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Birželis sugrįžta
Apsisuko metų ratas ir vėl atėjo birželis. 

Tai mėnuo, kai mūsų senoliai švęsdavo il
giausios dienos šventę, kai jaunimas Joni
nių naktį degindavo laužus ir ieškodavo 
paslaptingojo paparčio žiedo. Deja, jau 
daug metų praėjo, kai romantiškasis bir
želis virto tragiškuoju, baisiuoju ir net 
kruvinuoju...

Visa tai prasidėjo 1940 m., kai sovieti
niai tankai birželio 15 d. sunaikino Lietu
vos valstybę. Jos suverenumas buvo su
žlugdytas, skaisti nepriklausomybės saulė 
buvo pakeista kruvinai raudona stalinine. 
Kentė tada lietuvis, bet vis dar turėjo vil
ties, kad karo įvykiai gali sugrąžinti, kas 
taip staigiai ir netikėtai prarasta.

Tačiau 1941-jų metų birželis buvo dar 

žiauresnis ir kruvinesnis. Sunaikinus vals
tybę, pradėta naikinti pačią tautą, jos žmo
nes. Kas matė birželio trėmimus, tas jų 
niekad nepamirš. Tai buvo tragiškiausias 
tautos įvykis, pralenkęs visus iki tol bu
vusius sukilimus, Muravjovo žudynes, 
Kražių skerdynes... O jei prie to pridėsime 
Rainių, Pravieniškio, Červenės ir daugelio 
kalėjimų sadistiškas aukas, tai ir Dantės 
pragaras atsiskaitymui už budelių darbus 
būtų per menkas.

Gaila, kad iki šiol neatsirado nei vieno 
lietuvio rašytojo, kuris meniškai apdirbtu 
vaizdu perduotų trijų trėmimo dienų įvy
kius jei ne visam pasauliui, tai bent mūši; 
pačių busimosioms kartoms. Gaila, kad ne
atsirado lietuviško Solženicyno trims bai
siosioms birželio dienoms pavaizduoti. Bet 
gal dar atsiras.

Ir pagaliau dar vienas tų pačių 1941 me
tų birželio įvykis — rusų-vokiečių karo 
pradžia ir trumpai blykstelėjusi laisvės 
aušra. Tūkstančiai lietuviškojo jaunimo 
sudėjo savo gyvybes ant to trumpai lieps
nojusio laisvės aukuro, bet jų žygiai bus 
minimi, kol bus minimas laisvo lietuvio 
vardas. Anomis saulėtomis birželio dieno
mis, kai Kauno kapinės priglaudė į ben
drąjį kapą dalį jaunuolių žuvusių už kraš
to laisvę, jų likusieji draugai, giliai išgyve
nę tos aukos prasmę, su ašaromis kartojo 
senųjų romėnų žodžius, kad gražu ir gar
binga yra mirti už tėvynę...

Dažnai girdime ir skaitome, kad laikas 
pamiršti prieš trečdalį šimtmečio buvusius 
įvykius. Visos kovojusios šalys jau susitai
kė, karžygių kapai su žeme susilygino ir 
žole apaugo. Net žydai nebekalba apie 
kerštą už baisųjį jų tautos nakinimą nacių 
valdymo laikais. Taip iš tikrųjų turėtų bū
ti. Karas nėra žaislas: abi pusės kariavo ir 
žudė, abi pusės lygiai kentėjo, žinodamos, 
kad mirusiųjų nebeprikels. Jos žinojo už 
ką kariauja ir kenčia. Žinojo, kad žuvusių
jų aukos išsiskleis naujomis laisvės lelijo
mis. Ir žydams už jų kančias buvo užmo
kėta ne vien pinigais, bet ir krašto laisve. 
Tik mes, trys Baltijos tautos, per baisiuo
sius birželius praradusios beveik po treč
dalį savo brolių, tebelaukiame atlyginimo. 
Todėl mums yra sunkiau už visus padary
tas skiraudas užmiršti, todėl mes kasmet 
ir primename pasauliui, kad tebelaukiame 
išpirkimo.

Turime prisipažinti, kad birželio įvykių 
minėjimas vis dėlto pamažu apsineša laiko 
dulkėmis. Tur būt, jau tie laikai praėjo, 
kai eisenomis išsipylę su tautinėmis vėlia
vomis ir kiti pabaltiečiai žygiuodavo mies
tų gatvėmis, atkreipdami žmonių ir spau
dos dėmesį. Neturėdami savo tautinių 
šventovių, kuriose galėtume sudėti vaini

kus prie tremtyje ir kovoje už laisvę žuvu
siųjų paminklo, mes nebegalime įprasmin
ti savo sumenkėjusių demonstracijų ar ei
senų.

Todėl geriausia būtų nebeskirstyti bir
želio įvykių į atskirus minėjimus, ir bandy
ti juos minėti kartu su abiem Baltijos kai
mynais. Iš to būtų dviguba nauda: minėji
mai būtų gausesni, o pačios baltų išeivių 
grupės kaskart vis labiau tarpusavy suar- 
tetų. Tokie bendri minėjimai tuo labiau 
būtų prasmingi, jei į juos būtų kviečiami 
kitų tautų ir spaudos atstovai. Be kita ko, 
prie birželio įvykių būtų galima prijungti 
ir R. Kalantos žuvimo metines, kurias ski
ria vieno mėnesio laikotarpis ir kurias daž
nai kartoja pasaulio spauda, rašydama

apie šių dienų Lietuvą .
Šių metų įvykių minėjimai turėtų būti 

ypačiai prasmingi, gerai apgalvoti ir su
derinti, nes esame, bent teoretiškai galvo
jant, labai svarbių įvykių išvakarėse. Eu
ropos saugumo ir bendradarbiavimo kon
ferenciją bus bandoma užbaigti. Susitari
mas dėl sienų neliečiamumo jau priimtas, 
nors dar yra likę daug problemų, kurios 
gali galutinį taikos pasirašymą nutęsti.

Dabartinėse sąlygose neįmanoma reika
lauti, kad Europos valstybės ir JAV įsaky
tų Sovietų Sąjungai pasitraukti nuo Balti
jos krantų. Tačiau jos gali reikalauti, kol 
politinė padėtis pasikeis, Baltijos valsty
bėms nors tiek kultūrinės ir politinės lais- 
vės, kiek jos gauna besikuriančios puslau
kinės Afrikos tautos. Birželio įvykių minė
jimai yra gera proga visiems bendrai pri
minti, kad trys tautos prie Baltijos dar vis 
tebelaukia nors truputėlio laisvės.

J. Pelkis

Ne prieš gerą...
Dar prieš gerą dešimtmetį anglas, apkal

tintas netvarkingu elgsiu ar demokratinės 
tvarkos nepaiisymu, būtų pasijutęs įžeiš- 
tas. D. Britanija — demokratijos lopšys, 
britas —- santūrumo ir džentelmeniškumo 
pavyzdys! O šiandien?

Demokratija virto pašaipos objektu. 
Valdžią perėmė minia, profsąjungų vado
vai, studentai. Per trumpą laiką angliaka
siai nuvertė konservatorių vyriausybę, o 
protestantai šiaur. Airijos vietinę valdžią. 
Scanlon ir Paisley turi daugiau galios, kaip 
E. Heath ar Harold Wilson. Taip kalba ne 
užsienio gandonešiai, bet rimta britų spau
da. Atvirai pripažįstama, kad demokrati
niai rinkimai tik tada skaitomi teisėti, jei 
juos laimi savoji partija.

Kainų ir atlyginimų reguliavimas pasi
darė pajuokos objektas. Ne tiktai per am
žius ramiai savo darbą dirbusios slaugės, 
bet ir studentai išėjo į gatves, reikalauda
mi daugiau pinigų. Jei nepadeda grėsmin
gi šūkiai, į darbą paleidžiamos bombos, 
šaunamieji ginklai... Atrodo, kad medžia
gos sprogmenims gaminti net ir vaikai ne
trūksta.

O jei dar kas tikėjo britų jaunimo pado
resniu elgesiu, reikėjo dalyvauti futbolo 
rungtynėse Rotterdame, arba pasiskaityti 
jų aprašymus spaudoje. Du šimtai sužeis
tų, 50 britų kalėjime, tiek pat ligoninėse. 
Išplėštos krautuvės, sulaužyti baldai, na
mų įrengimai. Jau pralenkti ir senovės ro
mėnai, reikalavę tik duonos ir žaidimų. Šių 
dienų jaunimui dar reikia alkoholio, nar
kotikų, orgijų, pinigų ir bombų. Tur būt, 
tikrai ne prieš gera toks šėlimas.

RADI.IO LIBERTY REIKALU ~
JAV LB Visuom. Reikalų Taryba (VRT) 

pranešė: Gautas atsakingo Valst. Departa
mento pareigūno laiškas, kad Radio Liber
ty noras įvesti transliacijas Pabaltijo tau
tų kalbomis susidūrė su lėšomis. Europos 
kraštų valiutų kurso pakėlimas ir JAV Se
nato bei Atstovų Rūmų biudžeto sumažini
mas Radio Free Europe bei Radio Liberty 
penkiais milijonais dol. atėmė galimybę 
pradėti transliacijas pabaltiečių kalbomis 
per Radio Liberty prieš 1974 m. liepos 1 d. 
1975 fiskalinių metų Radio Liberty biudže
te, Kongresui pristatytame JAV preziden- MAŽA VILTIES
to, numatyta 100 tūkst. dol. transliacijoms 
lietuvių kalba. Jei šis biudžetas būsiąs 
Kongreso patvirtintas, tokios transliacijos 
galėtų būti pradėtos su fiskalinių metų 
pradžia — 1974 m. liepos 1 d. LB gautomis 
žiniomis, prez. Nixonas nominavo keturis 
asmenis į Board of International Broad
casting, kuri atsakinga už Radio Liberty 
ir Radio Free Europe veiklą. VRT dėkoja 
visiems už talką amerikiečių spaudoj ir 
laiškinę akciją lietuviškų transliacijų įve
dimo reikalu.

„ŽVIRBLIAI SNIEGE“
Tokiu vardu Latvijos žydaitė Sylva Da

rei Londone išleido knygą, kurioje ji apra
šo, kaip 1941 m. būdama vos 8 metų buvo 
pasiųsta su tėvais į Sibirą, kaip „visuome
nei kenksmingas elementas“.

Sylvos tėvai, pasiturį Rygos žydai, buvo 
pasiųsti į Sibirą, kur darbo stovyklose iš
gyveno badą ir skurdą. Atrodo, kad jaunai 
mergaitei baisiausią vaizdą paliko utėlės, 
kurias motina naikindavo jos galvoje su 
virtuvės peiliu.

Vilniuje gyvenusių giminių pagalba, ji 
buvo sugrįžusi iš Sibiro ir net pateko į Le
ningrado universitetą. Bet žydų gydytojų 
naikinimo metu ji vėl buvo suimta, laiky
ta kalėjime ir pagaliau vėl ištremta pas 
dar gyvą motiną į Sibirą.

Rašyti Sylva pradėjo Sibire, galvodama, 
kad turi būti kur nors kitas šviesesnis pa
saulis, į kurį laimingų aplinkybių dėka ji 
ir pateko.

SOLŽENICYNO FILMAS
Norvegų laikarštis „Aften Posten“ pa

skelbė pasikalbėjimą su Solženicynu, kuris 
pasisakė jau 1959 m. esąs paruošęs tekstą 
filmui apie Sovietų vergų stovyklas 1953- 
1954 m. laikotarpyje. Filmo vardas būsiąs 
„Tankai žino tiesą“.

Tame pačiame pasikalbėjime Solženicy
nas įspėjęs Vakarus, kad pradėtoji vykdy
ti Muencheno nuolaidų politika esanti lai
bai pavojinga.

Po Pietų Kryžiumi
Ava Saudargienė

Nesuvaldoma gamtos stichija
Uraganas, kuris su baisia jėga gegužės 

pabaigoje užpuolė Sydnėjaus pakrantes, 
150 km ruože paliko gilias žaizdas šiauri
niuose Sydnėjaus priemiesčiuose. Per de
šimt metų gyvendami- prie vandenyno, dar 
nebuvom matę takių galingų bangų, kaip 
šį kartą, kurios be avtangos daužė krantą, 
norėdamos užgrobti ne tik kopas, uolas, 
bet ir namus. Daug kur joms pasisekė: pa
plauta didžiulė pušis guli parvirtus; už pu
sės kilometro nuo mūsų namų viena vila 
palikta gulinti ant šono; netolimo paplūdy- 
mio cementinės sienos išardytos; krantas 
nusėtas sudaužytų laivelių liekanomis.

Lėktuvas pusę dienos skraidė virš siau
čiančio vandenyno, ieškodamas jachtos su 
trimis jūreiviais, kurie prieš keliolika va
landų -šaukėsi pagalbos. Iki šiol audra nu
sinešė šešias gyvybes, padarė virš 20 mil. 
dol. nuostolių. Norvegų prekinis laivas 
Sygna, nepajėgęs įplaukti į uostą, sudužo 
netoli krantų. Malūnsparnis išgelbėjo 30 
žmonių įgulą. Lietaus paplauti, nuvirto 
stulpai, nutraukdami elektros laidus ir pa
skandindami miestą tamsoje. Apie 4.000 
namų liko be elektros energijos. Keltai lai
kinai sustojo plaukę uoste, nutraukdami 
susisiekimą.

Po' trijų parų siautimo, uraganas, pali
kęs miestą ir apylinkes gydytis žaizdas, 
nutolo į Pacifiką.
Melbourne potvyniai

Po didelių liūčių, Goulburn upė užplūdo 
dalį Melbourne priemiesčių ir šiaurės Vik
torijos miestelius. Smėlio maišų užtvaros 
nesulaikė kylančio vandens. Pakilęs virš 2 
m, vanduo atkirto kelius, sustabdė trauki
nius, nunešė gatvėse paliktus automobilius 
ir apsėmė namus. Keletas šimtų šeimų tu
rėjo būti evakuota. Toje tragiškoje padė
tyje į pagalbą atvyko kariuomenė, o fede
ralinė ir vietinė valdžia remia pinigais, nes 
draudimo įstaigos nuo potvynių nedrau
džia.

Australijoje šiais metais lietaus iškrito 
tiek, kiek paprastai iškrinta per dešimt 
metų. Metų pradžioje šiaurėje, o dabar 
pietuose, potvyniai padarė tūkstančius mi
lijonų dolerių nuostolio.

Diplomatiniai Vakarų spaudos korespon
dentai rašo, kad esą maža vilties užbaigti 
Europos saugumo konferenciją šiais me
tais. Paskutiniuoju metu rusai pradėję 
priešintis visose komisijose. Išskiriant sie
nų neliečiamumo klausimą, visi kiti pro
gramos punktai nėra pažengę į priekį. Ypa
čiai stipraus pasipriešinimo susilaukta 
žmonių ir idėjų laisvo pasikeitimo klausi
muose.

Vakariečiai nurodo dvi rusų susilaikymo 
priežastis. Pirmoji yra nelauktas visų di
džiųjų Vakarų valstybių vyriausybių pasi
keitimas, o antroji — busimieji Aukščiau
sios Tarybos rinkimai birželio 16 d. Spėlio
jama, kad po rinkimų galinti pasikeisti ne 
tik Sovietų politika, bet ir L. Brežnevo po
zicija.

DARBININKO SŪNUS LATVIJOJ
Britų spaudoje (Daily Telegraph) apra

šytas toks atsitikimas Latvijoje. Viename 
Europos saugumo konferencijos propagavi
mui sušauktame mitinge Rygoje jaunas 
latvis, pasiprašęs balso, pareiškė: „Drau
gas pirmininke, pasakykite, kodėl aš, dar
bininkas, kurio tėvas ir senelis taip pat bu
vo darbininkai, negaliu užeiti į Rygos Uni
versalinę krautuvę ir nusipirkti už savo 
sunkiai uždirbtus rublius geresnių prekių, 
atvežtų iš draugiškų respublikų ir kapita
listinių Vakarų? Tuo tarpu buržujaus vai
kas, kurio tėvas kovojo prieš mus, atvyks
ta iš JAV su dolerių glėbiu ir perkasi toje 
krautuvėje, ką tik norėdamas.“

Po ilgesnės tylos pasigirdo salėje balsai: 
„Atsakyk jam, atsakyk!“ Tada pirmininkas 
paaiškino, kad tas buržujaus vaikas galįs 
tik laikas nuo laiko atvykti savo dolerių 
išleisti, bet jis niekada negalėsiąs įstoti į 
komunistų partiją. O šis vaikinas, jeigu 
tik laikysis komunistų partijos centro ko
miteto išleistų taisyklių, galįs pasidaryti 
partijos nariu...

SeįitiįHi’os DIENOS
— Prezidentas Tito komunistų kongreso 

metu pareiškė, kad Jugoslavija vienodai 
priešinsis Vakarų imperializmui ir Rytų 
hegemonijai.

— Du italai nubausti kalėjimu už meda
lių ir kitų daiktų pavogimą iš popiežiaus 
Pauliaus VI privataus buto. Dar du italai 
kaltinami prie vagystės prisidėję.

— Vakariečių spaudos žiniomis, visi ke
liai į Raudonąją aikštę Maskvoje būsią už
daryti iki lapkričio mėnesio .

— Spaudos žiniomis, dabartinis Portuga
lijos prezidentas Spinola iš anksto nežino
jęs apie rengiamą perversmą.

— Rusai nesutinka leisti amerikiečiams 
stebėti, kaip pasikels į erdvę astronautai, 
kurie ten susitiks su tokiais pat JAV astro
nautais. Esą jie nėra tikri, kad pasikėlimas 
pavyks. •

— Sovietų delegacija, vadovaujama A. 
Kirilenkos, grįžo iš Jugoslavijos komunis
tų kongreso nusivylusi, nes Tito viešai pa
reiškė nenorįs glaustis po Kremliaus spar
nu.

— Britų darbiečių partijos „Žalioji kny
ga“ apie didžiųjų biznio bendrovių veiklą 
siūlo, kad 50% vadovaujančio tų bendro
vių personalo būtų profesinių Sąjungų at
stovai.

— Boksininkas Joe Bogner, kuris prieš 
keletą metų atvyko su savo motina iš Ven
grijos neturėdamas nei skatiko, dabar jau 
turi banko sąskaitoje daugiau kaip ketvir
tį milijono svarų.

— Švedijos parlamentas priėmė įstaty
mą, pagal kurį karalius turės mokėti nuo 
savo privatiškų pajamų mokesčius.

— Mao Tse-tung ir Čou En-lai atsisvei
kindami padovanojo Edwardui Heath bran
gią 18 amžiaus porcelano vazą ir dvi pan
das.

— Į naujai sudarytą Izraelio ministrų 
kabinetą, kurio pirmininku yra Rabin, ne
besutiko įeiti buv. gynybos ministeris gen. 
Dayan ir užs. reik, ministeris Eban.

— Rašytojas V. Nekrasovas, Stalino 
premijos laureatas, pašalintas iš komunis
tų partijos už neištikimybę jos ideologijai, 
prašosi leidimo emigruoti į Vakarus.

— Dr. Kissingeris trylika kartų skrido iš 
Jeruzalės į Damaską ir atgal, iki pasiekė 
laikinį paliaubų susitarimą.

— Persas Hassan Ali Gharbi, kuris su
daužė Britų muziejuje 5,000 svarų vertės

NEPATAIKĖ

Milijonieriai visada nori turėti draugų 
vyriausybėje. Rotšildų šeimyna, kurios 
turtai siekia 40.000 milijonų svarų, davė 
800,000 svarų Prancūzijos socialistų kan
didato Mitterand rinkimų fondui, tikėda
ma, kad jis bus išrinktas prezidentu. Šį 
kartą nepataikė.

„PRAVDA“ APIE HEATH‘0 VIZITĄ

„Pravda“ rašo, kad britų opozicijos va
do E. Heatho vizitas Kinijoje išsivystė į 
isterišką propagandą. Pekingo vadai įtrau
kę savo svečią į priešsovietišką isteriją, 
kurios tikslas didinti įtampą pasaulyje. 
Esą jie tikisi, kad konservatoriai vėl su
grįš į valdžią ir tuo būdu prisidės prie de- 
tentės silpninimo.

STATISTIKA

Šiek tiek statistikos duomenų, pateiktų 
Maskvoje leidžiamo biuletenio „Viestnik 
Statistiki“, Nr. 2, 1974:

1973 m. sausio 1 dieną Vilniuje buvo 409 
tūkstančiai gyventojų. 1972 m. Vilniuje gi
mė 6747 vaikai, iš jų 3445 berniukai ir 
3302 mergaitės. Mirė 1160 vyrų, 1218 mo
terų ir 93 vaikai iki vienerių metų am
žiaus. Buvo 4485 sutuoktuvės ir 1479 iš- 
tuoktuvės.

1972 m. buvo pastatyti 5000 butų, ir metų 
pabaigoje miestas turėjo 4,925,000 ketvir
tainių metrų gyvenamo grindų ploto. Tuo 
būdu vienam gyventojui tenka tik 12 ket
virtainių metrų grindų ploto. 1972/73 m. 
Vilniuje veikė 6 aukštosios mokyklos, ku
rias lankė 28 tūkst. studentų. Kitų mokyk
lų buvo 78, kurias lankė 63 tūkst. mokinių; 
iš jų 59 dieninės mokyklos su 55 tūkstan
čiais mokinių. (ELTA) 

vazą, nubaustas 18 mėnesių kalėti. Atlikęs 
bausmę, jis bus deportuotas.

— John Barron savo knygoje apie KGB 
rašo, kad jau penki metai sovietai remia 
IRA.

— Nuostoliai, kuriuos padarė britų fut
bolo entuziastai Rotterdame, siekia 10,000 
svarų. Britų konsulas buvo atvykęs į poli
ciją atsiprašyti.

— Trys svarbiausi rusų muzikai — S. 
Richter, G. Roždestvenski ir R. Baršay pa
prašė Sovietų valdžios leidimo laikinai ap
sigyventi Vakaruose.

— Prancūzijoje numatoma paskirti mi
nister! moterų reikalams. Be abejo, tos pa
reigos teks moteriai.

— Brazilijoje Ampora moterų ligoninės 
kieme rasta palaidota apie 250 kūdikių la
vonų. Dalis jų — gimę pirma laiko.

— Prezidento Nixono vizitas į Maskvą 
prasidės birželio 27 d. Jis žadąs lankytis 
net Sibire.

— Lenkų lėktuve, kuris su 120 keleivių 
turėjo skristi į New Yorką, rasta padega
moji bomba.

— Šiais metais Anglijoje buvo sausiau
sias pavasaris nuo 1901 metų.

— Chemikalų (Caprolactam) fabrike 
prie Scunthorpe įvyko sprogimas, kuriame 
užmušta 28 žmonės.

— Vilniuje ir Panevėžyje lankėsi Pran
cūzijos teatrų darbuotojų delegacija.
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LIUDO DOVYDĖNO PASAKOS
Pasakos!
Šitoks šūktelėjimas galėtų reikšti ir pa

sigėrėjimą ir abejingumą ar net paniekos 
atšešėlį. Realų gyvenimą įsimylėjusiam ir 
nieko kita žinoti nenorinčianrpasakiški da
lykai yra nevertingi niekai.

Bet kaip tu, žmogau, gali gyventi be pa
sakos, nepakildamas nuo pilkos kasdieny
bės! Mes, tie, kurie prieš 50-60 Lietuvos 
kaimuose augome, nebuvome apsikrovę 
knygomis, ir pasaka buvo didelis dalykas, 
jei kas nors naują papasakodavo, o ir sena, 
jau kelis kartus girdėta, už gera išeidavo.

Šiandien padėtis yra pasikeitusi: išeina 
daugybė knygų, kuriose kuriamoji fanta
zija nepasiekia pasakos aukštybių — nėra 
iki dangaus išaugančių pupų ir galva de
besis siekiančių milžinų, viskas vyksta ar
čiau žemės. Tačiau žmogus ir šiandien pa
siilgsta kartais pasakos, kurioje fantastinė 
realybė turi savo įstatymus ir teises, šito 
skaitytojų pasiilgimo skatinami, rašytojai 
ir kuria pasakas, vieni stilizuodami, ką jau 
liaudis yra kadaise sukūrusi, kiti visiškai 
naujas.

Naują pasakų knygą skaitytojui neseniai 
yra pateikęs rašytojas Liudas Dovydėnas 
— tai Karaliai ir bulvės (išleido Lietuviš
kos Knygos Klubas Čikagoje, dailus virše
lis A. Korsakaitės-Sutkuvienės, 212 pusla
pių, kaina 4.50 dolerių).

Daugiau skirdamas jas vaikams, L. Do
vydėnas jau ir anksčiau yra rašęs pasakų. 
Šis naujasis rinkinys taikomas suaugu
siems.

Rinkinyje tų pasakų tik 24, bet įvariumo 
jose daugybė. Yra ir milžinų, kurie pasie
kia debesis, ir gudrių vagių, ir karalių bei 
prasčiokų. Vienur bendradarbiauja žvėrys 
ir žmonės, kitur vien žvėrys, bet įvairumo 
tikrai netrūksta, ir skaitytojui tai malonu.

Patsai knygos pavadinimas rodo, kad ne 
į karalius daugiau dėmesio šiose pasakose 
kreipiama, bet į paprastą žmogų, kurio 
pragyvenimo simbolis juk ir yra bulvė. 
Karaliai ir kunigaikščiai L. Dovydėno pa
sakoms reikalingi ne tiek sostuose sėdėti 
ir blizgesiu prasčiokams akis temdyti, kiek 
tam tikroms idėjoms išreikšti. Štai tas ku
nigaikščio sūnus pasakoje „Vienintelis va
gis“, kuris išėjo vagies mokslus, pasakos 
autoriui, greičiausia, bus buvęs reikalingas 
pavaizduoti, kaip karalijas apsėda vagys ir 
sukčiai ir kaip tokiems išnaikinti prireikia 
tos srities specialisto. Arba, štai, toje visai 
knygai vardą davusioje pasakoje „Kara
liai ir bulvės“ vargdienio vaikas Kristupas 
pas karalių ateina tarytum tik dėl to, kad 
teisybę į akis pasakytų, jog karalaitė Vili
ja nieko dirbti nemoka (jis ir pats, tiesa, 
nekokius darbus išmano — vyžas pinti, ož
ką melžti ir grikių košę virti, bet karalaitė 
vis tiek išseka jį, kai jam1 nusibosta būti 
kariaujančio karaliaus dvare).

Kokia nors išskirtine išmintim neprisi
stato karaliai ir dar kelių kitų pasakų. 
Dažniau gudresni ir sėkmingesni būna 
prasčiokai, nors ir.jie kartais ne pagal sa
vo nosį nori gyventi ir dėl to susiduria su 
nesėkmėmis. Ana, pasakos „Mažas žmogus 
Povilas“ herojus panorėjo milžinu pasida
ryti. Tokiu jis ir ipasidarė, bet kas gi iš to 
išėjo? Milžinu jis norėjo būti, kad galėtų 
didelius gerus darbus daryti. Daryti jis to
kiu pasidarė, bet kai vargšei senutei pano
rėjo malkų. prinešti žiemai, tai medžiais 
užvertė ne tik jos kiemą ir darželį, bet ir 
trobelę. Ir su kitais darbais jam nesisekė,

Kas, kur, kaip?
KAS BUVO DVYLIKA 

LIETUVYBĖS APAŠTALŲ

Vilniaus aukštesnioji dvasiškija, no
rėdama sparčiau pavaryti lenkinimo 
darbą, 1737 m. visose Vilniaus bažny
čiose panaikino pamaldas lietuvių kal
ba. Tomis dienomis Vilniaus visuome
nė tautiniai jau buvo apsnūdusi, dėl 
šios skriaudos mažai tesijaudino ir sa
vo teisėms atgauti nieko nedarė ligi 
XIX šimtmečio pabaigos. Iš tikrųjų, ji 
tuo laiku ne ką galėjo ir padaryti. Atsi
radęs koks nors lietuvis kunigas, kad 
nesuardytų lenkiškų sumanymų, buvo 
tuoj siunčiamas klebonauti į Gudiją ar
ba į Lenkiją. O pasauliečių inteligentų 
nepasitaikė. Tačiau XIX šimtmečio 
pabaigoje reikalai buvo jau kitoki. Vi
suomenėje pasireiškė tautinis atgimi
mas. Atsirado daugiau ir inteligentų. 
Buvo pradėta kovoti už savo teises, o 
kartu pasigirdo balsų, kad būtų lietu
viams duota prideranti vieta ir bažny
čiose.

Tie pirmieji kovotojai už lietuvišku
mą suprato, kad dirbant pavieniui, ne 
daug ko galima tikėtis. Dėl to jie ryžosi 
eiti bendrai, nežiūrėdami vienas kito 
politinių įsitikinimų. Susidarė 12 žmo
nių grupė (dr. A. Vileišis, inž. Bortke- 

kol Povilas pamatė, kad geriau būti mažu. 
O už mažus darbelius šv. Petras, pasirodo, 
jį įsileido į dangų.

Žvėrių pasaulis L. Dovydėno pasakose 
toks pat margas kaip žmonių. Keturkojai 
ir sparnuočiai vieni gudrūs, kiti apkiautė
liai, vieni gerą širdį turi, kiti ir labai ne
kokią, vienais skaitytojas gal turės progos 
pasipiktinti, o kitais pasigėrėti. O ko gi 
daugiau iš pasakų norėti?

Rašytojas niekur nepasdsako, kiek jo 
šiems kūriniams parašyti įtakos yra turė
jusios liaudies pasakos. Knygoje pateikto
ji pasaka apie Eglę žalčių karalienę lyg ir 
rodytų, kad turėjo. Bet visos kitos pasakos 
sakyte sakytų, kad L. Dovydėnas ne liau
dies pasakas perkūrė, bet pats jas sukūrė 
ir per jas išreiškė savo požiūrį į mus su
pantį pasaulį. Pasaka apie Eglę, tur būt, 
knygoje yra išimtis.

Mūsiškiai lietuviški pasakų rašytojai 
yra ėję įvairiais keliais. Vieni jų yra stili
zavę liaudies pasakas (S. Nėris, P. Vaičiū
nas), kiti tas pasakas panaudoję net dides
niems pasakiškiems dalykams sukurti (V. 
Pietaris, K. Boruta, J. Švaistas). L. Dovy
dėnas iš jų išsiskiria taip pat savitu, pasa
kytume, dovydėnišku būdu. Pirmiausia, 
ne vienas jo pasakų žmogus nešioja pa
prastus, kasdieniškus vardus, kaip štai: 
Povilas, Mykolas, Kristė, Tomas, Anupras, 
Agota, Petras, Jeronimas. Net ir vienos pa
sakos karalaitė nešioja Vitalijos vardą.

Antra, jo žmonės grikių košę verda, bar- 
siuko taukais batus tepa, liepines vyžas ne
šioja, autais kojas vynioja, ant lazdos ba
tus pasiriša, valgo kleviniais šaukštais, o 
jei reikia ką nors aukščiau pasiekti, tai 
nusilaužia liauną beržiuką. Tokie dalykai 
supaprastina, sukaiimina jo pasakas (o 
kaip žinome, L. Dovydėnas ir kituose savo 
raštuose vis sukdavosi daugiau kaimo ap
linkoje).

Žinoma, pasaka lieka pasakai, ir ją visa
da puošia stilistinės išmonės. Tai ir L. Do
vydėnas šitaip puošia savo pasakas, štai 
jam: „Jau dešimtis metų ir trys mėnesiai, 
kai karalius Leksandra mirė ir buvo su 
dūdomis nugrotas, su kastuvais priplo
tas“, „Žaliu vynu girdė, duoną storai svies
tu tepdamas vaišino“, „Anuose metuose, 
kai kalakutas su savo skiautere šluostėsi 
ašaras ir lydeka miške žemuoges rinko, 
gyveno ūkininko sūnus, vardu Sabestijo- 
nas“, „Kaip ji ten, toji pasaga, atsirado, 
tėvas, nors ir senas, net briedį su dviem 
uodegom matęs savo jaunystėje, negalėjo 
atsakyti“. Vaizdinga, pasakiška, gražu!

Dar šis rinkinys nebuvo Išspausdintas, 
kai skaitėme, kad jame sudėtosios pasakos 
jau yra išverstos ir bus išleistos anglų kal
ba. Dabar, kai turime jas lietuvių kalba, 
tur būt, ateis laikas ir angliškai laidai pa
sirodyti.

K. Abr.

PROGA GAUTI STIPENDIJĄ

Northwestern State College, Alva, Okla
homa, praneša Vilkui, kad jie turi tam tik
rą skaičių 500 dolerių scholarships svetimų 
valstybių studentams, kurie norėtų tęsti 
mokslą, bet neturi lėšų. Įvairių valstybių 
lietuviai studentai galėtų stipendijomis 
pasinaudoti. Reikia kreiptis per savo gyve
namo krašto atstovybę Vašingtone. (E)

vičius, Fel. Bortkevičienė, Don. Mali
nauskas, A. Domaševičius, B. Nonevi- 
čius, Pov. Matulionis ir kt), kurie nu
tarė pradžiai iškovoti nors vieną baž
nyčią. šiam reikalui jie nužiūrėjo šv. 
Mikalojaus bažnytėlę, kurią išgriauti 
atrodė bus lengviausia. Nieko nelauk
dami, jie surašė prašymą Vilniaus vys
kupui, prašydami perleisti minėtą baž
nytėlę lietuviams, patys pasirašė, surin
ko dar kelis šimtus parašų ir jį vysku
pui įteikė. Bet vyskupas Zwierowicz 
nieko neatsakė nė į tą, nė į kelis kitus 
prašymus. Toks šaltas elgesys vis dėlto 
tos 12 žmonių neatbaidė. Jie pradėjo 
klabenti aukštesnių dvasinių įstaigų du
ris, d kartu ėmė rūpintis lietuviškomis 
pamaldomis tai vienoje, tai kitoje baž
nyčioje.

Po didelių pastangų Vilniaus lietu
viams bažnyčią gauti vis dėlto pavyko 
(įsikišus Mdhilevo arkivyskupui). 
Zwierowicz jiems pavedė minėtąją šv. 
Mikalojaus bažnytėlę. Tačiau ligi ji vi
sai atiteko lietuviams, teko patirti daug 
vargo. Buvo laimėta tik dideliu ryžtu
mu. Vilniaus visuomenė, matydama tos 
12 žmonių pastangas, pradėjo juos va
dinti dvylika lietuvybės apaštalų, šis 
vardas jiems buvo duotas dar ir dėl to, 
kad jie nepasitenkino vien tik kova dėl

IŠ LIETUVOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
KRONIKOS NR. 9

Gerbiami Skaitytojai,
Nepaisant valdžios represijų, „LKB Kro

nika" bus leidžiama ir ateityje. Ji nustos 
eiti tik tada, kai valdžia Bažnyčiai ir tikin
tiesiems suteiks bent tiek laisvės, kiek jos 
garantuoja TSRS Konstitucija.

Gerbiamus skaitytojus prašome ir toliau 
padėti rinkti „LKB Kronikai“ medžiagą. 
Be Jūsų pagalbos, daugelis persekiojamos 
Bažnyčios gyvenimo faktų liks užmiršti.

„LKB Kronikai“ netinka nekonkreti in
formacija ir netikslūs faktai. Tokios rūšies 
medžiaga nebus 'spausdinama. Kiekviena 
žinia, faktas ar įvykis, susijęs su Katalikų 
Bažnyčios padėtimi, Tautos dabartimi, val
džios organų sauvale, represijomis ar kito
kiomis diskriminacinėmis priemonėmis, 
turi būti kruopščiai paltikrintas, aiškus ir 
tikslus. Skaičiai, datos, pavardės, vietovar
džiai ir kiti duomenys turi būti ypatingai 
aiškūs, teisingai užrašyti ir patikrinti. 
Laukiame informacijos. ■
1974 m. „LKB Kronikos“ leidėjai

(ELTA)

PASIGENDA ŽIRGELIŲ ANT KRAIGO

„Valstiečių laikraštyje“ Br. Karvelis ra
šo:

„Mes, kaimiečiai, neverkiam senojo kai
mo: samanotos bakūžės, žiogrelių tvoros, 
medinės svirties. Tačiau kai ką iš jo norė
tume į naująsias gyvenvietes perkelti. Pir
miausia — medžio žirgelius ant kraigo.

Mediniai žirgeliai, raižytos durys ar lan
ginės gyvenvietes puoštų. Tik nėra kam 
medžio ornamentika užsiimti. Liaudies 
meistrai bevelija 'kipšus ar kitokias stovy- 
las drožti. Suvenyrų parduotuvėse visokių 
žvakidžių pilni kampai. O žirgelio ant krai
go nė vienas nebedrožia.“

V. Mykolaitis-Putinas

Birželio 15
Priseki, lietuvi, gedulo spalvą 
Šiandie liūdnos švinta tau sukaktuvės: 
Prieš metus vergovei! tau pajungė galvą 
Atėjūnų tankai, kardai ir durtuvai.

Meni, kaip dundėjo tėvynės keliai 
Ir svetimo krašto plienas žvangėjo, — 
Ir merkėsi saulės karšti spinduliai 
Nuo juodo gimtinės šalies pavergėjo.

Tylūs, paniūrę pulkai alkani, 
Žvairaakiai veidai ir spalvota oda...
Nuo to laiko vis vien, kur esi, kur eini,
Jie, kaip šiurpūs šešėliai, su tavim 

visada —

Nuo to laiko tau kažkas į širdį įsmigo, 
Įsiėdė į kraują, kaip nuodinga rakštis.
Nei šviesos, nei ramybės tavy nebeliko, 
Tik rūpestis, baimė, klaikuma ir naktis.

Paniekintas glūdi veidmainystės klane, 
Pasotintas šmeižto, apgaulės ir melo. 
Gyvenimas kybo ties juoda bedugne, 
Toks menkas, trapus ir sunykęs be galo.

Praėjo tie metai aikščių, gatvių triukšme, 
Nebeteko žavumo nei žygiai, nei aukos.
Žengia šiurpūs vaiduokliai tolyn savaime, 
Tik prieblandoj kaukės su pašaipa raukos.

1941. VI. 15

lietuvių teisių bažnyčiose. Jie ir šiaip 
rūpinosi lietuviška veikla. Tačiau grei
tu laiku šis dvylikos žmonių būrelis iš
augo į gausų visuomenės veikėjų būrį, 
kurio apaštalų bendruomene jau nebe
galima buvo pavadinti. Netrukus ir 
pats Vilnius tapo jau mūsų viso gyve
nimo centru.

KUR. PALAIDOTAS PIRMASIS 
DĖL NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŽUVĘS MUSŲ KARININKAS

Pirmasis kovose dėl mūsų nepriklau
somybės žuvęs karininkas yra Antanas 
Juozapavičius. Jį nukovė bolševikai ant 
Alytaus tilto 1919 m. .vasario 13 d., be- 
vadovaujantį 1 pėstininkų pulkui. Nu
kautas, Antanas Juozapavičius buvo 
priešo apiplėštas ir įmestas į tvartą. Jo 
laidojimu pasirūpino tų dienų Alytaus 
miesto tarybos pirmininkas Balukevi- 
čius. Bolševikai buvo prašyti leisti žu
vusį palaidoti su krikščioniškomis apei
gomis, bet jie prašymo nepatenkino, 
patardami kūną išmesti į Nemuną. Vis 
dėlto Balukevičius įtikino bolševikus, 
kad žuvusius mėtyti į upę nėra padoru, 
ir leidimą Juozapavičių palaidoti gavo, 
šiuo leidimu buvo pasinaudota. Laido
tuvės įvyko tylomis, dalyvaujam vos 
porai žmonių, kurie žuvusį atgabeno į 
Alytaus bažnyčios šventorių ir čia jį 
laikinai užkasė.

(Bus daužau)

PASAULYJEJ
LAIŠKAS IŠ SIBIRO K. RUDAITYTĖS FONDAS

Harvardo universiteto savaitraštis „Er
go“ (kovo 27d. laidoje paskelbė „Laišką iš 
Sibiro“, pasirašytą devynių politinių kali
nių Mordavijos specialaus darbo stovyklo
je ZCH — 385/3-1. Laiškas yra rašytas 1971 
m. pabaigoje ir adresuotas Tarptautiniam 
Raudonajam Kryžiui, kurio vadovybę ka
liniai jį prašo perduoti Jungtinėms Tau
toms. Pasirašiusiųjų tarpe yra trys lietu
viai: 1943 m. gimęs studentas Jonas Šilins- 
kas.nuteistas 5 metams; 1943 m. gimęs žve
jų laivo radistas Simas Kudirkai, nuteistas 
10 metų, atkalėjęs vienerius metus; darbi
ninkas A. Jastrauskas, nuteistas 12 metų, 
atkalėjęs 10 metų. Laiško autoriai pabrė
žia, kad įstatymai, pagal kuriuos jie susi
laukė kalėjimo, yra priešingi žmogaus tei
sių deklaracijai. Uždari teismai tik patvir
tino KGB organų nutarimus su visomis 
gramatikos klaidomis. Politinius kalinius 
ypač jaudina jų sumaišymas su kriminali
niais nusikaltėliais ir stovyklos administ
racijos traktavimas kaip eilinių krimina
listų. Palaužti stengiamasi nuolatinio bado 
grėsme. Oficialiai skiriamas kaliniui die. 
nos maisto davinys turi turėti 2.413 kolori
tų, bet (kaliniai tegauna pusę tokio davinio. 
Kaliniai maitinami iš supelijusių ruginių 
ir kukurūzinių miltų pusiau iškepta duona, 
supuvusių kopūstų ir bulvių sriuba, menku 
gabalėliu žuvies ar prastos kokybės mėsos. 
Jokių šviežių daržovių niekas nėra gavęs. 
Žurnalas „Ergo“ yra leidžiamas 6.000 egz. 
tiražu. Jį skaito ne tik Harvardo, bet kitų 
kaimyninių aukštųjų mokyklų studentai.

JAUNIMO KONGRESAS BRAZILIJOJE
Trečias Pasaulio lietuvių jaunimo'kong

resas ruošiamas 1975 m. gale ir 1976 m. 
pradžioj Brazilijoj. Kai kurios kongreso 
dalys gali būti pravestos Urugvajuj ir Ar
gentinoj. Kongresą ruošia PLB vadovybė 
su PLJS-ga. Paruošiamieji darbai jau at
liekami.

A. PETRAUSKAITĖ AUSTRALIJOJE
Aušra Petrauskaitė, Kipro Petrausko 

dukra, balandžio pradžioje iš Vilniaus at
vyko Sydnėjun pas brolį dr. Leoną Pet
rauską ir vyresnę seserį Guodą. Viešnia 
yra baigusi Vilniaus dailės institutą, tad 
ją laibiausiai domina ne tik iškiliųjų lietu
vių, bet ir. australų dailininkų darbai. Ji 
jau lankėsi Sydnėjaus lietuvių klube, bro
lio padedama, stengiasi susipažinti su kito
mis lietuvių kolonijomis bei plačiąja Aus
tralija.

Ką pasakė Venclova?
1940 m. birželio 15 d. S. Sąjunga sulaužė 

visas su Lietuva sudarytas sutartis, jėga 
įsibrovė į mūsų tėvynę ir ją okupavo. Tai 
buvo Lietuvos valstybės laidotuvių pra
džia. S. Sąjunga savo smurto žygiams pa
teisinti, skelbė, kad atėjo lietuvių tautą iš
vaduoti iš buržuazijos rankų, fabrikantų ir 
kapitalistų jungo. Bet iš tikrųjų jie mums 
atvežė skurdą, vergiją, terorą, jokių ribų 
nežinančią apgaulę ir melą. Kartu atvežė 
Lietuvos valstybės laidotuvių aktą ir Se- 
rovo paruoštą trėmimų planą Nr. 001223.

Šitas planas jau buvo patvirtintas Mas
kvoje, NKVD patalpose 1939 m. spalio 11 
d. Tai yra sekančią dieną po pasirašymo 
Lietuvos-S. Rusijos savitarpinės pagalbos 
sutarties. Įsibrovusią bolševikų kariuome
nę džiaugsmingai sutiko įvairūs patamsių 
gaivalai, kurie visą laiką ardė mūsų vals
tybės vidaus pamatus. Jie sveikino oku
pantus, gatvėse šoko ir dainavo rusiškas 
dainas. O sunkvežimiuose su ginklais ran
kose tupėjo pikti, kerštingi raudonarmie
čiai. Taip buvo į Lietuvą atvežta durtuvais 
paramstyta Stalino „saulė“.

Pirmomis okupacijos dienomis didelių 
išvežimų dar nebuvo. Lietuvi a' tik pa
vieniai buvo areštuojami ir uždaromi ka
lėjimuose. Areštuojami už tai, kad jie yra 
lietuviai, myli savo tėvynę, savo žemę ir 
jos neišsižada. Vėliau jau prasidėjo ir ma
siniai suėmimai. Trumpai prieš taip vadi
namo liaudies seimo rinkimus, A. Snieč
kaus įsakymu, naktį iš liepos 11 į 12 d. su
imta apie 3.000 žymesnių visuomenės vei
kėjų. Suėmimo priežastis: esą jie galį agi
tuoti, kad žmonės neitų balsuoti. Antra su
ėmimų banga buvo 1942 m. pradžioj, prieš 
balsavimus į S. Sąjungos Aukščiausiąją ta
rybą. Tų metų pavasarį į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas uždarė tūkstančius 
suvargusių Lietuvos ūkininkų. Jie buvo 
kalinami už tai, kad nepajėgė atiduoti oku
pantams didžiulės javų ir kitų ūkio pro
duktų duoklės. Bolševikai stengėsi taip 
prispausti ūkininkus, kad jie nebeturėtų 
noro dirbti savo žemės ir jungtųsi į kolcho
zus.

Suimti lietuviai buvo kaltinami bolševi
kų baudžiamojo kodekso 58-ju paragrafu. 
O tas paragrafas yra toks lankstus, kad jį 
gali pritaikyti kiekvienam suimtajam.

1940 m. birželio 19 d. „prezidento“ J. Pa

Jau buvo minėta, kad Arizonoje mirusi 
tauri lietuvė, patriotė Konstancija Rudai- 
tytė paliko 13.000 dolerių lietuvių rašyto
jui tremtyje, kuris „jos mirimo metais bus 
rastas geriausiu“. Lietuvių fondas, pagal 
velionės valią globojąs tą palikimo dalį, 
kreipėsi į Lietuvių rašytojų draugijos val
dybą, prašydamas pagalbos. „Geriausiam 
jos mirties metais rašytojui“ atrasti buvo 
sudaryta komisija iš LR Draugijos pirmi
ninko ir šių rašytojų: Alfonso Nykos-Niliū
no, dr. Viktorijos Skrupskelytės, dr. Rim
vydo Šilbajorio ir Antano Vaičiulaičio. To
ji komisija praėjusių metų gruodžio 7 d. vi
sais balsais nutarė, kad Rudaitytės mirties 
metais geriausiu rašytoju laikytinas poe
tas Jonas Aistis, ir palikimas skirtinas vi
siems jo raštams išleisti! Lietuvių fondas 
sprendimą patvirtino, ir dabar turės pra
sidėti tų raštų suredagavimo bei išleidimo 
darbas. Pinigai Lietuvių fondo globoj auga 
procentais.

SIŪLO ATSTATYTI TRIJŲ KRYŽIŲ 
KALNĄ

Jurgaičių kaime, Meškuičių vis., buvęs 
visoje Lietuvoje garsus Kryžių kalnas 
kompartijos įsakymu jau seniai yra sunai
kintas. Tai buvo įdomi, padavimais apipin
ta vieta, kurioje 1938 m. buvo apie 400 kry
žių. Kadaise K. Bradūnas siūlė tą kalną 
atkurti Amerikoje, Dainavos stovykloje. 
Dabar kun. St. Yla tą pasiūlymą vėl nau
jai iškėlė, nurodydamas, kad tai būtų labai 
tinkama vieta įvairiems tragiškiems įvy
kiams įamžinti. Kartu tai būtų kovojančios 
ir kryžiuojamos Lietuvos simbolis.

PINIGŲ KOLEKCIJOS
Sydnėjuje (Australija) per lietuvių 

suruoštą Kaziuko mugę ibe kitų dalykų 
Liutikas ir Zaremba turėjo įdomias lietu
viškų pinigų kolekcijas. Liutiko kolekcijo
je buvo pinigų net iš Zigmanto Augusto 
laikų. Kita retenybė buvo J. Jenciaus pa
ties surasti ir apdirbti australiški brangak
meniai.

TENISO ŽAIDĖJAS IŠ LIETUVOS
Anglų spauda rašo apie labai gerai už

sirekomendavusį Paddingtono turnyre te
niso žaidėją Feliksą Kaplaną iš Lietuvos. 
F. Kaplanas esąs 28 m. Lietuvos universi
teto lektorius, neseniai emigravęs į Izraelį.

leckio malonės aktu iš kalėjimų buvo pa
leisti 245 komunistai. O į bolševikų kalėji
mus buvo sugrūsta apie 12.000 lietuvių. Iš 
jų daugiau kaip 2.000 buvo išgabenta į S. 
Sąjungą. Apie 5.000 mirė kankinių mirti
mi.

Masinį lietuvių tautos naikinimą bolše
vikai pradėjo 1941 m. birželio 14 d., vienų 
metų „išlaisvinimo“ sukakties išvakarėse. 
Tuo laiku buvo suimta ir ištremta iš Lietu
vos apie 40.000 žmonių. Trėmė ne vien tik 
buvusius valstybės tarnautojus ir jų šei
mas, bet ir ūkininkus, karius, amatininkus, 
miestų ir žemės ūkio darbininkus. Išvežtos 
motinos su naujagimiais ant rankų, nėščios 
ir gimdyvės, ligoniai, seneliai ir maži vai
kai.

Šitie trėmimai sukrėtė ne tik visą Lietu
vą, bet ir Lietuvos komunistų partiją ir 
liaudies vyriausybę. A. Venclova savo atsi
minimuose apie tas siaubingas dienas rašo 
taip:

.Kadangi areštų tikslas visuomenei 
nebuvo plačiau paaiškintas, areštai ir trė
mimai joje sukėlė nepasitenkinimą, o kar
tais paniką. Sklido įvairiausių gandų, vie
nas už kitą fantastiškesnių, šiaip ar taip, 
netgi tarybų valdžios šalininkams tie areš
tai ir trėmimai darė blogą įspūdį. Kartais 
net atrodė, kad į saugumo organus yra įsi
vėlę priešų, kurių tikslas — kuo daugiau 
Lietuvos gyventojų nuteikti prieš tarybų 
valdžią.

Tomis dienomis man buvo labai sunku. 
Pas mane ėjo žmonės, prašydami gelbėti 
areštuotus mokytojus (ypač daug tokių bu
vo Alytaus apylinkėse), savo gimines ar 
pažįstamus. Deja, mano galia buvo per ma
ža, kad nukentėjusiems būčiau galėjęs pa
dėti. Lankiausi pas Kazį Preikšą Centro 
Komitete, prašydamas užstoti nekaltuo
sius mokytojus.“ („Vidurdienio Vėtra“, 
psl. 97).

Kodėl ir kam buvo reikalingas toks žiau
rus genocidas? Atsakymas trumpas ir aiš
kus — to reikalauja Lenino įgyvendinta 
proletariato diktatūra. Kol mes jos neži
nojome, tol galvojome, kad komunistai ne
galėtų vykdyti šitokių baisių nusikaltimų. 
Panašūs trėmimai vyksta ir šiandieninėje 
okupuotoje Lietuvoje. Tik dabar tremia
mieji „savanoriškai“ važiuoja plėšti Sibi
ro dirvonų.

Nuliūdęs Berželis
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LAIŠKAS IŠ 
NOTTINGHAMO

LIETUVOS VIETA EUROPOS 
ŽEMĖLAPYJE

Ar Lietuva gali būti tarptautinės reikš
mės pajėga? Žinoma, turint galvoj kultūri
nį ir ekonominį pajėgumą ir paliekant 
nuošaliai kariuomenės divizijas, tankus ir 
atomines bombas... Abejotina, ar Lietuvos 
nepriklausomybės laikais toks klausimas 
buvo kam nors kilęs. Tada gyvenome ne
priklausomojo gyvenimo medaus mėnesį, 
viskuo buvome patenkinti, džiaugėmės sa
vo laimėjimais ir manėme, kad taip visa
da ir bus. Dabar jau žinome, kad taip kaip 
buvo, daugiau nebebus. Tad verta pagalvo
ti apie tai, kaip gali būti.

Pirmiausia pažvelkime į Lietuvos žemė
lapį. Nėra jokių davinių, kad Vilnius vėl 
kada nors tektų Lenkijai. Bet kaip su se
nuoju Lietuvos miestu Karaliaučium? 
Šiuo metu neatrodo, kad jis vėl galėtų pri
klausyti Vokietijai, nes tarp jo ir Vokieti
jos yra įsiterpęs 700 kilometrų Lenkijos 
ruožas. Tad ne tik istoriškai, bet ir geogra
fiškai Karaliaučius (Sovietų imperijai su
birėjus) turėtų atsirasti Lietuvos ribose. 
Reiktų tik apsisaugoti nuo gobšių lenkų 
užmačių.

Tuo tarpu mes turime išleistą Lietuvos 
žemėlapį su Karaliaučium, Suvalkais, Gar
dinu ir Vilnium. Išleidome ir tylime... Tar
tum būtume padarę kokį nusikaltimą ar 
melą skelbę. Eilinis lietuvis net ir nežino, 
kad toks žemėlapis yra. O laikas apie tai 
pradėti kalbėti, paruošti viešąją opiniją, 
kad tinkamam momentui atėjus, būtų pa
darytas teisingas sprendimas. Stebuklas 
neįvyks, ir Karaliaučius be kovos į mūsų 
sterblę kaip nunokęs obuolys neįkris. O be 
Karaliaučiaus Lietuva negali būti tarptau
tinės reikšmės valstybė. Klaipėda yra per 
mažas uostas, netinkamas pasaulinei pre
kybai.

Turint didelį Karaliaučiaus uostą ir 
svarbų geležinkelio bei oro susisiekimo 
mazgą Vilniuje, Lietuva iš karto pasidaro 
tarptautinio masto valstybe, galinčia plėsti 
savo prekybą į rytus ir į vakarus.

Šioje vietoje pravartu būtų prisiminti, 
kad Lietuva savo senaisiais kaimynais, de

Žentą Tenisonaitė

Pasakėčia
APIE VASAROS VĖJĄ

Toks be kurpių, basas vėjas, 
susivėlęs, įžūlus, 
švilpia žydinčioj alėjoj, 
šokinėja neklusnus.
Dobilų kvapu apsvaigęs, 
lekia per lankas, laukus, 
ir visiems drąsiai, be baimės, 
pasakoja vien niekus:

Žada būti paklusnus, 
pasipuošęs ir ramus. 
Seno vėjo jis klausys. 
Per naktužę nelakstys.
Obelaičių nelankstys
Ir plaštakių nebaidys...

Betgi rytą bėga vėjas 
vėl per žydinčią alėją. 
Peteliškes baido, vaiko. 
Lenkia žolę, dulkėm svaido. 
Pažadų jis netesėjo 
ir, neklausęs tėvo vėjo, 
tik viršūnėmis dulkėjo.

Ir supyko senis vėjas! 
Pasišiaušęs toks, rūstus, 
pasigavo jauną vėją 
ir įkinkė į ratus.

' Liepė sukti malūnėlį 
ir nevelti veltui smėlį.

Malūnėlis, iš tiesų, 
malė, sukos daug dienų. 
Tik sparnai štai atsisako, 
kepurėlę vos dar krato. 
Girnos ūžė, varė, barė.
Bet malūnas jau be kvapo, 
senam vėjui dar pasako:

Jaunas ir išdykęs vėjas, 
vėl akacijų alėjoj.
Gėles laužo, dulkes sėja, 
nebeklauso tėvo vėjo.
Basas, susivėlusiais plaukais, 
bėga žydinčiais laukais, 
slepiasi tarp krūmų su vaikais, 
nenutyla vakarais...

O vėjelis vasarinis 
atsiliepia kaip laukinis: 
Seno vėjo neklausys! 
Per naktužę tik lakstys! 
Žalią žolę nulankstys! 
Peteliškes pabaidys!

Ir Boreas, raitęs ūsą, 
iš piktumo net užduso. 
Ir tikėsite, ar ne, 
vėją gaudyti lauke, 
iš tiesų yra sunku.

1973.

ja, per daug didžiuotis negali. Jie Lietuvai 
nelaimėje nepadės. Būtų pravartu įsigyti 
naujų kaimynų. Mums tikrai geri ir nau
dingi kaimynai galėtų būti ukrainiečiai. 
Jeigu tik kuriuo nors būdu būtų galima su
daryti bendrą Lietuvos-Ukrainos sieną, 
reiktų būtinai tokias galimybes išnaudoti. 
Bendraujant su ukrainiečiais, Lietuvos 
santykiai su lenkais savaime palengvėtų.

Turėdama Vilnių, Karaliaučių ir Gardi
ną, Lietuva būtų didžiausia iš visų Pabal
tijo valstybių (beveik kaip Latvija ir Esti
ja kartu). Man sunku įsivaizduoti tamp
rią, visuotinę sąjungą tarp šių trijų valsty
bių, nors dažnai apie tai kalbama kaipo ne
išvengiamą tikrovę. Mat, kiekviena šių tau
tų yra ekonomiškai savarankiškos ir labai 
skirtingos prigimties. Latviai yra daugiau 
germanų kultūros įtakoje, estai — 'Skandi
navų, o lietuviai yra pasilikę tik lietuviais. 
Vienintelis dalykas mus per amžus jun
gęs, yra bendras visų priešas — Rusija. 
Šiuo pagrindu Baltijos valstybių sąjunga 
ir bus reikalinga.

Su lenkais ir be teritorinių dalykų (Su
valkai, Gardinas) nuolatinių barnių neiš
vengsime. Jie sakys, kad pan Chrapovicki 
kadaise turėjo dvarus prie Kėdainių, todėl 
Kėdainiai yra lenkiški. O mes į tai atsaky
sime, kad ponas Perekšlis buvo Liublino 
gimnazijos direktorius, o Krokuvos resto
ranai vis dar tebeverda lietuviškus barš
čius ir koldūnus, vadinasi, Liublinas ir 
Krokuva yra lietuviški.

Kaip matyti, lietuviškieji argumentai žy
miai „svaresni“. O jeigu dar pridėtume, 
kad Krokuvoje be koldūnų ir barščių dar 
yra palaidotas lietuvis Jogaila, tad prisiei
tų išrikiuoti penktąjį pulką ir įžygiuoti į 
Krokuvą...

***

Prileiskime, kad palankiomis aplinkybė
mis Lietuva turės Karaliaučių, Vilnių ir 
Gardiną. Kas toliau?

Lietuvių tauta turi išaugti mažiausia iki 
10 milijonų. Ji turi išsivystyti į vienalytę 
dinamišką bendruomenę, besivadovaujan
čią krikščioniškąja morale, kuriančią tau
tines kultūros vertybes ir siekiančią nau
jausių mokslo žinių ir didelio darbo našu
mo.

Panagrinėjus lietuvio būdo bruožus, at
rodo, kad jis būtų pajėgus tokią bendruo
menę sukurti. Lietuvis yra tėvynę mylintis 
idealistas, darbštus ir geras organizato
rius, ambicingai pažangus ir saikingai pa
maldus. Tautinės kultūros kūryboje Lietu
va yra išugdžiusi genijus, reikia manyti, 
kad ji galėtų duoti ir tarptautinio masto 
asmenybių. (Tokios kiekvienoje tautoje 
yra retos).

Tauta, kaip ir pavieniai žmonės, turi sa
vo neigiamybių. Lietuviai yra individua
listai. Jei tik trys lietuviai susieis, tai ne
reikės stebėtis, kad jie įkurs keturias par
tijas, dvylika draugijų, kurių nei viena ge
rai neveiks, o steigėjai daugiau nebesusi
tiks. Tai yra mūsų nelaimė: gerųjų priva
lumų vedini statome, o neigiamybėmis su
griauname.

Antras minėtinas pavojus yra mūsų baž
nyčia, kurią mes, lietuviai, neabejotinai 
gerbiame ir mylime. Kadaise (aš dar tuos 
senus laikus 'kiek prisimenu) bažnyčia bu
vo prisidėjusi prie lenkinimo. Dėl to len
kinimo mes netekome Gardino, Suvalkų ir 
buvome netekę Vilniaus. Antrojo pusšimt- 
mečio metais, ji, ačiū Dievui, pasuko į 
griežtai priešingą pusę, t. y. pradėjo akty
viai dalyvauti tautinio susipratimo ugdy
me. Lietuvoje dabar bažnyčia yra viena iš 
aktyviausių tvirtovių. Už tai jai priklauso 
padėka ir pagarba. Tik, gaila, dalyvauda
ma tautinėje veikloje, mūsų bažnyčia gal
voja, kad jąi privaloma ir politiškoji veik
la. Todėl ji ima kurti politines partijas, 
įtaigoti, sudarinėti ir griauti vyriausybes 
ir t. t. Kunigai nėra politinei veiklai ruo
šiami, bažnyčia savo dvasia nesiderina su 
politika, nes pastarosios tikslas yra kova, 
apgaulė, veidmainiavimas. Tuo tarpu baž
nyčios tikslas yra meilė, kurios visiškai ne
randame politikoje. Todėl jeigu bažnyčia 
dalyvauja politikoje, ji griauna save ir 
valstybę. Mes, lietuviai, to nenorime. „Die
vas yra meilė“, sako šv. Jonas.

Štai mano pabiros mintys. Žinoma, kai 
kam jos nepatiks, atrodys beprasmiškai 
naivios, bet, manau, kad bus ir tokių, ku
rie perskaitę pagalvos, įsidės į širdį ir to
liau galvos.

Baigdamas dar norėčiau pridurti, kad 
mes, lietuviai, esame pajėgūs ne tik žemę 
arti. Mes taip pat galime būti gerais ban
kininkais, pramonininkais, jūrininkais, 
verslininkais, menininkais ir visų tų rūšių 
specialistais, kurių iš mūsų tauta pareika
laus.

/
Iki pasimatymo,

Stasys Kuzminskas

LIETUVOJE
’ MIKŠIO PARODA

Paryžiuje gyvenančio dailininko Mikšio 
kūrinių paroda buvo surengta Kaune. Pa
rodos eksponatai (ekslibristai ir afortai) 
surinkti iš privačių kolekcijų.

V. NOREIKOS 200-SIS KONCERTAS
Virgilijus Noreika yra šiuo metu pats iš

kiliausias Lietuvos dainininkas, pradėjęs 
savo koncertinę veiklą prieš penkiolika me
tų. Gegužės 18 d. Vilniuje buvo suruoštas 
jo 200-asis koncertas tai sukakčiai atžymė
ti. ’ Pagrindinis programos punktas buvo 
Šumano vokalinis ciklas „Poeto meilė“. 
Antroje dalyje dainininkas davė populia
rių operų arijas. Koncertui akomponavo 
dainininko žmona Žaneta Noreikienė.

TAUTINIS PARKAS
Daugiau kaip 30 tūkstančių hektarų te

ritorija Ignalinos, Švenčionių ir Utenos ra
jonuose Ministrų Tarybos nutarimu pa
skelbta Lietuvos nacionaliniu parku. Jo 
tikslas — išsaugoti ir propaguoti Rytų Lie
tuvos gamtos ir kultūros paminklus, retas 
gyvūnijos ir augalijos rūšis.

Tautinio parko teritorijoje — viena tur
tingiausių respublikoje kurtiniavietėm Až- 
vinčių gira, Kretono ežero salos, kuriose 
peri tūkstančiai paukščių, giliausias mūsų 
krašte Tauragno ežeros, Žeimenos upė.

Parkas suskirstytas į keturias zonas: re
zervato, draustinio, poilsio ir ribinę.

LENINGRADO MIUZIKHOLAS
Vilniuje birželio mėnesį gastroliuoja Le. 

ningrado „miuzikholas“. Viaisit. laikraštis 
apie jį rašo:

„Savo premjerą „Nėra gražesnės už ta
ve““ miuzikholas parodė leningradiečiams 
1967 metais. Spektaklis, jungiąs įvairiau
sius scenos žanrus — cirką ir baletą, muzi
ką ir atrakcionus, intermedijas, monolo
gus ir klounadą, — iškart pelnė žiūrovų 
pripažinimą. Labai palankiai apie šią pro
gramą atsiliepė ir spauda.“

Kas pasakys, kad lietuvių kalba nėra 
„žodinga“?

MOKSLŲ AKADEMIJOS SUKAKTIS
Nors Sovietų Mokslų akademijos viešas 

250 m. sukakties minėjimas Maskvoje at
šauktas, bet Lietuvoje toji sukaktis buvo 
labai iškilmingai paminėta. Ta proga įvyko 
iškilminga sesija, kurioje dalyvavo ir Sov. 
Sąjungos mokslo atstovai.

Vilniuje atidaryta speciali paroda, pava
dinta „TSRS Mokslų akademijai — 250 m.“ 
Joje surinkti įvairūs dokumentai, rankraš
čiai, retieji leidiniai, monografijos ir iliuts- 
racijos, rodančios mokslo pasiekimus. Tarp 
jų, žinoma, ir įvairūs Lenino darbai.

LENKŲ LITERATŪROS VAKARAS
Aktorių namuose Vilniuje įvyko didelis 

lenkų literatūros vakaras, kurį suruošė 
Lietuvos Teatro draugijos Aktorių namų 
meninio žodžio sekcija (vadovė — Stefa 
Nosevičiūtė). Artistė Kizimiera Kymantai
tė lenkų kalba skaitė A. Mickevičiaus poe
mos „Ponas Tadas“ fragmentus. Vakaro 
metu skambėjo lenkų rašytojų kūriniai 
lenkų, rusų, lietuvių kalbomis. Juos skaitė 
Vilniaus dramos teatrų aktoriai.

Pirmoji vakaro dalis buvo skirta didie
siems lenkų poetams — Adomui Mickevi
čiui ir Julijui Slovackiui. Gausiai susirinkę 
klausytojai išgirdo ištraukas iš A. Mickevi
čiaus poemų „Ponas Tadas“ ir „Konradas 
Valenrodas“, poeto Meilės ir Krymo sone
tus, „Odę jaunystei“ ir kitus kūrinius, J. 
Slovackio eilėraščius. Antroje vakaro da
lyje skambėjo šiuolaikinių lenkų rašytojų 
ir poetų kūryba.

ŠEKSPYRAS VILNIUJE
Londono teatro grupė „Prospect“ Vil

niaus scenoje pastatė Šekspyro komediją 
„Dvyliktoji naktis“. Ta proga G. Čepins- 
kiene „Tiesoje“ apie Šekspyrą rašė:

„Trys su puse šimtmečio praėjo nuo di
džiojo anglų dramaturgo mirties, tačiau jo 
kūryba tebėra nuolatinis žmonijos dvasi
nio gyvenimo palydovas. Šekspyro amži
ninkas Ben Džonsonas yra 'apie jį pasakęs: 
„Jis priklauso ne tik savo amžiui, bet vi
siems laikams“. Iš tiesų, kiekviena nauja 
karta randa jo kūriniuose kažką svarbaus 
ir reikšmingo savo epochai, o scenos meist
rai padeda žiūrovams įžvelgti juose vis 
naujus bruožus.“

Nors „Prospect“ teatras ir nesąs vedan
tysis Anglijos dramos teatras, tačiau jo ap
silankymu vilniečiai buvę patenkanti.

. NEPATIKIMI VYRAI
„Tarybinė moteris“ (Nr. 5) aprašo tokį 

pasikalbėjimą mokesčių mokėtojų eilutėje.
„šeštadienį nuėjau sumokėti už butą. Iki 

taupkasės atidarymo liko dešimt minučių. 
Permečiau akimis eilutę — septyniolika 
žmonių: šešiolika moterų ir vienas vyras. 
Kai lauki — laikas lėtai slenka. Tad užkal
binu eilutę:

— Mielosios, žiūriu ir nesuprantu: kodėl 
čia vien moterys? Ką gi šiandien veikia 
vyrai?

EILUTĖ ATSAKĖ: 2 — išsiskyrusios, 1 
— netekėjusi, 1 — vyras negaluoja, 12 — 
turi vyrus, bet bijo, kad nepragertų nuom- 
pinigių.

Gal aš atsitiktinai į tokią eilutę patekau. 
Todėl man labai įdomu sužinoti, kas neša 
mokesčius kitose šeimose?

VIENA iš šešiolikos (netekėjusi).“

K 41-4Itlll■rašo:
„Draugas“ įsidėjo A. B. rašinį apie kny

gą ir jos vertę.
„Niekas gal neišliko toks pastovus ir ne

pakeitęs išvaizdos per porą tūkstančių me
tų, kaip knyga. Nuo paprastų ranka perra
šinėjamų tomų, per ranka renkamas spaus
tuves, šiandien ji atėjo ligi ofsetų spausdi
namos technikos, kuri įgalina per valandą 
išspausdinti tūkstančius egzempliorių pil
nai išbaigtos knygos.

Nepasikeitė forma, pasikeitė jos pagami
nimo būdas, bet taip pat išliko nepasikei
tęs jos pobūdis. Knyga ir šiandien pasiliko 
už daugelį kasdieninių daiktų aukštesnė, 
atidaranti vartus į džiaugsmo, kančios ir 
išminties pasaulį. Ir šiuo metu, šiais tech
nologijos amžiais, šiais laikais, kada sako
ma civilizacija uždėjo savo ranką ir mes 
pergyvename amžino skubėjimo momen
tus, knygų pasaulyje per metus išeina apie

KAUNO FIZIKAI GABŪS
Straipsnelis žurnale „Laboratory Equip

ment News“ (Nr. 5, 12, 1974) pažymi, kad 
„alkustiškas termometras, matuojantis 
aukštos šilumos srovės temperatūras virš 
250 laipsnių C buvo išvystytas Kauno Po
litechnikume, Lietuvoje“. Šis metodas pasi
žymi tuo, kad jis gali būti vartojamas 
aukštos radiacijos sąlygose. Tada duome
nys yra registruojami daug greičiau negu 
paprastai ir automatiškai perduodami 
kompiuteriams.

Kauno Institutas taip pat išvystė Sūniš
kus termometrus labai aukštam karščiui, 
siekiančiam kelis tūkstančius laipsnių. Su 
tų instrumentų pagalba buvo matuojamos 
plasmotrone dujų srovės temperatūros iki 
1200 laipsnių C. Konstruojami instrumen
tai temperatūroms iki 5000 laipsnių C.

KNYGŲ PARODA LENKIJOJ
Vroclave (buv. Breslau) buvo suruošta 

antroji Lietuvos mokslinės literatūros pa
roda. Iš viso parodai buvo patiekta 400 pa
vadinimų leidinių. Visus eksponatus įsigi
jo Lenkijos Mokslų akademijos literatūros 
platinimo centras.

TŪKSTANTIS IŠRADIMŲ
Kauno politechnikos (dabar A. Snieč

kaus) institute per 10 metų padaryta net 
tūkstantis įvlairių (išradimų. Paskutinysis' 
išradimas esąs doc. A. Jankūno įrenginys 
siūlų įtempimui reguliuoti.

Nidos vietovardis
žurnalas „Mokslas ir Gyvenimas“ bent 

dviem atvejais bandė nustatyti Nidos žo
džio ir vietovardžio kilmę. Čia paduodama 
keletas ištraukų iš to žurnalo Nr. 3 (1974) 
išspausdinto prof. dr. V. Gudelio straipsnio 
„Kaip atsirado Nidos vietovardis?“

„Mūsiškės Nidos vietovardžio etimologi
ja mažai ištirta ir dėl to nėra aiški. Nidos 
vardo kilmę ir prasmę pirmasis nuodug
niau nušvietė K. Būga (Rinktiniai raštai, 

III t„ V„ 1961); Jo nuomone, „Nida“ yra 
kuršiškas žodis ir semantiškai giminingas 
prūsiškai prolytei „Neida“ bei sulenkintam 
prūsų upėvardžiui „Nida“. Šių žodžių 
reikšmė, anot jo, sietina su „tėkmės, sro
vės“ sąvoka (sanskr. nedati „teka, srove
na“). Tačiau tvirto žodžio Nidos vietovar
džio etimologijos klausimu K. Būga nepa
sakė.

Pirmą kartą vietovardis „Nida“ (Nyd- 
den) paminėtas 1437 m. kryžiuočių ordino 
dokumente, kuriame aprašomas Nidos 
smuklininko činšas. Tiesa, viename kry
žiuočių kelių apraše, datuotame 1385 m„ 
Kuršių nerijoje minima vietovė „Noyden" 
ir „Noyken“, kuri, greičiausiai, yra susijusi 
su ta pačia Nida. Tai labai svarbus faktas, 
leidžiantis kitaip traktuoti Nidos žodžio 
kilmę ir reikšmę.“

Straipsnio autorius, pasiremdamas kalbi
niais daviniais aiškina, kad žodis „Nida“ 
galįs būti hidroniminės kilmės, turįs ryšį 
su vandeniu.

„K. Būga buvo tos nuomonės, kad Nidos 
vardas yra kuršiškos kilmės. Svarus argu
mentas šiai jo prielaidai pagrįsti yra tas, 
kad dar neseniai Liepojos apylinkių latviai

Būtina atkreipti dėmesį, kad tiek latvių 
Nidakiemio, tiek ir mūsiškės Nidos paplū
dimiuose gausu gargždo paplokštainių — 
jūros bangų apgludintų akmenų. Taigi pa
plūdimio akmenuotumas (gargždingumas) 
galėjo būti tuo skiriamuoju požymiu, dėl 
kurio šios vietovės buvo pavadintos „rudo
mis“, t. y. „gargždingomis“. Remiantis šia 
prielaida, išeitų, kad Nidos vietovardžio 
kilmė yra kuršiška ir ne hidroniminė.

Galima ir trečia prielaida, kad Nidos 
vardo pirmykštė forma — kažkas panašaus 
į „Neidą“ — buvusi prūsiška. Tik vėliau 
čia, kaip ir daugelyje nerijos vietų, įsikū
rus kuršiams, ji pavirto į „Nydą“, o lietu
vių buvo ištariama „Nida“. Šiuo atveju tai 
būtų sukuršintas prūsiškas vietovardis. 
Apie tai bylotų faktas, kad vietovardį 
„Noyden“ po 50 metų pakeičia „Nydden“. 
Tuo galima būtų paaiškinti kuršiškai kal
bančių žmonių įsigalėjimą Nidoje.

Taip ar kitaip būtų, viena aišku — vie
tovardis „Nida“ yra baltiškos kilmės. Mū
siškės Nidos vardas gimė ir užaugo čia pat 
vietoje, gražioje Kuršių nerijoje. Bet dar 
per maža duomenų jos pirmajam vardui 
atkurti ir tikriesiems gimdytojams nusta
tyti.“

pusė milijono pavadinimų, aštuonių bilijo
nų tiražu. Ir šiandieną, kada, atrodo, tech
nika užvaldė žmogų, jis vistiek stengiasi 
iš tos civilizacijos tironijos ištrūkti į tyles
nį pasaulį, kurį jam gali suteikti knyga.

Nors technika užvaldė pasaulį, nors žmo
gus šiandien nebeturi niekam laiko, bet 
knyga vis dar išlieka ir ji tebėra gyva tiek 
mūsų lietuvių, tiek kultūringųjų pasaulio 
tautų tarpe. Knyga tebėra tikrasis kelias į 
žinojimą ir į šviesą, nepaisant, kad pada
ryta tiek daug išradimų, kurie, buvo ma
nyta, nukonkuruos knygą. Bet ir už televi
zijos, ir už radijo, ir už teatrų ir filmų už
dangų šiandien vistiek stovi rašytojas, jo 
knyga ar rankraštis. Ir šiandien, nors ir 
labai esame daug pasiekę, visa tai užrašo
me 'knygose, nepaisant, ar tai būtų kelio
nių į mėnulį detalūs aprašymai, ar kasdie
ninio gyvenimo dramos, tikroviškos ar su
literatūrintos.“

Kultūriniame „Draugo“ (Nr. 93) priede 
rašytojas Eduardas Cinzas išspausdino la
bai gyvą Briuselyje vykusios Tarptautinės 
knygų parodos apybraižą. Čia paduodama 
ištrauka apie sovietinės knygos skyrių.

„Iš pirmo žvilgsnio nusprendžiame, kad 
šiais metais jis lyg ir kuklesnis. Gal dau
gumas knygų jau buvo išparduota,— atėjo
me paskutinę parodos diieną, o gal todėl, 
kad skyrius užsisklendęs kampe, suglaus
tas į (keturkampį. Kiek knygų buvo išstaty
ta, taip ir nepavyko sužinoti, nes niekas ne
turėjo pilno sąrašo.

Atrodo, kad Sovietijoje knyga nėra vien 
tik pasiskaitymas, bet ir gražus namų bi
bliotekos papuošalas: daugumas knygų kie
tais, skoningais viršeliais. Sklaidant pus
lapius, įsitikini, kad popierius geras, dar
bas atliktas be priekaištų. Kaip ir visada 
politinio-ideologinio turinio knygos atsiplė
šta apie 1/3 lentynų. Niekas jų neliečia, 
niekas nesusidomi, o tačiau kiekvieneniais 
metais ideologinio fanatizmo šešėliu jos už
dengia sovietinės knygos skyrių. Gausu 
mokslo-technikos darbų, vienas kitas filo
sofinis kūrinys, bet ryškiausia vaikų lite
ratūros lentyna: puikūs, skoningi viršeliai, 
vykusios iliustracijos. Besklaidant įsitiki
ni, kad vaiko pasaulis dar nesužalotas, ne- 
subiaurotas taip mūsuose madingu krimi- 
nalizmu, kad jame tebevyrauja moraliniai 
— pedagoginiai motyvai.

Nepavyko surasti nė vienos Sovietijos 
respublikų knygos gimtąja kalba, visos 
vertimai į prancūzų, anglų ir t.t. , arba — 
rusiškos.“ 

žvejai vartoję žodį „nidas“, kuriuo vadinę 
„ilgai jūros bangų skalautus ir apgludintus 
akmenis“ (J. Endzelins un E. Hauzenberga 
„Papildinaijumi un labojumi K. Muellen- 
bacha Latviešu Valodas vardnicai. XI 
burtnica, Riga, 1938, 26 p.). Šia proga pasi
naudodamas, autorius nuoširdžiai dėkoja 
už šią nuorodą latvių jūrų hidrotechnikui, 
Baltijos žvejo sūnui, inž. Rudolfui Knap- 
sui.
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AUKOS
Atsilygindami už lietuviškąją spaudą, 

jai paremti aukojo:
J. Sasnys, P. Pupalaigis, A. Misiuilonis

— po 0.50 sv.; A. Knabikas, K. Skudutis
— po 0.25 sv.

TAUTOS FONDUI AUKOJO:
Londono Lietuvių Moterų Sambūris 

„Dainava“ — 30.00 sv.; O. Endruikaitienė
— 7.00 sv.

LONDONAS
SUSITIKIMAS SU RAŠYTOJU ALGIRDU 

LANDSBERGIU
Birželio 2 d., šeštadieni, i Lietuvių Na

mus iš tikrųjų susirinko gražus būrys su
sitikti su Landsbergiais, kaip laukė ir tikė
josi rengėjai. Pats A. Landsbergis tvirtino, 
kad londoniškis susitikimas sutraukė žy
miai daugiau klausytojų, negu Romos ir 
Muencheno, o ir anuose didžiuosiuose 
miestuose jie bekeliaudami buvo sustoję ir 
turėjo literatūrinius rečitalius. DBLS ir 
LNB vadovybei tame suėjime atstovavo P. 
Mašalai tis.

Londoniškin Landsbergių rečitalin buvo 
suėję šįkart ir tokių, kurie pirmą kartą 
juos girdi. Bet didžiumą klausytojų, be 
abejo, sudarė tokie, kuriems Landsbergiai 
— seni pažįstami ir visada laukiami, nes 
jie paprastai atvažiuoja ne dyki, o atveža 
kūrybinių dovanų. Londone jie jluk jau 
ketvirtas kartas nuo 1963 m., ir štai dabar 
jau trečias, kai duoda rečitalius.

Šįkart A. Lendsbergis vienas pats pa
skaitė po ištrauką iš savo „Meilės mokyk
los“ ir „Gluosniai vėjuje“, abu, su žmona 
paskaitė-suvaidino didesnę ištrauką anglų 
kalba iš „Barzdos“, paties alegoriškiausio 
jo vaidinimo. Didelė naujiena londoniš- 
kiams klausytojams buvo pabaigai vėl jo 
vieno paskaitytasis ilgesnis apsakymas 
„Dangūs tuštėja, dangūs pildosi“. Pasiro
do, A. Landsbergis, proza pradėjęs savo li
teratūrinį darbą, vėl grįžta į prozą, ir tas 
jo kūrinys besąs iš apsakymų rinkinio, ku
rį tikimasi išleisti dar šiais metais. Paskai
tytasis apsakymas vieniems be galo patiko, 
o kitų buvo priimtas su tam tikrais klaus
tukais.

Po programos T. Vidugirio pirmininkau
jama DBLS Centrinio skyriaus valdyba su
ruošė svečiams kuklų, bet jaukų priėmimą.

Iš pokalbių su rašytoju paaiškėjo, kad 
žada taip pat pasirodyti tomelis jo drami
nių veikalų, kurie ligi šiol arba žurnaluo
se („Metmenyse“, „Aiduose“ )buvo spaus
dinti, arba tebegulėjo rankraščiuose (to
melyje, be kitų dalykų, bus ir „Barzda“, 
kurios ištraukos klausėmės anglų kalba).

Atvežė jis ir kitų naujienų. Pasirodo, jau 
atiduota spaustuvėn Stepo Zobarsko su 
talkininkais paruoštoji didžiulė lietuvių 
prozos antologija anglų kalba. S. Zobars- 
kas jai išleisti per lietuvių laikraščius šau
kėsi piniginės paramos — 12.000 dolerių. 
Gavo jis aukų, o didžiumą reikalingos su
mos pagaliau paskyrė Lietuvių Fondas. Be 
to, išgirdome, kad ta antologija tesudaro 
tik trečdalį viso milžiniško užsimojimo — 
dar bus paruoštos ir pasirūpintos išleisti 
anglų kalba stambios lietuvių poezijos ir 
dramos antologijos. Kukli poezijos antolo
gija, A. Landsbergio redaguota („The 
Green Oak“), buvo išleista 1962 m. (k. b.)

GAUTA PARAMA VASAROS SKAUTŲ 
STOVYKLAI

V. Masteika surinko per Londone vyku
sį Katalikų Bendrijos Sąskrydį £9.20, Dai
navos Moterų Sambūris paskyrė £10.00. 
Gautas laiškas su North Kensington ant
spaudu ir £10.00 pašto čekis, kuris skiria
mas skautų stovyklai, bet parašas neįskai
tomas. O. Endrukaitis iš Birminghamo au
kojo £5.00. Iki šio laiko gauta vasaros sto
vyklai paremti £34.20. Skautišką ačiū 
geradariams už didelę paramą. Šios sumos 
dar neužtenka, kad stovykla būtų praves
ta taip, kaip reikia. Kviečiu visus į talką 
sudaryti sąlygas mūsų jaunimui praleisti 
atostogas lietuviškoje skautų stovykloje.

S. Kasparas, 32 Puteaux House, Roman 
Road, London, E2 ORF.
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KAI NEGALIME APLANKYTI 
LIETUVOS...

įsigykime jos spalvotą žemėlapį, 59 x 48 
colių dydžio ant plastikinės medžiagos. Že
mėlapį parengė J. Andrius. Išleido JAV LB 
Švietimo Taryba. Tokio puikaus Lietuvos 
žemėlapio dar neturėjome.

Jo kaina, įskaitant persiuntimą, £6,65. 
NAUJŲJŲ METŲ ISTORIJA — premijuo
tas B. Pūkelevičiūtės romanas. Knyga, ku
rios nepadėsi, neužvertęs paskutinio pus
lapio. 182 pusi. Knygos kaina su persiun
timu £2,05.

Lietuvos Žemėlapį ir naująjį romaną 
gausite, parašę:

DAINORA, 14, Priory Rd. Kew,Surrey.
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LIETUVOS FILMŲ ŽVAIGŽDĖ DONATAS 
BANIONIS LONDONO KINO EKRANE
Praėjusiais metais Londono kinuose ro

dytas filmas „SOLARIS“, šiais metais vėl 
rodomas kine Acedemy III.

Šiame filme Donatas Banionis vaidina 
vyriausią rolę su Natalija Bondarchuk ir 
Juri Jarvet. Filmas Cannes Festivalyje 
yra laimėjęs premiją.

Academy kinas yra Oxford Street, Lon
don, Wl.

S. K.

PARAPIJOS LOTERIJOS LAIMĖTOJAI
1974 m. birželio mėn. 5 d. vykusiose Der

by arklių lenktynėse pirmąsias vietas lai
mėjo šie arkliai: SNOW KNIGHT — pir
mąją vietą. Laimingasis bilietas buvo par
duotas B. Sipkinui, Mansfielde. (Bilieto 
Nr. 5292). IMPERIAL PRINCE — antrąją 
vietą, bilieto Nr. 2074, jo savininkas Mrs. 
Bum, Londone. GIACOMETTI — trečiąją 
vietą, bilietas Nr. 1733, ant bilieto šaknelės 
nieko neužrašyta. BUSTINO — ketvirtąją 
vietą, bilietas Nr. 1612, taip pat nieko ant 
šaknelės nėra pažymėta.

Laimėjusieji šias premijas, prašomi at
siųsti laimingus bilietus ir bus išmokėtos 
premijos.

Labai dėkojame visiems platintojams už 
talką, nes be jūsų pagalbos loterijos nebū
tų galima įvykdyti. Daugiausiai bilietų iš
platino Bernadeta Snabaitienė Lietuvių 
Sodyboje — už 50 sv., Petronėlė Nenortie- 
nė — 22.50 sv„ Justas Dirvonskis — 
12.50 sv., T. Girėnienė — 11.50 sv.

EKSKURSIJA Į RAMSGATE

Šv. Onos Moterį; Draugija birželio 30 d. 
(sekmadienį) ruošia ekskursiją į Rams
gate.

Kelionės kaina — £1.25. Vyresnio am
žiaus narės vežamos nemokamai.

Užsisakyti galima pas M. Knabikienę.

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Liet. Koordinacinis Komi
tetas š. m. birželio mėn. 15 d., šeštadieni, 
4 vai. p .p. rengia

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMĄ,
kuris įvyks Mostono R. K. kapinėse, kur, 
dalyvaujant organizacijoms su vėliavomis, 
bus padėtas vainikas prie lietuvių pamink
linio kryžiaus už išvežtuosius ir žuvusius 
už laisvę.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti minė
jime.

Koordinacinis Komitetas

WOLVERHAMPTONAS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Šių metų birželio mėn. 15 d. 7 v. DBLS 
Wolverhamptono skyrius, susitaręs su Bir
minghamo ir Coventrio skyriais, puošnioje 
Lenkų Katalikų Klubo salėje, Stafford Rd. 
Oxley, Wolverhampton (netoli Goodyear 
padangų fabriko), rengia Išvežtųjų Pami
nėjimą.

Bus įdomi programa, gros Coventrio 
garsusis lietuviškas Dragūno orkestras, 
veiks turtinga loterija. Baras su įvairiais 
gėrimais ligi 12 valandos, šokiai ligi 1 va
landos.

Maloniai prašome visus iš arti ir toli, pa
vieniai ar ekskursijomis dalyvauti mūsų 
parengime.

Skyriaus Valdyba

HUDDERSFIELD

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju ponams Valauskams, 
lankiusiems mane ligoninėje.

J. Smidtienė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAME — birželio 16 d., 11.15 
vai. Liet. Židinyje.

DERBYJE — birželio 16 d., 18 vai., Bridge 
Gate.

NOTTINGHAME — 'birželio 23 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

WOLVERHAMPTONE — birželio 23 d., 18 
vai., Convent of Mercy, St. John's 
Square, Snow Hill.

LEIGH — birželio 16 d., 5 val„ St. Joseph's 
bažn.

MANCHESTER — birželio 30 d„ 11 val.
BRADFORDE —• birželio 16 d„ 12.30 v. — 

šv. Mišios už a. a. vysk. Pr. Brazį.
LEEDSE — birželio 23 d„ 3 v. p. p„ Holy 

Rosary bažn.; šv. Mišios už a. a. Kons
tanciją JakimavičieJię, kurios pamink
las bus šventinamas tuoj po pamaldų.

HALIFAXE — birželio 30 d., 1 v. p. p.
BRADFORDE — liepos 7 d., 12.30 v.

NOTTINQHAMAS
VISI UŽ LIETUVĄ

Birželio 16 d., 11.15 vai. Liet. Židinyje 
atliekamos Maldos Žygio pamaldos už Lie
tuvą „Šaltinio“ ir jo visų skaitytojų var
du. Visi žurnalo bičiuliai visame pasauly
je kviečiami malda prisidėti, ypač prisime
nant didvyriško ir tragiško birželio įvy
kius.

Ta pačia proga Židinyje bus lietuviška 
Pirmoji Komunija. ■

TRADICINIS VAKARAS
Birželio 22 d. 6.30 vai., šeštadienį, Not

tingham© Lietuvių Moterų Draugija uk
rainiečių klubo salėje, 30, Bentinck Rd., 
rengia Antanų, Jonų, Petrų ir Povilų pa
gerbimą — šaunų tradicinį vakarą, su ge
ra muzika, pasilinksminimu ir šokiais vi
siems!

įskaitant kepsnius ir stipresnius užsi- 
gardžiavimus, kaina vyrams 1,50 sv„ mo
terims — 1 sv.

Kviečiami vietos ir apylinkių lietuviai, 
registruotis jau dabar pas pirmininkę A. 
Važgauskienę — 202, Burford Rd., Hyson 
Green, Nottingham.

Nott. Liet. Mot. Draugija

BRADFORDAS
— Vyties Klubo valdyba, derindamas! 

prie griežtų taisyklių, reguliuojančių gais
ro pavojų, nutarė pertvarkyti klubo vidų ir 
išorę. Viduje jau daromos kelios naujos 
durys, iš lauko pusės bus prijungti atsar
giniai laiptai. Tačiau dideli darbai nesu
trukdo klubui priimti narius ir svečius, 
norinčius atsivėsinti. Reikėjo tiktai vėles
niam laikui atidėti numatytą literatūros 
vakarą.

— R. Kalanta ir kiti mūsų tautos kanki
niai buvo gražiai paminėti birželio 2 d. šv. 
Onos bažnyčioje. Kun. kapelionas paauko
jo Šv. Dvasios Mišias už mūsų kankinius 
ir tėvynę Lietuvą, pamokslo metu iškėlęs 
tiesos ir drąsos žiburių prasmę tautai, ko
vojančiai dėl savo esminių teisių. Pagaliau 
degą gyvi žiburiai atkreipia viso pasaulio 
dėmesį, kad Lietuva tebekovoja dėl lais
vės, dėl kurios tų pačių sovietų remiami 
kovoja net primityviausios tautos, niekad 
nesidžiaugusios nepriklausomybe. Pabaigo
je sugiedojo „Libera“ prie gėlėmis papuoš
to altoriaus, primenančio gyventi pasiry
žusią tėvynę. Tautos Himno žodžiai, su
skambą iš visų krūtinių, nukėlė visus į 
gimtąją šalį.

— Birželio 16 d. šv. Onos bažnyčioje bus 
aukojamos šv. Mišios už anksti užgesusį 
vakarų Europos lietuvių ganytoją a. a. 
vysk. Pranciškų Brazį, kuris, kelis kartus 
apsilankęs Bradforde, paliko neužmirštą- 
mų įspūdžių.

— Australijoje paviešėjusi mėnesį, la
bai patenkinta grįžo Em. Dičpetrienė-Swia- 
towa. Džiaugiasi Australijos lietuvių sve
tingumu, vaišingumu, būdama dėkinga vi
siems, kurie praturtino jos įspūdžius.

J. K.

KETTERINQAS
B. KAUPYTĖS VARGAI

Keturiolika metų B. Kaupytė išgyveno 
vienui viena savo namelyje, užsikabinusi 
duris vielomis ir nieko neįsileisdama. Nė 
kieno neprižiūrimas namas ir pati gyven
toja buvo atsidūrę nežmoniškose sąlygose. 
Keletą kartų klabinau miesto valdžios du
ris, kol pagaliau B. Kaupytei buvo suteik
ta pagalba. Vietinio kunigo dėka, ji buvo 
perkelta į vienuolių-seselių prieglaudą, 
apšvarinta ir tinkamai prižiūrima.

Po keletos metų ėmė blogėti B. Kaupy- 
tės sveikata, ir seselės patarė ją perkelti į 
tinkamesnę vietą. Neatsiradus privatiškų 
asmenų, norinčių ją priimti, B. Kaupytę 
pasiėmė kun. S. Matulis į Nottinghamą.

Reikia pasidžiaugti, kad ši daug vargo 
patyrusi moteris pateko į lietuvišką globą.

J. Liobė

GLOUCESTERIS
EKSKURSIJA Į VVOLVERHAMPTONĄ
Š. m. birželio 15 d., šeštadienį rengiama 

ekskursija į Išvežtųjų minėjimą Wolver- 
hamptone. Iš Gloucesterio autobusas išva
žiuoja 3 vai. po pietų nuo ukrainiečių klu
bo, 37 Midland Rd. Iš Stroudo — 3.30 vai. 
iš miesto centro. Prašome visus dalyvauti 
mūsų renigamoje ekskursijoje.

Skyriaus Valdyba

VOKIETIJA
Schwetzingen

Š. m. balandžio 11 d. įvyko VLB Schwet- 
zingeno apylinkės visuotinis narių susirin
kimas. Pirmininkavo VLB Tarybos prezi
diumo pirmininkas ir kuopos vadas maj. 
J. K. Valiūnas. Apžvelgta praėjusių metų 
veikla. Į apylinkės valdybą perrinkti tie 
patys asmenys, būtent: pirmininkas Mikas 
Miniauskas, sekretorius Algis Vitkus ir iž
dininkas Juozas Grabauskas: į revizijos 
komisiją — Vilius Kurcas, Vilimas Valai
tis ir Adolfas Uszleit.

Hamburg

Š. m. gegužės 15 d. VLB Hamburgo apy
linkė išsirinko naują valdybą, kurios pir
mininkas dabar yra Leonas Narkus, vice
pirmininkė Dalia Sarachaitė, iždininkas 
Petras Gražulis ir narė Virgilija Goym-Gu-

rinskaitė. Kontrolieriais išrinkti Izidorius 
Sragauskis ir Arvydas Lingė.

Hannover
VLB Hannoverio apylinkė taip pat per

rinko savo valdybą. Jos pirmininku per
rinktas Gustavas Pudymaitis, vicepirmi
ninke išrinkta Ona Giesienė ir sekretorium 
bei iždininku Valius Merkevičius. Į kont
rolės komisiją išrinkti Jonas Jakobas ir 
Helmutas Giese.

Taiklių šaulių šeima
Vokietijos LB tarybos prezidiumo pirmi

ninkas i r8591 LS lietuvių kuopos Schwet- 
zingene vadas maj. Jonas K. Valiūnas, 
daug kartų buvęs Vokietijos meisteriu šau
dyme iš pistoletų, š. m. gegužės 19 d. vėl 
laimėjo I vietą Heidelbergo apskr. šaudy
mo iš oro pistoletų pirmenybėse. Jo žmona 
Ingė tą pačią dieną ten pat laimėjo taip 
pat I vietą moterų klasėje, o duktė Laima, 
Vasario 16 gimnazijos III klasės mokinė, 
gegužės 12 d. užėmė irgi I vietą Heidelber
go apskr. jaunų mergaičių šaulių grupėje.

Vasario 16 gimnazijos pr. metų abitu
rientas Algis Valiūnas, dabar atliekąs ka
rinę prievolę vokiečių tankų daliny, yra 
įsirikiavęs į taikliųjų šaulių grupę.

Girtinas ir vykdytinas siūlymas
Kun. V. Šarkos leidžiamas AUŠROS 

VARTŲ biuletenis Nr. 5 siūlo 30-ąsias tė
vynės apleidimo metines prasmingai pa
minėti. pasiunčiant Vasario 16 gimnazijai 
bent 30 DM. Kiekvienas buvęs tos gimna
zijos mokinys, o taip pat kiekvienas valdi
ninkas ar tarnautojas turėtų paaukoti tam 
pačiam tikslui bent 100 DM ir kiekvienas 
stambesnis prekybininkas — 500 DM. Pats 
siūlytojas pažadėjo paremti gimnaziją 300 
DM auka.

Mokyt. Fricas Skėrys — kun. diakonas
Š. m. birželio 8 d. Bremene įvyks pra

plėsto Lietuvių evangelikų liuteronų vyr. 
Bažnyčios tarybos prezidiumo posėdis. Vie
nas jo darbotvarkės punktų yra mokyt. Fr. 
Skėrio ordinacija į kunigus diakonus.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS VARGAI
Iš Kuratorijos narių metinio suvažiavi

mo aprašymo (VLB Inform.) matyti, kad 
Vasario 16 gimnazija ir jos bendrabutis 
praėjusiais metais nepakako pinigų ir tu
rėjo Skolintis bankuose. (Gimnazija pasi
skolino 28,768.77 DM ir bendrabutis — 
21,395.88 DM). Be to, bendrabutis dar liko 
skolingas maisto tiekėjams 48,833.97 DM. 
Nesitikėdami iš vyriausybės didesnės pa
ramos, susirinkimo dalyviai susirūpinę 
svarstė priemones gimnazijos finansinei 
padėčiai pagerinti. Nutarta sudaryti spe
cialią lėšų telkimo komisiją.

Į Kuratorijos valdybą dviems metams 
išrinkti: V. Natkevičius, M. A„ J. Luko
šius ir J. Barasas. Kontrolieriais perrinkti 
dr. J. Norkaitas ir A. Šmitas.

Baigiamuosius egzaminus šiais metais 
laiko 2 abiturientai.

PROGA IŠVAŽIUOTI Į KANADĄ

Lietuvis viešbučio savininkas Kanadoje 
ieško darbininkų. Reikalingi sargai, valy
tojai. padavėjai, barmanai, virėjai ir kt. 
Gali būti vyrai, moterys arba vedusių šei
mos. Viešbučio savininkas padeda išsirū
pinti vizas ir, esant reikalui, paskolina ke
lionės išlaidoms. Atlyginimas — iki 50 sva
rų per savaitę. Kreipiantis nurodyti am
žių (gali būti ir vyresnio amžiaus), lytį ir 
šeimos padėtį.

Rašyti: Antanas Šimkevičius, Lock City 
Hotel, Sault Set Marie Ontario, Canada.

Skaitųtoiu tat&kai
AR TIKRAI NETRŪKSTA PINIGŲ?

Skaitant S. Kuzminsko „Laišką iš Not- 
tinghamo (E. Lietuvis, Nr. 23), ne vieną 
maloniai nustebino jo išvedžiojimai apie 
D. Britanijos lietuvius, o ypačiai jų turtin
gumą. Papasakojęs apie įsigytas nuosavy
bes bei įrengimus, jis rašo: „Deja, po ilges
nio laiko pradėjo aiškėti, kad mums čia 
beveik visko trūksta, išskyrus pinigus 
(mano pabraukta J. K.). Trūksta „Europos 
Lietuviui“ skaitytojų, spaustuvei darbinin
kų, trūksta veiklių žmonių organizacijoms, 
kultūros veikėjų, intelektualų“.

Jeigu gerb. dr. S. Kuzminskas nejuokau
ja, tai jis tikrai bus pasakęs linksmą nau
jieną ne tik skaitytojams, bet ypačiai L. 
Namų bendrovės tarnautojams, o gal ir 
pačiai tos bendrovės valdybai. Deja, per 
paskutinį akcininkų suvažiavimą, kuriame 
ir S. Kuzminskas dalyvavo, buvo gerokai 
pakedenti bendrovės piniginiai reikalai ir 
jos tolimesnis įsiskolinimas. Buvo net pa
reikšta būkštavimų, kad neprasiskolintume 
perdaug, ir nustatytos įsiskolinimo ribos.

Bendrovės apyskaitos parodė, kad esa
mos skolos dar anaiptol neišmokėtos, o 
gaunamasis pelnas ne toks jau didelis, pa
lyginus su turimojo turto verte. Todėl no
rėdama tą pelną padidinti, bendrovės val
dyba ir ketina užsitraukti naują, gana di
delę paskolą Sodybos patalpoms pertvar
kyti. O paskola, tai dar ne nuosavas pini
gas. Tuo labiau, kad planas, kuriam ji nu
matoma sunaudoti, kol kas tik gerais no
rais tepagrįstas. Čia jau nebeminėkime ap
šepusių Lietuvių Namų Londone, kurie 
verkiančiai prašosi atnaujinami.

S. Kuzminsko suminėti kiti (ne pinigi
niai) trūkumai!, atidžiai į juos pažvelgus,

Pabiros
KEISTI KVAPAI

Visai arti Londono esančiame Kings- 
ton-upon-Thames mieste vienos gatvės gy
ventojai ėmė skųstis, kad iš jų kaimyno 
namo eina keisti, nemalonūs kvapai. Patik
rinus, namo salionėlyje rasta beždžionių, 
ruonio, gyvačių, stirnos ir ančių iškamšos. 
Virtuvės šaldytuve rastos pytono, lapių, 
voverių, šunų ir žiurkių odos. Kieme ras
tas tigras ir strausas. Čia pat medinėje dė
žėje buvo pamerkta jaučio oda.

Pasirodo, namų savininkas buvo patyręs 
taxidermistas — iškamšų darytojas.

KAPITALISTINĖS SISTEMOS MIRTIS
Prahoje pasakojama apie rusų moksli

ninką, kuris gavo leidimą vykti į Angliją 
pasirinkti medžiagos savo ruošiamai 'kny
gai apie kapitalistinės visuomenės mirtį. 
Maskvos aerodrome reporteris paprašė 
trumpai papasakoti apie surastąją medžia
gą. Mokslininkas atsakė: „What a way to 
go!“ Laisvai verčiant tai reikštų: „Koks 
nuostabus būdas pradingti“.

DRAMBUIE PASLAPTIS
Drambuie whiskio-li'kerio firma yra vie

na seniausių Škotijoje. Jo gamybos recep
tas, kuris yra savininkų Mac Kinnon šei
mos labai stropiai saugomas ir perleidžia
mas iš kartos į kartą, laikomas banko sei
fuose.

Padavimas sak, kad Drambuie receptą 
Mac Kinnono šeimai davęs garsusis Bon
nie Prince Charlie, kuris slapstėsi Skye sa
loje kapitono Mac Kinnono namuose.

Drambuie vardas yra kilęs iš galų kal
bos žodžių „an dram buidheach“ (gėrimas, 
kuris patenkina).

IŠ „ŠLUOTOS“ HUMORO
Jis smogė į galvą su buteliu, kuris vieto

je krito be sąmonės.“
(Iš liudininko parodymų)

„Šiandien keičiama patalynė. Perplėšti 
ar nuplėštu galu rankšluosčiai iš studentų 
bus atimami, sumokant už rankšluostį arba 
apterkant jį.“

(Skelbimas bendrabutyje)

GERA PROGA PASISKELBTI
Prieš porą metų šauniosios Clevelando 

„Grandinėlės“ apsilankymo proga tiek sve
čiai, tiek ir šokėjai bei jų vadovai buvo 
patenkinti gražiai paruošta ir Nidos spaus
tuvėje atspausdinta vakaro programa. To
kios programos po prisimintinų įvykių pa
silieka kaip savotiški suvenyrai. Ypačiai 
jas vertina programos dalyviai ir jų drau
gai.

Kaip žinoma, „Grandinėlės“ progra
moje buvo skirta vietos ir lietuviškųjų fir
mų bei įmonių skelbimams. Jos ta proga 
mielai pasinaudojo ir plačiai pasigarsino.

Hamiltono mergaičių choro „Aidas“ ap
silankymas rugpjūčio 17 d. bus panaši pro
ga. Choro programa jau pradėta ruošti. Vi
sos lietuviškosios įmonės ir organizacijos, 
norinčios pasveikinti atvykstantį šaunųjį 
chorą ar pasiskelbti, kviečiamos iki liepos 
pradžios prisiųsti skelbimų ar sveikinimų 
tekstus.

Skelbimų kainos: pilnas programos pus
lapis — 6.0 sv„ pusė puslapio — 3.0 sv., 
trečdalis — 2.0 sv.

Iš anksto dėkojame.
Nidos spaustuvė

taip pat yra gerokai susiję su pinigu. Žino
ma, intelektualų ir kultūros veikėjų už pi
nigus neprisipirksdme. Bet, pvz., „E. Lietu
vis“ galėtų pasidairyti didesnis ir turtinges
nis, jei pajėgtų mokėti bendradarbiams ho
norarus, o spaustuvė, išleidusi dideles pi
nigų sumas mašinoms įsigyti, nesiskųstų 
darbininkų trūkumu, jei galėtų mokėti 
jiems geresnius atlyginimus. Gal ir toji or
ganizacinė veikla pagyvėtų, jei L. Namuo
se atsirastų lietuviškiems kultūriniams 
reikalams skirtos tinkamos patalpos. De
ja, visiems tiems dalykams reikia pinigų, 
kurių, anot S. Kuzminsko mums jau nebe
trūksta.

J. Kantautas

„Britanijos Lietuvis“,
1949 m. birželio 10 d.

— Stalinas per naują komunistų parti
jos valymą pašalino iš jos 300,000 narių.

— Siūloma pakelti „Britanijos Lietuvio“ 
kainą iš 18 šilingų, bent iki 25 šil. metams.

— Iš Vokietijos į Dubliną atvyko tęsti 
studijų studentai — klierikai A. Geryba, 
V. Kamaitis ir B. Petraitis. Juos išlaikyti 
pasižadėjęs Dublino arkivyskupas.

— Sporto klubas „Kovas“ išsikovojo 
Anglijos krepšinio vicemeisterio vardą.
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