabalas, paįvairintas trirnis 
įstryžomis skylėmis. Tai garsusis ožkos pečius. Jis 
čia atsirado, matyt, kada tai nuslinkus molėtam 
skardžiui. Nuo jo viršūnės galima pasigrožėti tiesiog 
stebuklingais tos pačios Verksnės, Nemuno ir pla

čių apylinkių vaizdais. Šis ožkos pečius yra ar tik ne 
vienintelis mūsų krašte toks nepaprastas gamtos pa
minklas.

KAIP GAUDOMOS SILKĖS

Didžiosios silkės, kurias mes perkame sūdytas, 
daugiausia gaudomos šiaurės jūroje. Tačiau silkių 
yra ir mūsų jūroje, tik jos žymiai mažesnės ir vadi
namos Baltijos silkėmis. Jų gaudyti žvejai vyksta pa
vasarį ir rudenį, kuomet jos tikrais spiečiais pasi
leidžia į pakraščius neršti. Apie jų buvimą žvejai 
sprendžia iš žuvėdrų ir iš tam tikrų smulkių žuvely
čių, glezais vadinamų, kuriomis jos maitinasi.

žvejai silkes gaudo specialiais tinklais, kurių 
vieni vadinami reidiniais, kiti — nešintiniais. Nešin- 
tinias tinklais silkės gaudomos tolesnėse jūros vieto
se. Užtikus silkių spiečių, tiklai būna išmetami taip, 
kad sudarytų 3 — 10 metrų statmeną sieną. Tam
sią naktį silkės plaukia pirmyn ir pasikaria tinklo 
akutėse. Dieną arba šviesią naktį žvejyba nebūna 
sėkminga, nes silkės pastebi tinklus ir dumia nuo jų 
pro šalį, lyg nuo šiurpiausios pabaisos.

Jeigu silkių būna daug ir jeigu patogios sąlygos 
žvejoti, žvejai gerokai paprakaituoja. Rytą ištraukę 
iš jūros tinklus, jie traukia į pakraštį klioroti, t. y. 
silkes išnarplioja iš tinklo akučių, čia pat jų laukia 
moterys, kurios grobį paima ir nugabena į turgų ar
ba žuvies pirkliams. O žvejai gula ant kranto, ilsisi, 
o vakare vėl bėga į jūrą. Taip tęsiasi savaitę, o kar
tais ir ilgiau.

Baltijos silkės yra vartojamos maistui šviežios. 
Tačiau labiausiai jos yra mėgstamos rūkytos. Jas rū
ko dažniausiai patys žvejai, geriau sakant, žvejų mo
terys, jeigu susitaria su pirkliu, kad prekė bus tie
kiama rūkyta. Tas pačias silkes žvejai vartoja ir 
striktui, atseit, primasinti kitoms žuvims, ypač men
kėms. Jos būna kapojamos ir kabinėjamos ant ūdų, 
lygiai kaip meškeriotojai kabinėja ant meškerių mu
ses ar sliekus.

„Antanas Bataitis, gimęs 1854 m. Smil
gių vai., Panevėžio aps., Smilgių parapijos 
kun. Apulskio paragintas, pradėjo nuo 
žmonių supirkinėti rusiškas knygrs 1882 
m. Kun. Apulskis Bataičiui duodavo pini
gų ir jis knygas supirkinėjo ir nešdavo ku
nigui. kuris jas sudegindavo. Vėliau jiems 
pristatydavo lietuviškų knygų. Taip pat 
knygas iš žmonių supirkinėdavo ir jas de
gindavo Smilgių vai. ūkininkai Adomas 
Giedrikas, Jurgis Klykūnas ir kt. Vėliau 
pakilo susipratimas ir žmonės rusiškų kny
gų iš rusų valdžios neimdavo“. (P. Rusec- 
kas, ..Spaudos draudimo gadynė“, 1929 m.).

Suvalkijoj pirmoji politinė byla už lie
tuviškų knygų platinimą buvo sudaryta 
apie 1889 m. Žandarai padarė kratą pas 
ūkininką Akelį (Turgalaukio km., Liudvi
navo vai., Marijampolės aps.), surado se
ną užsieninį lietuvišką kalendorių. Už tai 
Akelis 2 metams ištremtas iš Lenkų kara
lijos. Apie tą laiką buvo nubaustaas ir 
Lukšių (šakių aps.) knygrišys Pranas 
Kriaučiūnas. (Dr. K. Grinius, „Atsimini
mai ir mintys“.).

Vienas iš didžiausių knygų platinimo 
centrų buvo Garšvių kaimas, Panevėžio 
aps. Ūkininkai K. Ūdra, K. Bružas, Ladu- 
kas ir kt. įmokėjo po 200 rublių ir pasida
lijo darbu: vieni užpirkinėjo knygas Prū
suose ir patys jas gabeno per sieną, kiti 
jas vežėsi į Garšvius, o iš ten, slapstyda
mi daržinėse, klojimuose, skirstydavo už
sakytojams, dar kiti vedė atskaitomybę. 
Knygos iš Garšvių keliaudavo į visus Lie
tuvos miestus, net į didesnius Rusijos cent
rus, kur gyveno lietuviai. Ši organizacija 
išsilaikė apie 10 metų.

„Vienas iš drąsiausių knygnešių buvo 
ūkininkas nuo Biržų Jurgis Bielinis, knyg
nešių karalium vadinamas. Jis vienas iš
platino pusę visos draudžiamosios litera
tūros, suorganizavo knygų platinimą viso
je Lietuvoje, vis sugebėdamas išsisukti iš 
policijos nagų. Kiek jis sumanumo parodė, 
kiek pavojingų nuotykių išgyveno — di
džiulėje knygoje neaprašysi.“ (V. Sruogie- 

i nė, „Lietuvos istorija“.).
Šiandien, minint spaudos atgavimo 70 m. 

sukaktį, ar turime nors vieną buvusį knyg
nešį gyvųjų tarpe?

V. Vytenietis
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LIETUVOS GYVENTOJAI
Praėjusiais metais Lietuvoje pasirodė A. 

Stanaičio ir P. Adlio parašyta apie 200 
puslapių nedidelio formato knyga, pava
dinta „Lietuvos TSR gyventojai“. Tai yra 
studija, nagrinėjanti Lietuvos gyventojų 
klausimą maždaug nuo 20-jo amžiaus pra
džios iki šių dienų.

Kadangi mums daugiausia rūpi šiandie
ninės Lietuvos gyventojai ir jų būklė, tai 
palikdami nuošaliai šimtmečio pradžią ir 
„buržuazinį laikotarpį“, sustosime ties šių 
dienų gyventojus vaizduojančiais duome
nimis.

Knygoje yra aštuoni stambesni skyriai, 
skirti atskiriems gyventojų aspektams pa
vaizduoti. Pabandysime bent labai suglaus
tai į juos žvilgterėti.

1. Teritorija ir gyventojai
Bendrais bruožais nurodoma, kad dabar

tinės Lietuvos sienos daug kur sutampa su 
buvusiomis nepr. Lietuvos sienomis. Dau
giausia pakeitimų ir tikslinimų buvę da
ryta rytinėje ir pietrytinėje Lietuvos da
lyje, prijungus prie Lietuvos Vilnių ir Vil
niaus kraštą.

Lietuvos pajūrio ilgis yra 99 km., o ben
dras visų sienų ilgis — 1842 km.

Dabartinis Lietuvos plotas yra 65.5 
tūkst. kvadratinių kilometrų (Nepr. Lietu
vos plotas buvo 55,658 kv. km.). Gyvento
jų skaičius 1973 m. — 3,234,000. Gyvento
jų prieauglis nuo 1913 m. padidėjo 14.3%, 
o nuo 1939 m. tik 1.8%. Per karą ir pir
maisiais pokario metais Lietuvoje žuvę ar 
dėl įvairių priežasčių iš Lietuvos išvykę 
850,000 žmonių. Atseit, per karą Lietuva 
netekusi beveik trečdalio savo gyventojų. 
Tiktai 1964 m. Lietuva pasiekė 1940 m. tu
rėtą gyventojų skaičių.

Viename kv. kilometre Lietuvoje šiuo 
metu gyvena 48 žmonės. (Latvijoje 37.1, 
Estijoj 30.1). Lietuva gyventojų skaičiaus 
padidėjimu žymiai atsilieka ne tik nuo 
bendro pasaulinio lygio, bet ir nuo dauge
lio Vakarų Europos valstybių (Belgijoje 
gyvena 359.4 žmonės viename kv. km.). 
Lietuvoje gyventojų prieauglis yra aiškiai 
nepakankamas ir joje galėtų gyventi du- 
tris kartus daugiau žmonių, negu dabar. 
(Apie Lietuvos gyventojų prieauglį ir jo 
nepakankamumą jau buvo kiek anksčiau 
rašyta „E. Lietuvyje“).

Administracinis Lietuvos suskirstymas 
dabar yra visai kitoks, negu buvo nepr. 
Lietuvoj. Apskritys ir valsčiai yra panai
kinti. Dabar Lietuvoje yra 44 rajonai, ku
rie savo ruožtu dar skirstosi į 650 apylin
kių. Daugumos rajonų dydis yra 1,250 — 
1,750 kv. km. Tik keturi rajonai yra ma
žesni, negu 1,000 kv. km. Gyventojų atžvil
giu — 26 rajonai turi 30,000 — 60,000 gy
ventojų. Tik du rajonai turi mažiau, kaip 
30,000 gyventojų. Penki rajonai turi po 
daugiau kaip 70,000 gyventojų.

Apylinkių skaičius viename rajone įvai
ruoja nuo 8 (Jonava) iki 31 (Vilnius). 
Daugumoje apylinkių gyvena 1-2 tūkst. 
žmonių. Tik trijose apylinkėse yra daugiau 
kaip 6,000 gyventojų.

Miestuose 1973 m. gyveno 54% gyvento
jų. Pačių miestų skaičius ne visada buvo 
vienodas. 1970 m. buvo 115 miestų ir mies
to tipo gyvenviečių: iš jų 9 respublikinės 
priklausomybės miestai, 83 rajoninio pa
valdumo miestai ir 23 miesto tipo gyven
vietės. Daugiausia miestų esama su vidu
tiniu 2,000-3,000 gyventojų skaičiumi. 
Miestų su mažiau kaip 2,000 gyventojų bu
vo 34, o su daugiau kaip 100,000 — trys.

Patys stambiausieji Lietuvos miestai — 
Vilnius ir Kaunas administraciniu požiū
riu dar skirstomi į miestų rajonus. Vilniu
je yra keturi rajonai, Kaune — trys.

2. Miesto gyventojai
Miesto gyventojo sąvoka Lietuvoje nėra 

griežtai aprėžta. Visi tie, kurie gyvena 
anksčiau apibūdintose gyvenvietėse, laiko
mi miestiečiais. Svarbiausia, kad didesnė 
gyvenvietės žmonių dalis nebūtų susijusi 
su žemės ūkiu.

Miesto ar miesto tipo gyvenvietės teises 
suteikia respublikinės Aukščiausios Tary
bos Prezidiumas. Yra respublikų, kur nu
statytas minimalinis gyventojų skaičius 
miestuose (Ukrainoj 10,000). Kitur vėl nu
statyta, koks procentas kaimo gyventojų 
gali gyventi miestuose. Lietuvoje tokių 

nuostatų nėra.
Nepr. Lietuvoje miestais buvo laikomos 

vietovės, turinčios ne mažiau 2,000 gyven
tojų. Tokių vietovių buvo 55. Šiuo metu 
miesto gyventojų skaičius nėra griežtai ri
botas — svarbu, kad būtų suteikta miesto 
ar miesto tipo gyvenvietės teisė.

Per paskutinius 11 metų 31 miestai padi
dėjo nuo 50 iki 100%. Miestų, kuriuose gy
ventojų sumažėjo iki 30% yra 21. Naujai 
susikūrė 2 miestai. Kai kurie mažieji mies
tai ypatingai padidėjo. Pvz., Gargždai išau
go daugiau kaip keturis kartus, Jonava — 
beveik tris, Alytus ir Garliava — daugiau 
kaip du kartus.

Lietuvoje dabar yra devyni taip vadina
mi respublikinės priklausomybės miestai.

Du iš jų dar neseniai suorganizuoti. Tai 
yra Neringa, sukurta sujungiant tris mies
to tipo gyvenvietes — Juodkrantę, Preilą 
ir Nidą ir Birštonas.

Respublikinės priklausomybės miestai 
savo ruožtu skiriasi į dvi grupes: pramo
nės, administracijos bei kultūros centrai ir 
kurortai arba poilsio centrai. Pirmai gru
pei priklauso Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
Šiauliai ir Panevėžys. Antrai — Druskinin
kai, Palanga, Birštonas ir Neringa.
Vilnius turi 409,300 gyventojų. Tai krašto 
sostinė, administracijos ir kultūros cent
ras. Per 11 metų gyventojų jame priaugo 
136,000 ir pralenkė miestų vystymosi pla
nus. Ateity Vilniaus gyventojų skaičius, 
greičiausia, >bus kontroliuojamas, apribo
jant pramonės plėtimąsi.
Kaunas — antras pagal gyventojų skaičių 
Lietuvos miestas, stambus pramonės, 
transporto, mokslo ir kultūros centras. Gy
ventojų — 332,400. Ateity numatoma Kau
no augimą riboti, nebestatant naujų pra
monės įmonių.
Klaipėda — per karą labai nukentėjusi, 
bet dabar labai greitai auga. Gyventojų — 
155,000. Kaip uostas ir pramonės centras 
Klaipėda plėsis ir toliau.
Šiauliai — ketvirtas Lietuvos miestas. Gy
ventojų — 103,200. Miesto plitimą kiek 
stabdo vandens parūpinimo sunkumai.
Panevėžys — pramonės ir kultūros centras. 
Gyventojų skaičius jau pasiekė 84,000. Di
delės augimo perspektyvos, tik jam, kaip 
ir Šiauliams, gali iškilti vandens trūkumo 
problema.
Druskininkai — didžiausias Lietuvos ku
rortas, nuo seno pagarsėjęs savo gydyklo
mis. Gyventojų — 12,900.
Palanga — pats populiariausias ir gražiau
sias Lietuvos pajūrio miestas. Gyventojų 
skaičius nuo 1939 m. patrigubėjo ir pasie
kė 10,800.
Birštonas — jauniausias respublikinės pri
klausomybės miestas. Žinomas kaip kuror
tas — gydykla. Gyventojų — 2,400.
Neringa — savotiškai įdomus kurortas, su-

„Naujienos“ (sausio 12 d.) VI. Balkonas 
„Pastabose iš tolo“ rašo apie žydus, ieškan
čius kriminalinių nusikaltėlių iš Rytų Eu
ropos.

„Jau senai žinoma, kad ne tik Izraelyje, 
bet ir Europoje yra žydų įstaigos, kurios 
labai intensyviai, jau nuo pat II-jo karo 
pabaigos, ieško karo kriminalistų, tiesiogi
niai įveltų į žydų žudymą karo metu — 
nacinės Vokietijos globoje. Neseniai Ame 
rikos spaudoje buvo paskelbta, kad atitin
kamos žydų įstaigos Amerikos Imigracijos 
Departamento direktoriui įteikusios 38 as
menų sąrašą, kuriame išvardinti Rytų Eu
ropos kilmės asmenys, žydų teigimu — ka
ro kriminalistai, dabar gyveną Amerikoje. 
Jų svarbiausias — tūlas rumunų vyskupas.

Stebėtina, kad vis dar tokių nusikaltėlių 
tebeieško žydai, bet neteko pastebėti nie
kur, kad Rytų Europos (ypačiai) pabėgė
lių organizacijos ieškotų žydų, kurių nema
žai buvo sovietinių pareigūnų tarpe, ypač 
NKVD, kai sovietai okupavo Rytų Euro
pą.“ 

darytas iš trijų gyvenviečių. Jos plotas 
pralenkia visus Lietuvos miestus, išskyrus 
Vilnių. Tačiau gyventojų turi tik 2,100.

Taip vadinamo rajoninio pavaldumo 
miestų Lietuvoje yra 83. Jie yra rajonų 
pramonės ir administracijos centrai. Iš jų 
reikšmingiausi ir greičiausiai augą yra
Alytus (36,9 tūkst. gyv.). Kapsukas 
(31,700), Ukmergė (22,800), Telšiai 
(21,400), Kėdainiai (22,400), Tauragė 
(20,800), Radviliškis (17,700), Jonava
(20.100) , Plunge
(17.100) , Utena
(13.100) , Šilutė
(11.500), Biržai (12
(12.100) , Trakai

(13,600), Mažeikiai
(16.500) , Kretinga
(12,400), Kuršėnai

,200), Naujoji Akmenė
(5.500) , Anykščiai

(8,300), Ignalina (3,500), Zarasai (6,600).
Miesto tipo gyvenvietės — tai mažiausi 

ir naujausi Lietuvos miestai. Jų esama 23. 
Daugiausia juose vyrauja smulki vietinė 
pramonė, su nuosavom mokyklom, parduo
tuvėm ir ligoninėm, žymesni jų yra Elek
trėnai, Garliava, Grikiškės, Kačerginė, Ku
lautuva ir kt.

(bus daugiau)

LIETUVOJE
NIBELUNGŲ GIESMĖ

Klaipėdietis vyresniosios kartos literatas 
V. Nausėdas verčia į lietuvių kalbą gerai 
žinomą vokiečių karžygių epą — „Nibelun
gų giesmę“. Tai nežinomo autoriaus XII 
amžiaus kūrinys, labiausiai paplitęs vokie
čių literatūroje. Jame kalbama apie karžy
gio Zigfrido ir Krimhildos meilę, Zigfrido 
žygdarbius, jo mirtį ir Krimhildos kerštą. 
Knygos ištraukos spausdinamos „Literatū
roje ir mene“.

MIKĖ A. KUZNECOVAS
Maskvoje mirė žinomas Lietuvoje nuo 

1919 m. komunistų veikėjas Aleksandras 
Kuznecovas. 1950-53 m. jis dirbo Vilniuje 
KP CK propagandos ir agitacijos skyriaus 
vedėju, kartu buvo ir „Agitatoriaus blok
noto“ redaktorius.

MIRĖ M. MIŠKINIS
Lietuvoj, eidamas 77-tus metus, mirė 

mokytojas, literatas ir vertėjas Motiejus 
Miškinis. Buvo gimęs Juknėnuose, Utenos 
rajone. 1918 m. tarnavo savanoriu Lietu
vos kariuomenėje. Baigęs universitetą, 
dirbo įvairiose gimnazijose, o vėliau švie
timo ministerijoje. 1941-1943 m. dėstė Vil
niaus universitete rusų literatūrą. Po karo 
dirbo mokytojo darbą Juknėnuose.

Stambiausia M. Miškinio literatūrinio 
palikimo dalis — grožinės literatūros vei
kalų vertimai, ypač iš rusų klasikinės lite
ratūros. Dar prieš karą, padirbėjęs keletą 
metų, 1937 m. davė pirmą didelį savo ver
timą — Gogolio „Mirusias sielas“. Tai bu
vo žymus įvykis verstinės literatūros gy
venime. Į tą darbą buvo sudėta ir didelė 
vertėjo erudicija, ir retas kūrybinis talen
tas. Po karo, pasidaręs vertėjas profesio
nalas, M. Miškinis davė lietuviškai veik vi
sus Gogolio veikalus, daugiau — Dosto
jevskio „Brolius Karamazovus“, L. Tolsto
jaus „Kreicerio sonatą“ ir autobiografinę 
trilogiją, Čechovo „Žuvėdrą“, „Dėdę Va
nią“, Gorkio „Dugne“ ir kt.

GERIAUSIAS KURORTAS
Maskvoje susumavus visus S. Sąjungos 

1973 m. darbo rezultatus, Druskininkams 
pripažinta pirmoji vieta. Kurortui paskirta 
pereinamoji Raudonoji vėliava ir piniginė 
premija. Druskininkai ypačiai garsėja mi
neraliniais vandenimis ir gerai įrengtomis 
gydyklomis.

SARTRE NEBE DRAUGAS
Prancūzų filosofas, Jean Paul Sartre, iki 

šiol buvęs didelis sovietų draugas, juos 
lankęs ir gyręs, susilaukė nemalonės. „Li- 
teraturnaja Gazeta“ piktai parašė, kad 
Sartre yra ne kas kitas kaip užsimaskavęs 
antikomunistas, buržuazinis intelektualas, 
globojąs maoistus Prancūzijoje.

Prieš keletą metų Sartre lankėsi ir Lie
tuvoje, ir buvo nuvežtas net į Klaipėdą ir 
Neringą.

„Tėviškės Žiburiuose“ (Nr. 10) Al. Gi- 
mantas kelia jaunimu nepasitikėjimo klau
simą.

„Skundžiamės, kad, neskaitant išimčių, 
nepajėgiame patraukti ir sudominti savo 
jaunimo tiek bendrąja veikla, tiek jos me
todais. Dažniausiai kaltiname jaunimą, ne
pajėgdami patys į save pažvelgti ar net 
suprasti, kas, kodėl ir kaip nepriimtina ar 
nepatrauklu jaunajai kartai. Gal perdažnai 
užmirštame, kad mūsų jaunimas visu 
100% yra šio žemyno švietimo ir auklėjimo 
produktas ir tokių pačių socialinių sąlygų 
įtaigojamas. Jų įtaka atsispindi bendraja
me supratime, galvosenoje, iš dalies papro
čiuose. Bendroji mūsų veikla gal būtų sėk
mingesnė, jeigu ji būtų vairuojama ir ko
ordinuojama ne „užsieniečių“, bet „vieti
nių“. Kiekvieno atvejo pozityvesnis spren
dimas nebus pasiektas, kol vyresnieji ne
pakeis to savo nusistatymo, paremto bai
me ir nepasitikėjimu. Darydami sprendi
mus, neužmirškime, kad mūsų pačių jau
nimas yra lygiai toks, kaip ir mes patys, 
išskyrus paviršutinį „apšlifavimą“, atliktą 
vietinės aplinkos reiškinių.“

„Mes gerbiame tikinčiuosius“
S. Nekrašius „Tiesoje“ (Nr. 55) išspaus

dino straipsnį apie įsitikinimus ir princi
pingumą, kuriame, iš tikrųjų, aiškinama, 
kad Lietuvoje iki šiol neatsisakyta „religi
nių prietarų“, ir „ateistinių įsitikinimų 
formavimasis“ esąs per lėtas. Ypačiai šioje 
srityje esą atsilikę miesčionys.

„Teko girdėti pasakojant apie vieno ku
nigo pamokslą. Jis kalbėjo apie tai, kad 
žmonės pasidarė ne geresni, bet blogesni. 
Kunigas apgailestavo, kad dabar Lietuvos 
kaime ir dainos nebeskambančios taip, 
kaip anksčiau, ir žmonės pasidarę sveti
mesni vieni kitiems, ir nusikaltimai, esą, 
labiau išplitę, negu „anais gerais laikais“. 
Tiesa, jis pripažino, kad milžinišką šuolį 
padarė pirmyn mokslas ir technika, kad 
žmogus vis labiau įvaldo gamtos jėgas, bet 
jis taip pat tvirtino, kad žmonės, pamiršę 
Dievą, nesurado kelių, kaip tobulėti dva
siškai, kaip sukurti laimingą gyvenimą.

Argi tokie žodžiai neglosto šiuolaikinio 
miesčionio?“

Pasirodo, kad miesčionys pasigenda net 
seniau labai populiarių atlaidų.

„Spaudoje jau ne kartą pasisakyta prieš 
praeities kaimo idealizavimą, šis idealiza
vimas pasireiškia ne tik aimanomis, kad 
nebėra senų bakūžių arba jos baigia nykti. 
Yra ir kita šio senojo kaimo idealizavimo 
pusė — tai praeities atgyvenų idealizavi
mas. Buržuaziniais laikais Lietuvoje buvo 
labai paplitę įvairūs atlaidai. Mano gimta
jame Joniškio rajone, pamenu, įvairiems 
šventiesiems buvo pristatyta daug koply
čių. Jose nebūdavo nuolatinių kunigų, bet 
per metus vieną ar du kartus vykdavo at
laidai. Tai būdavo didelis įvykis visoje 
apylinkėje. Susitikdavo giminės, pažįstami,

Skaitytoju lai&fcai
PAJACAI IR AŠAROS

Iš tiesų jau senstelėjęs dalykas būtų tas 
„Europos Lietuvio“ š. m. Nr. 1 persispaus
dintasis Mačiusio ir Girdėjusio tariamasis 
pasikalbėjimas su Belgijoje gyvenančiu ir 
į JAV nuvažiavusiu už savo knygą premi
jos atsiimti rašytoju Eduardu Cinzu, ir aš 
to klausimo nebejudinčiau, jei ne keli nau
ji akstinai.

Prisipažįstu, kad tas tariamasis pasikal
bėjimas buvo tikras ledo šaltumo vanduo. 
Paskaitęs net pašiurpau. Belgijoje gyvena 
tik vienas Cinzas ir tas pats vienas yra lie
tuvis prozaikas, savo novelėmis jau seniai 
atkreipęs kritikų dėmesį ir teigiamai ver
tintas, o už romaną, štai, susilaukęs Lietu
vių Rašytojų Draugijos premijos, ir jeigu 
tokia proga ko būtų buvę galima laukti, 
tai geresnės pažinties su laureatu, bent 
mūsų laikraštyje. Bet še tau!.. Po tokių iš
radingų plepalų, kokie buvo perspausdinti 
mūsų „Europos Lietuvyje“, turi atkristi 
bet kokios pastangos rimtai pristatyti ra
šytoją. Tada gali tik piktai juokdamasis 
pasakyti: tegyvuoja plepalai!

Taip piktai juokdamasis, žinoma, su pa
vydu skaitai „Metmenų“ Nr. 26 išspausdin
tąjį aprašymą Santaros-Šviesos dvidešim
tojo suvažiavimo, kuriame dalyvavo ir E. 
Cinzas. Skirmantė Kondratienė ten, be ki
ta ko, šitaip rašo:

„Jeigu suvažiavimas buvo kuo nors iš
skirtinas palyginus su ankstyvesniais, tai, 
tur būt, dėl įspūdingo įvykio tradiciniame 
šeštadieniniame literatūros vakare, būtent, 
Rašytojų Draugijos literatūros premijos 
įteikimas svečiui iš Belgijos. Eduardas 
Cinzas — galantiškas džentelmenas, tau
rus, humaniškas žmogus. Rašytojų Drau
gijos atstovas Algirdas Landsbergis trum
pai apibūdino laureatą, prisimindamas, 
kaip po karo dalis tremtinių vyrų traukė 
į Belgijos anglių kasyklas ir kaip naivūs 
jaunesni vaikinai (jų tarpe pats Landsber
gis) pavydėjo jiems nuotykių ir uždarbio. 
Jų dalia, žinoma, buvo varginga, bet Cinzo 
„Brolio Mykolo gatvė“ lyg ir įprasmina 
šios išeivijos dalies pergyvenimus“.

„Literatūros programoje Eduardas Cin
zas skaitė ištrauką iš naujo veikalo, kuri 
pademonstravo jo gabumą aprašyti papras
tą (bet neeilinį) žmonių gyvenimą su sim
patija ir supratimu“.

Ar tai tas pats žmogus, kurį pristatė 
anas Matęs ir Girdėjęs? Neatrodo. Tur būt, 
dėl to E. Cinzas ir rašo laiške, kad tas Ma
tęs ir Girdėjęs, o per jį ir „Europos Lietu
vis“ pavertė jį kažkokiu pajacu. „Metme
nų“ ir „Europos Lietuvyje“ pakartotas „L. 
Lietuvos“ rašymas skiriasi kaip dangus 
nuo žemės.

Ed. Cinzas yra buvęs „Europos Lietuvio“ 
bendradarbis. Be kita ko, jis tam laikraš
čiui buvo parašęs įdomius įspūdžius iš 
ankstyvesnės kelionės į JAV. Iš paskuti
niosios kelionės, jis, greičiausia, neberašys.

Jeigu ne „Europos Lietuvio“ Nr. 6 iš
spausdintasis vedamasis „Pradėkime iš 
pradžios“, tai gal sakytume: o gi tegu jį 
velniai, tą Cinzą! Tegu jis sau ir būna pa
jacas, kaip jį pristatė anas juodintojas! 
Baisi čia naujiena! Mes juk prie tokių juo
dinimų pripratę, tai mūsų sistema.

Deja, tame vedamajame rodomas susirū
pinimas tuo, kad iš bendruomenės gyveni
mo atkrinta inteligentinis elitas. Tačiau sa
kykite, kaip jis gali neatkristi, jei mes pa
tys jį atstumiame? E. Cinzą tikrai atstū
mėme. Jei būtume teigiamai į reikalus žiū
rėję, tai tikriausiai būtume jį pasikvietę, 

neapsieidavo, žinoma, ir be garsaus joniš- 
kietiško alaus. Tokie atlaidai būdavo bene 
vienintelė didesnė pramoga kaimo žmogui 
ir pačiam pasirodyti, ir kitus pamatyti. 
Kolūkinė santvarka, aš esmės pakeitusi 
valstiečių gyvenimą, pakeitė ir šią tradici
ją. Bet štai, kalbantis su kai kuriais žemie
čiais, gyvenančiais Vilniuje ir kituose 
miestuose (inteligentais, kurie tikriausiai 
įsižeistų, jeigu juos pavadintum tikinčiais), 
pasigirsta apgailestavimai, kad tokia gera 
lietuviška tradicija, kaip atlaidai, išnyku
si.“

Savo rašinį St. Nekrašius baigia tokiais 
žodžiais:

„Mes gerbiame tikinčiuosius, bet kartu 
turime jiems padėti atsikratyti mist'kos ir 
prietarų. Tai mūsų šventa pareiga, nes mes 
kovojame už sukūrimą komunistinės vi
suomenės, kurioje kiekvienas žmogus bus 
sąmoningas, kultūringas, išsilavinęs, kurio 
asmeniniai ir visuomeniniai interesai bus 
neatskiriami.“

Jeigu iš tikrųjų Lietuvoje gerbiami ti - 
kintieji, tai kodėl draudžiamas jaunimo re
liginis auklėjimas ir nepraktikuojama są
žinės laisvė? Tegu tikintieji viešai skelbia 
savo įsitikinimus, kaip juos skelbia ateis
tai.

K. Liepa

VAIKŲ MUZIKOS SAVAITĖ

Lietuvoje buvo suruošta vaikų muzikos 
savaitė. Koncertų salėse jie pasirodė su sa
vo chorais, orkestrais ir šokiais. Ta pačia 
proga buvo ruošiami komjaunuolių bei pio
nierių dainos vakarai ir susitikimai su 
kompozitoriais.

kaip padarė santarvininkai-šviesininkai, 
susipažinę, pasiklausę jo ir turėję jį savo 
bičiuliu, kaip ir ligi šiol. Matyt, jis mums 
nereikalingas. O jei nereikalingas, tai ko 
čia dejuoti, kad žmonės atkrinta? Žmonės 
ir yra žmonės, o ne kieti akmenys, kuriems 
ant galvos gali kuolus tašyti.

E. Cinzo atvejis nėra vienintelis žmonių 
išvaikymo įrodymas. Jeigu žvilgtelėtume 
atgal, štai, ir į savo laikraščio ir DBLS is
toriją, tai be vargo pamatytume, kad ne 
vienas nusipelnęs pirmininkas ar kitokio 
titulo darbininkas buvo išpaišolvonytas, 
kaip koks nusikaltėlis, visuomeninio mūsų 
neblaivumo dienomis. Atvėstame ir ne kar
tą pradedame blaiviai reikalus vertinti. 
Aha, sakome, jis gi, žiūrėkite, šitokius, va, 
kalnus nuvertė ir anokias balas nusausi
no... Vadinas, dirbo ir kartais gal dirbo be 
atodairos, kaip juodas jautis. Taip, nuver
tė, nusausino, dirbo, bet praeities jau nebe- 
grąžinsi, nes tas žmogus buvo juodintas ir 
apjuodintas ir nebenori net žiūrėti į mūsų 
pusę. Atsiėmė „padėką“ už nuopelnus, ir 
gana.

Arba paskaičiuokite, kuris procentas, sa
kysim, „Europos Lietuvio“ redaktorių išėjo 
be skandalų ir be įžadų daugiau niekada 
tame laikraštyje nebebendradarbiauti.

Dėl to arba gerbkime žmones, arba liau
kimės lieję veidmainingas ašaras. Abi ga
limybės neįmanomos suderinti.

K. Barėnas

„E. Lietuvis“, persispausdindamas iš 
„Laisvosios Lietuvos“ dalį ano nelemto pa
sikalbėjimo, neturėjo nė mažiausio noro 
rašytoją E. Cinzą apjuodinti ar pažeminti. 
Iš K. Barėno pastabų gaunasi įspūdis, kad 
taip yra atsitikę. Todėl gerb. rašytoją, lite
ratūros premijos laureatą E. Cinzą nuošir
džiai atsiprašome.

Redakcija

GALVOSŪKIS
Nr. 32

Gulsčiai: 1. Muzikos perdavimo įtaisas.
6. Žmogus, kaip individas. 7. Ištęstas me
talas. 9. Dalyko turinys. 10. Smilkti. 11. 
Driežo rūšis.

Statmenai: 2. Viena š. Amerikos valsty
bių. 3. Planeta. 4. Duriantis krūmas. 5. Lo
komotyvas. 8. Pavargėlis. 10. Lietuviška 
gėlė.

GALVOSŪKIO NR. 31 ATSAKYMAI
Gulsčiai: 1. Rugiapiūtė. 6. Ignas. 7. Onu

tė. 9. Baku. 10. Batai. 11. Eilėraštis.
Statmenai: 2. Ašis. 3. Taryba. 4. Langu

tis. 5. Ligoninė. 8. Ulonai. 10. Byla.
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COVENTRY
ATKREIPTINAS DĖMESYS

Apie gavėninį Šventųjų Matų susitelki
mą kovo 31 d. tautiečiai, gyvenantieji Co- 
ventryje, Leamington Spa ir apylinkėse, 
prašomi paskaityti „E. Lietuvio“ skyriuje 
„Lietuviškos pamaldos“.

DERBY
UŽ LIETUVĄ

PO PIETŲ KRYŽIUMI
Ava Saudargienė

LAIŠKAS IŠ ITALIJOS
„Europos Lietuvio“ vardu gautas oro 

paštu iš Italijos tuščias, neužklijuotas vo
kas, kuriame nėra jokio laiško. Siuntėjo 
adresas taip pat nenurodytas. Todėl norė
dami įspėti siuntėją, dedame šį pranešimą.

JAUNIMO SUSIRINKIMAS
Kovo mėn. 21 d. 1974 m. keletas Londo

no, Kanados, Australijos ir Naujosios Ze
landijos jaunuolių buvo susirinkę Liet. Na
muose. Čia nutarė atgaivinti Anglijos jau
nimo veiklą, įsteigdami Londono Lietuvių 
Jaunimo Sąjungą.

Pirmam susiartinimui, nutarta suruošti 
Jaunimo „Disco“ šokius, kurie įvyks ba
landžio 27 d. Liet. Namuose Londone, 1 
Ladbroke Gardens, W11.

Visus jaunuollus-es ir jų draugus malo
niai prašome atsilankyti.

Tolimesnė L. J. Sąjungos veikla bus pa
skelbta vėliau.

Iniciatoriai

SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE
Pranešame, kad mūsų atstovės Vokieti

joje Živilės Vilčinskaitės Postschekonto 
numeris yra 640 238-461, Postscheckamt, 
Dortmund. Skaitytojai, atsilygindami už 
„Europos Lietuvį“ ir Nidos Klubo knygas, 
prašomi tuo numeriu pasinaudoti.

Živilės Vilčinskaitės adresas:
58 Hagen/Westf., Luetzowstrasse 59.

Administracija

jus pažinti ir išgirsti, ko lietuviai katali
kai pageidauja ir kaip jie gyvena. Po pa
maldų prašau kiekvieną iš jūsų ateiti ir 
pasikalbėti, aš, kaip vyskupas, privalau 
viską žinoti.“

Toliau jis perdavė popiežiaus žinią apie 
Šventuosius Metus ir nurodė, kaip juos 
praleisti. „Mums visiems reikia atsinaujin
ti. Mes visi norime taikos ir visi galvoja
me, kad prie kurio nors konferencijos sta
lo bus surasta pasaulinė taika. Bet pasau
linės taikos konferencijos stalas yra kiek
vienos šeimos stalas, nuo kurio prasideda 
pasaulinis gyvenimas; taika šeimoje, para
pijoje, valstybėje ir visame pasaulyje. 
Mes, katalikai, turime mylėti vieni kitus, 
nežiūrint nei įsitikinimų, nei tautybių, 
šventieji Metai tebūnie meilės ir labdaros 
darbais pažymėti.“

Po pamaldų vyskupas nusifotografavo 
su mokyklos mokiniais ir praleido apie va
landą prie bažnyčios pokalbiuose su lietu
viais.

B. H. KASPARAS (JUN.) SVEČIUOSE 
PAS NATO

Derby, Burton-on-Trent ir apylinkės lie
tuviams Maldos Žygio diena už Lietuvą 
yra skirta balandžio 2 d.

ROCHDALE
PRANEŠIMAS

Š. m. kovo mėn. 31 d., sekmadienį, 1 vai., 
ukrai .iečių klube, 80. Molesworth str., bus 
daromas pranešimas iš S-gos atstovų ir ak
cininkų suvažiavimo ir aptariami disku
tuotini B-vės pertvarkymo reikalai.

Skyriaus narius prašome gausiai daly
vauti.

Skyriaus Valdyba

3RADFORDAS
KOSTĄ VILEIŠĮ PRISIMENANT

Kovo 4 d. 1974 m. Holly Cross ligoninėje 
Detroite, USA. sulaukęs 54 m. amžiaus, mi
rė Kostas Vileišis. Jis buvo gimęs 29. 9. 
1919 m. šlepščių kaime. Biržų valsčiuje. 
Velionis paliko žmoną Jadvygą ir sūnų 
Algį. Lietuvoje liko senas tėvas ir sesuo.

LONDONAS
ŠV. ONOS DRAUGIJOS SUSIRINKIMAS

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

Visos narės kviečiamos susirinkime da
lyvauti.

Valdyba

WESTMINSTERIO ARKIVYSKUPIJOS 
VYSKUPAS V. GUAZZELLI PAS 

LIETUVIUS
Londono lietuvių bažnyčia kovo .mėn. 3 

d. šventė savo patrono švento Kazimiero 
Šventę. Ta proga čia atsilankė vyskupas 
Victor Guazzelli. Apsilankymo tikslas bu
vo dvejopas: susitikti su tos parapijos lie
tuviais bei išgirsti jų pageidavimus ir per
duoti Šventojo Tėvo Pauliaus VI žinią apie 
Šventųjų Metų eigą.

Vyskupas buvo sutiktas su procesija, ku
rią sudarė Londono šeštadieninė mokykla.

Mišias atnašavo kun. dr. K. A. Matulai
tis, pamokslą pasakė vysk. V. Guazzelli. 
„Aš atvykau pas jus, kad galėčiau arčiau

LIET. SODYBA
ATOSTOGOS

Lietuvių Sodyba atsispausdino naują 
šiųmetinę brošiūrą ir atostogų kainoraštį.

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

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

NAUJAUSIOS KNYGOS:

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

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

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

sion“ Against Lithuania“ £7.02

Rašyti: „DAINORA“ 14. Priory Rd.. 
KEW — Surrey, TVV9 3DF.

lantaaiasamaaiHiamiHniigin

PRIIMAMI PENSININKAI

Isle of Wight saloje (pietų Anglijoje) 
Ventnor miestelyje O. ir G. Vegneriai pri- 
vatiškame hotelyje atidaro senelių namus.

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

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

B .II. Kasparas (jun.) kovo mėn. 11-15 
d. d. su D. Britanijos moksleivių grupe bu
vo svečiuose pas NATO ir SHAPE, kur iš
klausė eilę paskaitų apie jų atsiradimą ir 
tikslą. Buvo aprodyta, kaip šios organiza
cijos veikia. Parodyta filmų iš jų gyve i- 
mo per 25 metus. NATO šiais metais šven 
čia 25 metų sukaktuves.

MANCHESTERIS
ŠV. KAZIMIERO MINĖJIMAS

Š. m. kovo 9 d. M. L. Skautų ir Sekm 
Mokyklos Tėvų K-tas lietuvių klube su
rengė šv. Kazimiero — Lietuvos ir skautų 
globėjo minėjimą. Tuo pačiu metu vietos 
ir svečiai skautai-ės turėjo savo sueigą 
Kaziuko mugę ir „turgelį ‘. į minėjimą at
vyko LSB Anglijos-Vok'etijcs Rajone va
deiva s. v. J. Maslauskas ir kiti vyresnio 
laipsnio svečiai skautai-ės ir daug vietos 
bei artimų ir tolimų apylinkių tautieti?.

Minėjimą atidarė s. v. J. Maslauskas. 
Atidarant maldą sukalbėjo evan. kun. A. 
Putcė. Paskaitą skaitė R. K. kun. J. Kuz- 
mickis. Savo paskaitoje, nors ir trumpoje, 
vaizdžiai nusskė šv. Kazimiero gyvenimą 
bei jo iškilimą iki Lietuvos globėjo vardo. 
Minėjimas buvo prevestas lietuviškai, bet 
buvo aiškinama ir angliškai. Skautams bu
vo perskaityti įsakymai ir tylos minute pa
gerbti mirusieji.

Meninę dalį pravedė R. v. ps. J. Trašikie- 
nė iš Bradfordo. Toje pačioje salėje skau
tai-ės surengė „lauželį“, kurio metu padai
navo įvairių liet, dainų, pritariant sve
čiams.

M. L. Skautų ir Sekm Mokyklos Tėvų 
k-to p-kas V. Kupstys padėkojo visiems v.ž 
atsilankymą ir skautams už programos at
likimą. Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Manchesteryje laukiama visos eilės kitų 
parengimų.

A. P-kis
PAMALDOS

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

NOTTINQHAMAS
„ŠALTINIS“ IŠLEIDO

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

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
Coventryje — kovo 31 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeths, gavėninį šv. Metų susitelkimą 
praveda kun. dr. K. Matulaitis, MIC. Bus 2 
kunigai. Išpažintys nuo 12.15 vai. iki pa
mokslo ir po jo.

Leamingtone Spa — kovo 31 d„ 15.30 
vai., St. Peter's, Dormer Place, gavėninį 
Šv. Metų susitelkimą, kaip Cove-.tryje. 
praveda kun. dr. K. Matulaitis. MIC. Išpa
žintys nuo 15 valandos.
HARROGATE — kovo 31 d.. 1 vai. p. p., 

St. Robert's bažn.
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.

NOTTINGHAME — kovo 31 d., 11.15 vai., 
Liet. Židinyje.

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.

Velionis tarnavo Lietuvos kariuomenėje 4 
artile ijos pulke savanoriu. Grįžęs iš ka
riuomenės, dirbo Astravo „Siūlo“ audinių 
fabrike sąskaitininku.

Iš Vokietijos į Angliją atvyko 1947 m. 
pavasarį ir daugiausia dirbo inžinerijos 
fabrike Bradforde. Buvo lietuvių klubo 
„Vytis“ narys, taip pat dalyvavo valdybo
se. Į Ameriką išemigravo prieš šešis me
tus.

Savo darbštumo dėka gražiai įsikūrė. 
Galvojo aplankyti Anglijoje likusius savo 
draugus ir pažįstamus, kurių gana daug 
turėjo. Tačiau negailestinga mirtis per 
anksti atėmė jį iš mūsų tarpo.

Ilsėkis, Kostai, ramybėje, nors ir labai 
toli nuo brangiosios tėviškės, apie kurią 
vis kalbėdavome.

Kaimynas iš Lietuvos

VOKIETIJA
JAUNIMO IR MENININKŲ SĄSKRYDIS

Vakarų Europoje lietuvių meno darbuo
tojų po keletą yra beveik kiekviename 
krašte. Gyvena išsiskirstę, toli vieni nuo 
kitų. Jie vieni kitiems daugumoje nepažįs
tami, gal net nežinomi.

Menininkai bei meno darbuotojai — pro
fesionalai ar mėgėjai — meno sričiai skir
dami savo visą laiką ar tik šalia savo bui
tinės tarnybos juo užsiimdami, atlieka la
bai gražų darbą dvasinei kultūrai palaiky
ti, padėdami ją ge: inti ir toliau kelti.

Lietuviški meno darbuotojai tą gražų už
davinį galėtų V. Europoje dar geriau atlik
ti, jeigu vieni su kitais palaikytų ryšį ir 
bendradarbiautų. Jaunieji meno darbuoto
jai nueina dažniausiai į nelietuvių eiles, ne
rasdami užuovėjos lietuvių visuomenėje.

Keletas asmenų pasiryžo kelti reikalą, 
kad lietuviški menininkai ir meno mėgėjai 
bei rėmėjai retkarčiais kur nors draugėn 
suskristų. Kunigui Urdzei pakvietus, su
tarta pirmą kartą meno darbuotojus, mė
gėjus ir rėmėjus kviesti į Amabergą, Bon- 
noje — Bad Godesberge. Data pasirinkta 
šių metų balandžio pabaigoje, nuo balan
džio 26 d. iki gegužės 1 d., kai tenai vyksta 
liet, jaunimoi-studentų suvažiavimas, šie
met šis jaunimo suvažiavimas praplečia
mas. papildomas: ten pat, Annaberge, ruo
šiamas kartu ir meno darbuotojų sąskry
dis. Pasirinkta jaunimui ir meno darbuoto
jams tinkama bendra suvažiavimo tema: 
Religija ir menas. Suvažiavimo programa 
gana plati ir įdomi.

Šio suvažiavimo metu Annaberge pragy
venimas kaštuos vienam asmeniui 16.00 
DM per dieną.

Neužsidirbančiam jaunimui — mokslei
viams ir studentams — pragyvenimas 
Annaberge suvažiavimo metu bus duoda
mas nemokamai, o kelionpinigiai bus atly
ginami iki 40.00 DM.

BE SAVO ŽEMĖS

„Mes norime teisių į savo žemę“, tokie ir 
panašūs plakatų šūkiai pasitiko karalienę 
ir parlamentarus, kurie rinkosi į parlamen
to rūmus š. m. vasario mėn. Canberroje.

Aboridžinų demonstracija prie parla
mento rūmų buvo planuota atkreipti val
džios dėmesį į 160.000 Australijos abori
džinų būklę, gyvenančių varginguose mies
tų kvartaluose ir tolimose sodybose. Daly
vavo 400 studentų ir aktyvistų, suvežtų iš 
Sydnejaus ir Melbourne. Demonstracijos 
praėjo ramiai, nežiūrint nerimo, sukelto 
spaudos ir televizijos.

„Baltieji atėjo ir sulaužė įstatymus, su
ardė gentis. Jie apgyvendino visus kartu 
Papunya žemėse, kurios yra visų genčių 
karo laukai, kur įstatymai draudžia gy
venti“, taip kalba aboridžinų vadai. Pasto- 
rius-aboridžinas sako: „Daug metų mes 
bandėme pasisavinti baltųjų įstatymus. Iš
vada — jaunieji plėšosi tarp beitųjų įsta
tymų ir aboridžinų kultūros. Esame pakly
dę. Turime grįžti į senus laikus, kur mūsų 
įstatymų nustatytas aiškus, teisėtas ke
lias.“

Tipiškas aboridžinų rezervatas yra Bat
hurst saloje su 1.000 gyventojų. Ten yra 
keli moderniški pastatai, mokykla, ligoni
nė, misijų namai, aerodromas, klubas, šei
mos gyvena daugumoje skardinėse lūšne
lėse. Alkoholio pareikalavimas didelis. Iš- 
gėrupeji padaro nemažai nusikaltimų, 
įvyksta muštynės dėl senų skriaudų, kerš
tas pagal gserčių įstatymus.

Iš tikrųjų, daugumas aboridžinų nege
ria. Retenybė, kad gertų moterys. Iš 900 
vyrų, tikrų girtuoklių tik 10. Bet tie keli 
turi didelės įtakos bendruomenės gyveni
me, kuri yra dirbtinai, iš skirtingų genčių 
sudaryta.

Baltieji stebėtojas, dirbą aboridžinų so
dybose, tvirtina, kad žemių davimas gen
tims grąžintų ramybę, pakeltų socialinį ir 
moralinį gyvenimo standartą, grąžintų pa
klus.).: ūmą įstatymams. Genčių vyresnieji 
imtųsi atsakomybės už prieauglio auklėji
mą.

Žemių reikalavimas yra, pagrįstas gilio
mis tradicijomis. Aboridžinai nesukurs 
„Black Power“, nei atsisuks prieš bal
tuosius. Jie nepriklauso juodajai nergų ra
sei. Spėjama, kad egiptiečių giminės prieš 
20.000 metų per Aziją atkeliavo į Koralų 
jūros salas ir persikėlė į Australiją, kol 
žemynas nebuvo vandens atsikirtas. Iki bal
tųjų atvykimo 18 a., civilizacijos nepalies
ti, išlaikė primityvų tikėjimą ir gyvenimo 
būdą. Genčių tarpusavio santykiuose do- 
m'tnavo smurtas ir kova. Tradicijos reika
lavo „Akis už akį, dantis už dantį“. Tradi
ciškos kovos, tai kasdienis aboridžinų gy
venimo reiškinys. Paklusnios tradicijoms 
gentys neperžengė kitos genties teritorijos, 
o užklydusį priešą baudė mirtimi. Pagar
ba, o gal baimė savo žemei buvo tokia di
delė, kad kovoti ėjo į kovai skirtas, visiems 
priklausomas vietas. Religiniame ir socia
liniame gyvenime aboridžinai pripažįsta 
vyriausią dievybę, vyrauja meilė ir pagar
ba savo genčiai, klusnumas vyresniesiems 
ir aklas laikymasis tradiciškų įstatymų. 
Šių vertybių supratimas dažnai susikerta 
su baltųjų įstatymais. Pagal tradicinius 
įstatymus, kartais nužudymas yra pareiga, 
o baltųjų yra baudžiamas. Dviejų skirtin
gų kultūrų susidūrimas ir sukėlė konflik
tą, kuris išmetė aboridžiną iš vėžių.

Gal būt, gentims žemės teisių pripažini
mas ir atneš pusiausvyrą. Sugrąžins pasi
tikėjimą, atneš gėrio ir blogio pilnesnį 
supratimą, kurį, susidūrę su baltais, abori
džinai pametė.

Darbovietėje susidūriau su nemažu skai
čiumi jaunų aboridžinų mergaičių, kurios 
buvo mano žinioje. Jos yra 'švarios, žva
lios, paklusnios, gražios. Dažnai sunku at
skirti aboridžinę mergaitę nuo baltosios. 
Tik platesnė nosis išduoda. Jų gabumas 
smulkiems darbams yra nuostabus. Jos yra 
liūdnos. Atrodo pasimetusios didmiesčio 
gyvenime. Dirba, kol užsidirba pakankamai 
pinigų norimam daiktui nusipirkti, arba bi
lietui pas gimines. Prisirišamas prie gimi
nės yra toks didelis, kad ne vien tik arti-

miausia šeima, bet tetos, dėdės ir visa eilė 
giminaičių, savo genties žmonės, jai artimi 
kaip tėvai. Dažnai, nieko nepranešusios, 
apleidžia darbą ir išvyksta į tolimus kai
mus. Sugrįžimas į savo gentį, į savo terito
riją, grąžina joms pasitikėjimą savimi.

POTVYNIAI SUGRĮŽO
Katastrofiški monsūniniai potvyniai, 

pridarę keliasdešimt mil. dol. nuostolio ir 
paėmę 12 gyvybių, vėl sugrįžo.

Brisbanės ir mažesnių miestelių NSW ir 
Q-lande gyventojai, vos spėjo išvalyti pur
vą, paliktą jų namuose sausio mėn. potvy
nių, užtrūkusių tris savaites, kai ciklonas 
Zoe vėl sukėlė vėją šimto km stiprumo ir 
atnešė liūtis. Ciklonas per vieną dieną at
nešė tiek lietaus, kad nuo paskutinio pot. 
vynio atslūgusios upės vėl pakilo. Vanduo 
apsėmė kelius ir gatves ir antrą kartą šiais 
metais užliejo namus.

Lietaus iškrito apie 5 cm per valandą, 
vanduo kyla 5-10 cm per valandą. Prasidė
jo evakuacija vietovių, esančių patvinusių 
upių baseinuose.

Ciklonas ėjo rytiniu Australijos pakraš
čiu, Sydnejaus link. Dideli vėjai ir vande
nynas sudarė naują grėsmę, žemesnių pa
krančių gyventojai buvo perkeliami į 
aukštesnes vietas.

Šiaurės teritorijos potvyniai irgi nesibai
gia. Patvinusios upės graso žmonėms ir 
galvijams. Daugelis aboridžinų sodybų 
evakuoj amos.

Vėl atidaryti pagalbos punktai Brisba- 
nėje ir Sydnejuje, kurie teikia pagalbą nu- 
kentėjusiems.

Nuo pirmo potvynio nukentėjo vienuo
lika lietuvių šeimų Erisbanėje. Pagalba 
jiems plaukia iš visur. Sydnejaus lietuviai 
surinko apie 400 dol. Bet potvynio nuosto
lių ir širdgėlos niekas negali atlyginti, ypač 
jei tai kartojasi.

Paskutiniu pranešimu, ciklonas Zoe pa
suko į rytus, Pietų Pacifiko vandenynan.

R725"^
„Britanijos Lietuvis“, 1949 m. kovo 25 d.
— Prof. V. Jakubėnas ne trumpu rašiniu 

vertina V. Mamaičio vedamą Londono lie
tuvių chorą. Profesorius ragina tobulinti 
dabartinį ir taip jau neblogą chorą, nes 
daina esanti viena geriausių tautos repre
zentacinių priemonių.

— Iš Coventry į JAV išvyko dr. Leimo- 
nas su šeima. Skyrius suruošė paskaitų 
ciklą, kurias skaitė prof. S. Žakevičius, dr. 
Valteris, Grigaliūnas ir dr. Leimonas.

— Panaikinti drabužiams pirkti kuponai, 
bet medžiagų pardavimas krautuvėse ma
žai tepadidėjo.

— Vyskupas P. Bučys atšventė 50 metų 
kunigystės jubiliejų.

Pabiros
KIENO TAS NAMAS?

Pagarsėjusio angliakasių prof, sąjungų 
viceprezidento McGahey motina buvo la
bai dievobaiminga katalikė. Tačiau tėvas, 
o vėliau ir sūnus, buvo įsitikinę komunis
tai.

Lankydamas McGahey namus katalikų 
kunigas kartą paklausė: „Ar šitie yra ka
talikų namai?“ Į tai McGahey tėvas škotiš
ku akcentu atsakė: „No, it's cooncil hoo- 
se“...

Nakvynes pačiame Annaberge galės gau
ti 40 asmenų; kitiems teks pasirinkti vieš
butį, kurį bus galima užsisakyti per suva
žiavimo rengėjus. Išmaitinti Annabergas 
pajėgs iki 70 žmonių.

Annabergo pilis-rūmai yra ant aukštu
mos, miškelyje, kariniame Reino ir Bad 
Godesbergo pakraštyje. Taigi gražioje vie
toje. Iš Bad Godesbergo geležinkelio sto
ties autobusai priveža prie ant aukštumos 
esančių klinikų, iš kur netoli į Annabergo 
rūmus. Tikimasi, kad iš Annabergo į gele
žinkelio stotį suvažiavimo rengėjai galės 
atsiųsti automašiną, tik reikės iš anksto 
pranešti traukinio atėjimo laiką ir atvyks
tantį asmenį.

Šitą suvažiavimą ruošia pabaltiečių 
krikščionių studentų sąjunga (kun. J. Ur- 
dzė, stud. A. Šmitas bei kiti) ir meno dar- 
buotojai-iniciatoriai (kunigas K. Senkus, 
M. Panse, P. Ivinskienė, R. Lampsatytė ir 
kt).

Visi norintieji suvažiavime dalyvauti bū
tinai registruojasi vėliausiai iki balandžio 
18 dienos, rašydami adresu: Pastor J. Ur- 
dze, 53 Bonn-Bad Godesberg 1, Annaber- 
gerstrasse 400 (Telefonas: 02221-37 30-40).

ATSPARIOJI RŪTA
Lietuvių tautinė gėlė, daugiametė rūta, 

yra labai atspari prieš visokias ligas ir 
kenkėjus. Rūtos niekada nepuola amarai 
ar kitokį kenkėjai. Savo ypatingu kvapu ji 
apsaugoja net kitus arti jos esančius au
galus nuo ligų ii' kenkėjų. Kai kas rūtą lai
ko tiesiog vaistažole.

„N. D. I.“ žurnalas mano, kad rūtos 
atsparumas persiduoda ir visiems lietu
viams, kurie mažiausiai iš visų pasiduodą 
svetimoms įtakoms ir idėjoms.

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO

„Gal kartais turite pjūklelių vaikams 
pjaustyti?“

(Pokalbis parduotuvėje) .

„Mašinistas Jonaitis! Užvažiuokite su ši
lumvežiu į 21 kelią ir prisikabinkite po 
traukiniu“.

(Tarnybinė radioinformacija)

„Vyksta spaudos platinimas š. m. pasku
tiniam ketvirčiui. Jūsų įstaigai atkrauta 
100 egz.“

(Iš tarnybinio pašto)
•*«

„Nuo kalno dėkoju“.
(Iš apdovanotojo pasisakymo)
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