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VISO PASAULIO LIETUVIAMS
Vliko vicepirmininkas J. Audėnas spalio 

17 d., ryšium su Bražinskų žygiu, kalbėjo 
New Yorke per „Lietuvos Atsiminimų“ ra
dijo valandą. Žodis buvo skirtas ne tik 
New Yorko. bet viso pasaulio lietuviams. 
Jo turinys:

„Šiomis dienomis Lietuvos ir lietuvių 
vardai nuskambėjo per visą pasaulį taip 
garsiai, kaip niekuomet. Tai padarė savo 
drąsa ir ryžtu du lietuviai — tėvas Pranas 
ir jo sūnus Algirdas Bražinskai, ištremti iš 
Lietuvos į Rusiją visam amžiui. Jie labai 
sunkiu keliu iš Sovietų Rusijos pasiekė 
laisvąjį pasaulį. Tai pirmas atsitikimas. 
Kai Rusijos lėktuvas buvo priverstas nusi
leisti laisvame krašte — Turkijoje.

Mes gerai žinome, kad šiedu mūsų lais
vės kovotojai laisvės dar neturi. Jie yra po
licijos priežiūroje, ir jiems dar gresia labai 
didelis pavojus. Jie dar gali būti išduoti 
rusams. Tai būtų daug didesnė bausmė ne
gu mirtis.

Tėvo ir sūnaus Bražinskų žygis yra dide
lis tarptautinis įvykis didžioje kovoje — 
tarp laisvojo pasaulio ir sovietų, pavergu
sių pasaulį jėgų. Mūsų visų uždavinys ak
tyviai jungtis į šią kovą, nes ne tik turime 
gelbėti šiuos savo tautiečius, bet dar la
biau — parodyti mūsų didžiausią solidaru
mą pavergtos Lietuvos žmonių kovai prieš 
okupantą.

Vlikas šią kovą pradėjo spalio 16 d. Jis 
pasiuntė Turkijos prezidentui ilgą telegra
mą ir prašė Bražinskų neišduoti rusams. 
Vliko Valdybos narys Romas Kezys išvyko 
į Turkiją, ir jam pavesta paveikti Turkijos 
vyriausybę.

Visa lietuvių visuomenė nuo Kaliforni
jos iki Vašingtono sukelta ant kojų — siųs

ti telegramas ir prašyti Turkijos vyriausy
bę Bražinskų rusams neišduoti.

Vliko vardu kviečiu nedelsiant siųsti 
Turkijos ambasadoriams pasauly telegra
mas ar laiškus, kad pabėgėliai nebūtų iš
duoti rusams. Teigiamu atveju po to verta 
siųsti padėkos laiškus.

Ryšium su kelione į Turkiją, advokatų 
samdymu ir kt. visą eilę išlaidų tenka 
mums patiems padengti. Gelbėkime lietu
vius! Todėl prašau kuo skubiausiai siųsti 
gausias aukas Tautos Fondui adresu: 64-14 
56th Rd„ Maspeth. N. Y. 11378, USA.

Tai žūtbūtinė kova, kurią mes turime 
laimėti“, (ELTA)

Britanijoje aukos siunčiamos šiuo adre
su: Tautos Fondo Atstovybė, 1 Ladbroke 
Gardens, London, W. 11.

„NEW YORK TIMES“ DIENRAŠTYJE
..New York Times“ dienraštis spalio 18 

d. laidoje paminėjo Vliko žygius, atstovo 
R. Kezio kelionę į Turkiją ir pirmininko J. 
K. Valiūno pareiškimų apie Bražinskus.

(ELTA)

TELEGRAMOS TEKSTAS
Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

spalio 16 d. pasiuntė tokią telegramą Tur
kijos prezidentui:

„Politiniai pabėgėliai iš Sovietų Sąjun
gos, tėvas ir sūnus Bražinskai, pasirinkę 
laisvę jūsų svetingo krašto keliu, pasaulio 
spaudos žiniomis siekia politinės globos.

Lietuva šiuo metu yra Sovietų Rusijos 
okupacijoje, ir. kaip Jūsų Ekscelencija ži
note, ji nėra pripažinta daugelio nekomu-

SEPTYNIOS dienos
Pertvarkyta taryba

Daugiau kaip 30 procentų Čekoslovaki
jos profesinių sąjungų tarybos narių turė
jo pasitraukti, kai sovietai okupavo kraštą.

Dabar sudaryta nauja taryba, bet ir iš 
jos pašalinta 15 narių.

Nužudytas Laporte
Pagrobę anglų diplomatą Kanadoje 

Cross, prancūzai teroristai vėliau sugavo 
ir savo krašto darbo minister! Laporte, 
kuris spalio 18 d. buvo rastas nužudytas.

Kanados vyriausybė dar per kelias die
nas prieš Laporte nužudymą kariuomenei 
pavedė saugoti įstaigas ir atsakingus asme
nis, o policija pradėjo gaudyti žinomesnius 
teroristus ir įtariamuosius. Areštuota arti 
400.

Kova dėl valdžios Sirijoje
Sirijos prez. dr. Atassis atsistatydino. Jis 

ir trys buvę ministerial esą laikomi namų 
arešte.

Kovos dėl valdžios vykstančios tarp tai 
pačiai valdančiųjų baatistų partijai pri
klausančių civilių ir karių. Kaip atrodo, 
kariai nugali.

Prezidentas Sadatas
Egipto prezidentu galutinai išrinktas bu

vęs viceprez. Sadatas. kuris savo kalboje 
pareiškė, kad laukia dideli uždaviniai ir 
jiems vykdyti reikės kolektyvinės vadovy
bės.

Svarbiausias Egipto siekimas būsiąs pa
siruošti atsiimti iš Izraelio okupuotąsias 
žemes.

Indijos vandenyno viešpačiai
Sov. Sąjunga pirmuosius savo karinius 

laivus atsiuntė į Indijos vandenyną 1968 
m. pradžioje. Dabar tų laivų ten būna tarp 
6 ir 15.

Amerikiečiai darosi išvadą, kad kai Bri
tanija, taupydama lėšas, galutinai ati
trauks savo kariuomenę iš Vidur. Rytų ir 
Azijos, tai Indijos vandenyne galutinai įsi
viešpataus Sov. Sąjunga ir sudarys grės
mę Europai ir Japonijai, nes iš tų sričių jos 
perka didžiąją dalį sau reikalingos naftos.

Šūkiai rodo politikos posūkį
Revoliucijos metinėms paskelbtieji šū

kiai rodo tam tikrą Sov. Sąjungos užsienio 
politikos pasikeitimą.

Šįkart neberaginama kovoti su revanšiz- 
mu ir neofašizmu Vakarų Vokietijoje. Taip 
pat iš reikalavimo, kad Izraelis pasitrauk
tų iš užimtųjų žemių, išmestas žodis „tuo
jau“.

JAV karinių pajėgų ateitis
Prez. Niksonas ruošiasi iki 1973 m. su

mažinti JAV karines pajėgas iš dabartinių 
3 milijonų iki 2 mil. Bet tos pajėgos bus

dar daugiau specializuotos ir mechanizuo
tos.

Dėl to ir išlaidų kariuomenei išlaikyti 
maža tegalima bus sutaupyti (dabar kai
nuoja 74,5 milijardų metams, o tada galės 
kainuoti apie 70 milijardų dolerių).

Įspėjimas Turkijai
Laikraščiai spalio 21 d. rašė, kad Sov. 

Sąjunga įspėjo Turkiją: jeigu būtų atsisa- 
kinėjama išduoti lėktuvą pagrobusius lie
tuvius, gali tarp abiejų kraštų nukentėti 
geri santykiai.

„Izvestija reikalavo, kad turkai greit 
spręstų. Būtų, sako, buvę logiška juos grą
žinti kartu su pagrobtuoju lėktuvu ir jo ke
leiviais. Bet Turkijos spauda susidariusi 
„gynybos lauką“, kuriame laikanti apsu
pusi „banditus“.

Choleros siena
Bulgarija, Irakas ir Sirija uždarė sieną 

su Turkija, kad nepersimestų cholera.

Dr. Fawzis — ministeris pirmininkas
Prez. Nassero buvęs patarėjas užsienių 

reikalais Fawzis paskirtas Egipto ministe- 
riu pirmininku.

Egiptas nuo 1952 m. nėra turėjęs civilio 
ministerio pirmininko. Po 1967 m. karo 
pats Nasseras ėjo ir tas pareigas.

Podgornas Sunajui
Sov. Sąjungos aukšč. tarybos prezid. 

pirm. Podgorno reikalavimą išduoti Bra
žinskus Turkijos prez. Sunajui įteikė Sov. 
Sąjungos ambasadorius.

Sovietinė spauda rašo, kad ne tik buvę 
Bražinskų kaimynai apie Vievį, bet ir 
mokslininkai, inžinieriai ir darbininkai iš 
viso krašto telegramomis smerkia juos ir 
reikalauja grąžinti.

Popiežius pasmerkė
Popiežius pasmerkė žiaurų elgesį su ka

liniais, lėktuvų ir žmonių grobimą, gink
luotus užpuolimus ir narkotikų pardavinė
jimą.

Ulbrichtas Čekoslovakijoje
Pirmą kartą j okupuotą Čekoslovakiją 

atvažiavo Rytų Vokietijos komunistų va
das Ulbrichtas.

Rytų Vokietijos kariniai daliniai taip pat 
dalyvavo užimant kraštą.

Generolų klausimas
Netikusiu oru pakilęs iš amerikiečių ba

zės Turkijoje, lėktuvas su dviem JAV ge
nerolais ir lėktuvą valdžiusiu majoru ir 
turkų karininku buvo priverstas nusileisti 
sovietinėje Armėnijoje.

Visi laikomi arešte. Laikraščiai net buvo 
pradėję reikšti susirūpinimą, kad už juos 
gali būti pareikalauta grąžinti Bražinskus. 
Sovietai tokią galimybę paneigė.

nistinių, laisvų valstybių vyriausybių. Tuo 
būdu Lietuva De jure egzistuoja.

Bražinskų pastangos pabėgti, išvengti 
politinės bei tautinės priespaudos liudija 
persekiojamųjų lietuvių ryžtą siekti politi
nės laisvės.

Vlikas, atstovaująs Lietuvai ir jos gy
ventojams, prašo Tamstą suteikti politinės 
globos teisę tėvui ir sūnui Bražinskams.

Visas pasaulis su nuostaba žvelgia į jų 
drąsą, pavojun pastačius savo gyvybes lais
vės siekiant.

Sovietų okupuota lietuvių tauta ir lietu
viai, gyveną visame laisvame pasauly, bus 
dėkingi ilgus laikus turkų tautai ir vyriau
sybei šių politinių pabėgėlių atveju panau
dojant politinės globos dėsnį“.

Telegramos tekstas Vliko buvo persiųs
tas pasaulio spaudos agentūroms ir svar
biesiems JAV ir Kanados dienraščiams.

(ELTA)

TELEGRAMA PREZIDENTUI
Vlikas pasiuntė jau antrą telegramą Tur

kijos prezidentui spalio 17 d., prašydamas 
priimti Vliko atstovą Romą Kezį, nuvyku- 
sį Turkijon Bražinskų reikalu. (ELTA)

R. KEZYS IR INŽ. A. RUDIS
Vliko Valdybos narys R. Kezys Bražins

kų gelbėjimo reikalu išvyko į Turkiją spa
lio 17 d. Į Turkiją taip pat atvyko kituose 
kraštuose keliavęs inž. A. Rudis iš Chica- 
gos.

Vlikas toliau seka Bražinskų bylą Tur
kijoje ir dės įmanomas pastangas juos iš
gelbėti. (ELTA)

PRANEŠIMAI APIE LĖKTUVO 
UŽPUOLIMĄ

„Tass-Eltos“ agentūros „Tiesoje“ spalio 
16 d. atspausdinta trumpa žinia antrašte 
„Banditiškai užpultas tarybinis lėktuvas“. 
Užpuolikų nei pavardės, nei tautybė nebu
vo paskelbta.

Spalio 17 d. jau išspausdinta ilgesnė ži
nia antrašte „Dėl tarybinio lėktuvo užpuo
limo“, bet pavardės ir tautybė irgi nemini
ma.

V. SIDZIKAUSKO KALBA
Senatorius Charles H. Percy (Illinois) 

Senato posėdy spalio 7 d. pareiškė, kad 
Lietuvos Laisvės Komiteto pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas, ryšium su Europos 
saugumo svarstymais rugsėjo mėnesį Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo posėdyje, 
New Yorke, pasakė reikšmingą kalbą. Pa
gal senatorių Percy, nepaisant, ar kas Si
dzikausko nuomonėms pritartų, ar joms 
prieštarautų, susipažinti su jo pareiškimu 
būtų visiems naudinga. Percy pasiūlius, se
natas vienbalsiai pritarė Sidzikausko pa
reiškimą atspausdinti senato stenogramo
se. (ELTA)

1.000.009 laisvų lietuvių — 1.000.000 do
lerių Lietuvos išlaisvinimo darbui: aukoki
me Tautos Fondui.

DR. NORMAN BORLAUG
Nobelio taikos premija šįkart paskirta 

taikliau negu bet kada. Ji paskirta žmogui, 
kuris laikomas žaliosios revoliucijos tėvu. 
Tai Meksikoje gyvenąs amerikiečių moks
lininkas dr. Norman Borlaug, be kita ko, 
pusiau norvegiškos kilmės amerikiečių ūki
ninkų vaikas, dabar jau 56 m. amžiaus.

Jis ruošėsi miškininkystei ir genetikos 
mokslams. Baigęs mokslus, dirbo kaip miš
kininkas. Bet 1942 m. įstojo dirbti į Rocke- 
fellerio Fundaciją, kuriai rūpi tiriamasis 
mokslo darbas. Po poros metų jis buvo iš
siųstas dirbti į Meksiką bandyti padėti 
kraštui užsiauginti daugiau kviečių, kad 
nereikėtų jų įsivežti iš kitur. Čia dirbda
mas, dr. Borlaug pastebėjo, kad didelis trą
šų panaudojimas neišsprendžia reikalo. Ta
da išauga niekam nereikalingas didelis 
šiaudas, ir kviečiai sugula. Tai jis pradėjo 
daryti bandymus su trumpo šiaudo ir vi
siškais neūžaugomis kviečiais. Tokias veis
les bekryžiuodamas ir sėdamas juos drėki
namoje žemėje, jis pasiekė to, kad šiandien 
Meksikos kviečių derliai patrigubėjo. Mek
sika ne tik nebeįsiveža kviečių, bet turi jų 
šiek tiek parduoti.

Naudojami trumpo šiaudo kviečiai. Žemė 
turi būti gerai patręšta ir drėkinama.

Jo išradimu šiandien jau naudojasi ir ki
ti kraštai — Pakistanas, Indija. Stengia
masi išvesti naujas ryžių veisles.

Dabar dr. Borlaug vadovaujamasis insti
tutas rūpinasi išauginti sukryžiuotus kvie
tį ir rugį, kuris duotų didelį derlių ir daug 
proteino.

Tokios pastangos naujomis javų veislė
mis gintis nuo bado ir ypač tų pastangų 
įgyvendinimas mokslininkų ir žmonijos gy
nimo nuo bado propaguotojų tarpe kaip 
tik ir turi žaliosios revoliucijos vardą.

Kelias Turkijon
Britų spauda apie Bražinskus

Britanijos laikraščiai spalio 19 d. paskel
bė, kad Sov. Sąjunga ėmėsi skubių priemo
nių saugoti aerodromams ir tikrinti kelei
viams ir jų bagažui. Pagrindo toms prie
monėms pradėti veikti, aišku, sudarė Pra
nas ir Algirdas Bražinskai, kurie spalio 15 
d. privertė sovietinį keleivinį lėktuvą skris
ti į Turkiją. Lėktuvas nusileido Trabzon 
aerodrome.

Sov. Sąjungai buvo atiduotas lėktuvas ir 
keleiviai. Ji reikalavo ir tebereikalauja, 
kad būtų išduoti ir Bražinskai. Po kelių 
dienų „Pravda“, nesulaukdama grąžinant 
lėktuve panaudojusiųjų prievartą, paskel
bė pagal savo puolamąjį stilių žinių apie 
Bražinską tėvą. Jis esąs vagis, sukčius, ap
gavikas ir dar kitoks. Jis apgavęs savo mo
tiną, prikalbėjęs ją parduoti namus, pa
ėmęs gautuosius pinigus ir ją išmetęs į 
sandėlį. Jis pametęs šeimą Lietuvoje. 1967 
m. išvykęs į Uzbekistaną, ten vėl vedęs. Jis 
buvęs už vagystes ir dalyvavimą juodojoje 
rinkoje nuteistas 5 metams kalėti. Toks nu
sikaltėlis turįs būti teisiamas sovietiniame 
teisme. Deja, sovietinė kasdieninė praktika 
rodo, kad paprastai kriminaliniu nusikal
tėliu ar bepročiu padaromas kiekvienas 
valdžią kritikuojąs pilietis, dėl to ir „Prav- 
dos“ rašymas šįkart taip pat laikytinas ei
liniu pykčio išliejimu, bent tiek, kiek tai 
susiję su Bražinsko praeitim. Daug aiškes
niu stilium pasisakė „Komsomolskaja 
Pravda“, kuri apie Bražinskus pasisakė, 
kaip apie „vilkus, kurie privalo būti tinka
mai nubausti“. Bet „Komsomolskaja Prav
da“ šitaip pasisakė, parašiusi apie lėktu
ve nušautąją patarnautoją. Visi kraštai, 
kurių lėktuvai pagrobiami, paprastai rei
kalauja, kad kaltieji būtų išduoti, idant 
būtų galima juos nubausti, o ypač jei 
grumtynėse dėl lėktuvo kas nors žūsta.

O Bražinskų kelionė į Turkiją prasidė
jo spalio 15 d. Sovietų lėktuvas Antonov 
An 24, kuris skraido tarp Juodosios jūros 
uostų Eatumio ir Suchumo, su 46 kelei
viais, turėdamas 5 įgulos narius, pakilo iš 
Baiumio. Tada ginkluoti Bražinskai prasi
veržę iki lakūno ir parodę jam rusų kalba 
raštelį, reikalaujantį skristi, kur jų bus nu
rodyta. Lakūnas tuoj pradėjęs manevruoti 
lėktuvą — stačiai leisti jį aukštyn ir že
myn. stengdamasis Bražinskus pargriauti. 
Tada Bražinskai pradėję šaudyti. Patar
nautoja Kurčenka griebusi Bražinskus, ir 
ji buvo peršauta ir krito negyva. Peršauti 
buvo lakūnas, radijo operatorius ir vienas 
keleivis. Bražinskai aerodrome buvo areš
tuoti. Pirmosios žinios tvirtino, kad jie tu
rėję du šautuvus, penkis pistoletus, tris na
mų darbo granatas ir nemažą kiekį šaud
menų.

Iš pradžių buvo tvirtinama, kad abudu 
Bražinskai yra žydai, nors kai kur teisin
gai, o kai kur iškraipytai rašomi jų vardai 
ir net pavardė rodė jų lietuvišką kilmę. 
Matyt, žydiška kilmė jiems paskubomis 
prisegta žinant, kad Sov. Sąjungoje žydai 
yra ypač aktyvūs ir net viešai buvo pakal
tinti Leningrade norėję pagrobti lėktuvą. 
O gal laikraštininkus sumaišė ir tai, kad 
Bražinskai yra iš Turkestano.

Tiesa, prie Bražinsko pavardės dar nuo
lat buvo dedama antra pavardė — Koreje- 
vo. Koreyevo, Koreyero. Bet vėlesnėse 
žiniose jie jau visur vadinami lietuviais. 
Pradėjo aiškėti, kad Pranas Bražinskas bu
vo sunkvežimio šoferis, o Algirdas — stu
dentas. Be kita ko, Algirdo amžius laikraš
čių pranešimuose irgi žymimas tarp 15 ir 
18 metų.

Bražinskai turėję su savim 1000 dolerių.
Nors Turkija paprastai laikosi nusista

tymo neišduoti tokių lėktuvus atsivariu
siųjų, jei jie bėga dėl politinių persekioji
mų, bet Bražinskų padėtis yra ypatinga — 
vienas žmogus žuvo, trys sužeisti. Turėda
mas prieš akis tą neaiškią ateitį. Pranas 
Bražinskas iš pradžių sakęs, kad jis sutin
kąs net būti grąžintas, bet norįs, kad bent 
sūnus būtų laisvas. Dėl visko esąs kaltas 
jis pats vienas. Vėliau skelbiamas jo pa
reiškimas, kad jie abu nusižudysią. jei rei
kėtų grįžti į Sov. Sąjungą.

Vietinis teismas pripažino, kad jie yra 
politiniai pabėgėliai. Tą teismo nutarimą 
turi patvirtinti ar atmesti Turkijos teisin
gumo ministerija. Net ir po teismo tokio 
nutarimo dar nebuvo aišku, ar Bražinskai 
bus teisiami už tai, kad nušovė patarnau
toją ir tris žmones sužeidė. Laikraščiai aiš
kino. kad Turkijos įstatymai nereikalauja 
traukti atsakomybėn žmogaus, kuris politi
niais sumetimais net nusikaltimą padaro. 
Žinoma, tarp Sov. Sąjungos ir Turkijos yra 
ypatinga padėtis.

Beje, Bražinskų pabėgimo proga Brita
nijos laikraščiai rašė, kad šis jų atvejis yra 
ketvirtasis, kai bandoma pagrobti sovietinį 
lėktuvą, tik šįkart tas bandymas buvo sėk

mingas. Kitiems nepasisekę dėl lakūnų ma
nevravimo, kaip ir šiuo atveju buvo daro
ma, ar dėl kitų priežasčių.

Apskritai Britanijos spaudos simpatijos 
buvo daugiau pabėgusiųjų pusėje, negu 
prieš juos. Kai kurie rimti laikraščiai tik 
apgailėjo, kad jiems nepasisekė išvengti 
panaudoti ginklo ir nušauti patarnautoją, 
o kitus sužeisti, žinomas tik vienas dien
raštis, kuris kėlė klausimą, kad jie turi bū
ti išduoti Sov. Sąjungai ir nubausti už ne
laimingai pasibaigusį ginklo panaudojimą.

TADŽIKŲ DEKADA LIETUVOJE
Spalio 8 d. iš Dušanbės miesto (1926- 

1960 m. vadintas Stalinabadu) atvyko į 
Vilnių oficiali Tadžikijos 350 asmenų dau
giausia kultūros žmonių delegacija, prisi
stačiusi lietuviams su savo literatūra, liau
dies šokiais, baletu, dainomis, meno pa
veikslų parodomis.

Tadžikija yra Centrinėje Azijoje, tarpe 
Pamyro ir Tienšanės kalnų virtinės ir Amu 
Darjos upės slėniuose. Tai yra Irano gru
pės tauta, kalbanti sava persų tarme. Gy
ventojų priskaitoma arti 2 milijonų, kurių 
65 proc. sudaro tadžikai. Yra dar uzbekų, 
kirkizų, afganų ir rusų, kurie eina koloni
zatorių ir administratorių pareigas.

Tadžikijoje yra trys aukščiausios kalnų 
viršūnės visoje Sov. Sąjungoje. Pati aukš
čiausioji viršūnė pavadinta Komunizmu 
(1930-1960 m. vadinta Stalinu), ji yra 7459 
metrų aukščio. Gyventojai daugiausia ver
čiasi kalnų žemės ūkiu ir gyvulių augini
mu.

Tadžikija jau nuo X a. garsėjo savo 
aukšta kultūra. Pvz„ literatūra turi tokius 
garsius vardus kaip Omar Chaijam, Chis- 
rou, Nosiras, garsusis enciklopedistas ir 
mokslinės medicinos pradininkas Abu-Ali 
ibn-Sinas ir kiti. Senasis tadžikų arabiška
sis raštas 1928-39 m. buvo sulotynintas, o 
vėliau pakeistas į rusišką.

Po 1917 m. bolševikų revoliucijos Tadži
kija buvo priskirta prie Turkestano res
publikos. 1925 m. padaryta Uzbekistano 
autonomine dalimi, o 1929 m. — Sov. Są
jungos respublika.

Tadžikijoje buvo du didieji sovietinės 
vyriausybės ir komunistų partijos vadų iš
žudymai ir pakeitimai 1933 m. ir 1937 m. 
Dabartiniai Tadžikijos respublikos vadai 
yra ištikimi ir paklusnūs rusiškajam sovie
tų režimui.

PAŠA fLYJF
— Į Sudaną atgabenti 27 rusiški bombo

nešiai.
— Kai Rumunijos valstybinis operos ba

letas nuvažiavo į Graikiją, dvi šokėjos ir 
orkestrantas pasiprašė politinio prieglobs
čio.

— Per dvi savaites Istanbulo (Turkijo
je) varguomenės kvartaluose mirė cholera 
43 asmenys.

— Švedija pakelia mokesčius už gėrimus, 
benziną, automobilius ir namų apyvokos 
dalykus.

— Sov. Sąjunga dokumentų mokestį J 
buržuazinius kraštus važiuojantiems savo 
piliečiams pakėlė iš 18 į 183 svarus (į bro
liškus - komunistinius kraštus važiuojan
tiems mokestis ir toliau bus 18 svarų).

— Melbourne, Australijoje, sugriuvo sta
tomas didžiulis tiltas, žuvo ne mažiau kaip 
31.

— Londono miesto taryba paskelbė vi
suomenei pasvarstyti planą padaryti mies
to susisiekimą autobusais ir požeminiais 
traukiniais nemokamą, kas kainuotų apie 
130 mil. svarų metams ir eitų iš mokesčių 
mokėtojų kišenės.

— Buvusio JAV prezidento Eisenhowe- 
rio palikimas įvertintas 1.195.835 svarais.
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1934 metų birželio 7 diehos blankus per
versmo bandymas buvo tik atgarsis anks
čiau ruoštojo rimtesnio masto „pučo“.

1933 m. rudenį ir 1934 m. ankstyvą pava
sarį Kauno įgulų aukštesnieji vadai ruošė
si, geriau sakant, planavo pakeisti valdžios 
aparato santvarką. Svarbiausia priežastis 
— kariuomenės viršininkų pasipiktinimas, 
kai nelabai vykęs krašto apsaugos minis- 
teris pik. Giedraitis (lenkuojantis) sutiko 
įvesti kariuomenėn saugumo policijos va
dovaujamą sekimą. Tam reikalui kai kurie 
karininkai buvo kooptuoti sekti ir prane
šinėti apie savo bendradarbius.

Kad sukilimo priežastis atrodytų labiau 
pagrįsta, išsiaiškinta tam tikrų korupcijos 
ir apsileidimo faktų. Pavyzdžiui, išsiaiškin
ta, kad būta išeikvojimų statant Kauno ge
ležinkelio stoties tunelį. Ruošiantieji suki
limą jautė nepasitenkinimą pablogėjusia 
ūkininkų padėtim. Tai buvo faktai, bet, 
anot prezidento, kuri valstybė neturi opų!

Nežinau sukilėlių sudėties kitose Kauno 
įgulose, bet 5 pėst. D. K. Kęstučio pulke 
buvo pulko vadas pik. J. Vidugiris, adju
tantas kpt. V. Skaržinskas ir veteranas 
1926 m. sukilėlis kpt. J. Kriščiūnas. Šį pla
ną sukilti kažkaip išsiaiškino prof. Iz. Ta
mošaitis. Kaip geras prezidento bičiulis, 
jis, aišku, papasakojo prezidentui. Tai pre
zidentas susikvietė įtariamuosius sukilimo 
planuotojus su gen. Kubiliūnu priešakyje. 
Gen. Kubiliūnas labai nesugyveno su pasi
pūtusiu ir darbą trukdančiu pik. Giedrai
čiu. Neturėdamas įrodymų, o tik įtarda
mas, prezidentas pareikalavo, kad tie įta
riamieji duotų papildomą priesaiką ar gar
bės žodį, pasižadėdami jokių piktų išdaigų 
nedaryti. Vėliau man kpt. Skaržinskas sa
kė, kaip pulko vadas pasišaukė jį ir Kriš
čiūną ir prisaikdino, kad jokių planų ir su
kilimų nedarytų, nes jis ir kiti vadai taip 
pat pažadėję ir būtų tuščias darbas ką nors 
bandyti.

Tačiau po to kiti, jaunesni, karštesni ir 
neramesni karininkai, kaip Bačkis, Pyra
gius. Stankevičius, Puodžius. Ivanauskas, 
Petkūnas, Gumbinas, Lapšys, Taunys ir 
kiti, na, o tarp tų kitų ir aš, kaip nuotykių 
ieškotojas ir ūkininkų užtarėjas, nuspren
dė tęsti pradėtąjį suokalbį. Sakiau: karš
tesni. bet pik. Narakas, mj. Puodžius, ka
pitonai Skaržinskas ir Kriščiūnas tikrai 
buvo šalti, ramūs ir santūrūs. Apie pirmą
jį planuotą šešėlinį perversmą maža tėra 
žinoma, nes jis buvo likviduotas kabineti
niu būdu. Taigi čia išvardytieji karininkai, 
žinodami, kad viršininkai, davę preziden
tui žodį, nebandys toliau planuoti, o dargi 
jie yra pasižadėję tuoj pranešti apie bet 
kokį riaušių ženklą, nusprendė atskirai ir 
slaptai nuo viršininkų įvykdyti perversmą.

Deja, nors ir pulkininkai (Bačkis. Nara
kas) bei majorai (Pyragius, Puodžius, Pet
kūnas). bet neturėjo jie jokio patyrimo, 
kaip ruošiami perversmai. Atliko demonst
raciją be plano. O buvo planuota ir tartasi 
apie 2Į mėnesio. Vienas sukilėlių celės po
sėdžių buvo mano bute Klevo gatvėje. A. 
Panemunėje. Vėliau kažin kodėl buvau per
keltas į pulko rajoną ir turėjau butą, tu

BOLŠEVIKŲ VALDŽIOS 
ATSIRADIMAS LIETUVOJE
1910-101!) METAIS

Ats. mjr. P. Gudelis
Taigi vėl matome, kad skelbiamas dokumen

tas net apie buhalterio ir agitatorių paskyrimus. O 
kad niekur neskelbiamas L ir BKP CK protokolas 
apie vyriausybės sudarymų, tai nereikia didelės fan
tazijos suprasti, kad ten skiltyje „svarstyta“ tikriau
siai yra parašyta: „Tautybių komisaro .1. V. Stalino 
reikalavimas paskelbti Lietuvos ir Baltgudijos res
publikos karo revoliucinę vyriausybę“. Prisiminki
me tik anksčiau cituotąjį Kapsuko prisipažinimą 
apie Stalino raginimus (120 p.).

Ne tik nepaskelbtieji dokumentai duoda mums 
progos pasijuokti iš jų nieku nepagrįsto didžiavimo
si. Tačiau ir paskelbtuosius dokumentus jie nesuge
bėjo taip gerai išsijoti, kad jie visi tarnautų jų darbų 
rimtumui įrodyti.

Prisimindami nepriklausomos Lietuvos kūrimosi 
laikus, mes, vieni stengdamiesi pateisinti, o daugelis 
su kartėliu ir net pašaipa, prisimindavome pirmojo 
Ministerio pirmininko prof. Voldemaro 1918. X. 18 
pasitraukimą pavojaus valandą išVilniausį Paryžių 
„ginti Lietuvos neutralitetą“. Tuo faktu lietuviai ko
munistai remia savo teoriją, kad „buožės“ bailūs, tik 
bolševikai yra drąsūs kovotojai-

O iš šių dokumentų aiškėja, kad dar didesnės 
pajuokos yra nusipelnęs jų tėvas Kapsukas savo 
donkichotiškais žygiais. Mes jau matėme, kad, turė
damos vos 3 komunistus iš 3.000 gyventojų, jis skel
bėsi „sukilusiojo Lietuvos proletariato“ vadu. Ma
tėme, kad jis ir dar pora jo bendrų, jausdami, kad 
Vilniuje darosi per karšta, jau gruodžio 10 d. išsineš
dino, kaip žiurkės nuo paskęsti skirto laivo, į nepa

ti“, aklai laikėsi rusų nurodymų. Savo knygoje (124 
ir 125 p.) jis rašė: „Ties manifestu reikia truputį su
stoti. Pirmajam projekte, kurį L ir BKP CK buvo 
patvirtinęs, buvo kalbama tiktai apie laikiną revo
liucinę Lietuvos darbininkų valdžią... RKP (b) CK- 
ui peržiūrint jį, Laikinoji darbininkų valdžia buvo 
pavadinta Laikinąja revoliucine darbininkų ir vals
tiečių valdžia, tikriau, darbininkų ir vargingųjų vals
tiečių valdžia“...

„Kas dėl santykių su RSFSR, pirmajam tekste 
buvo pasakyta, kad sovietų Lietuva kurs naują gy
venimą tais pas pamatais, kuriais jis yra kuriamas 
RSFSR, ir kad eis su ja ranka į ranką: vėliau, per
žiūrint manifestą RKP (b) CK-te, buvo pataisyta: 
„ateit y“ eis ranka už rankos su Sovietų Rusija il
su visomis kitomis šalimis, einančiomis socialistinės 
revoliucijos keliu“. Manifesto gale buvo išbrauktas 
obalsis: „Lai gyvuoja vienybė su RSFSR!“ Tai, ži
noma, nereiškia, kad būtų buvęs atmetamas Sovietų 
Lietuvos vienijimasis su RSFSR, bet tuom RKP (b) 
CK norėjo labiau pabrėžti Lietuvos sovietų respub
likos savarankumą. Savaranki būdama, ji ateity gali 
liuosu noru susijungti su RSFSR ir kitom socialisti
nėm valstybėm. Politinės to reikšmės mes tuomet da 
nesupratom“.

Taigi, nesuprato. Rašė, kaip buvo diktuojama, 
ir visomis keturiomis pasirašinėjo. Tai juk daugiau 
negu „suverenūs Lietuvos“ vado parodija. O tuo su
verenumu dabartiniai Lietuvos valdovai nepaliauja 
didžiauotis.

Tiesa, Rusijos Liaudies Komisarų taryba 1918 
m. gruodžio 22 d- paskelbė (Brb. 23 d.): „Rusijos 
Tarybų valdžia pripažįsta Lietuvos Tarybų respub
likos nepriklausomybę. Aukščiausia Lietuvos val
džia laiko Lietuvos Tarybų valdžią, o ligi jų suva
žiavimo — drg. Mickevičiaus-Kapsuko vadovauja
mąją Laikinąją revoliucinę Lietuvos darbininkų vy
riausybę“.

(Bus daugiau)

SITKILIM AS
rėjusį bendrą frontinį įėjimą su pulko 
vado butu.

Žinoma, dabar rašau suaugusio žmogaus 
galvojimu, o anuomet mes, jaunesnieji, bu
vome paiki entuziastai, gal būt, net idealis
tai ūkininkų vaikai.

Jau „Europos Lietuvyje“ esu minėjęs, 
kad delegacija, kai pirmą kartą nuvyko į 
prezidentūrą, turėjo paprastą šablonišką 
planą: prašyti, kad prezidentas leistų Vol
demarui sudaryti vyriausybę. Tam tikslui 
Voldemaras jau buvo skraidinamas iš Za
rasų „arešto namų“. Prezidentas, išklausęs 
visų priekaištų, kuriuos mjr. J. Pyragius 
labai ryškiai ir energingai išdėstė ir išvar
dijo, kategoriškai atsisakė pavesti Augusti
nui Voldemarui sudaryti naują vyriausy
bę, net prisegdamas jam nelabai gražų epi
tetą. Prezidentas pareiškė: ponai, mūsų 
valstybė jauna, nespėjo dar prisiauginti 
patyrusių administratorių. Dariau ir da
rau, kas žmoniškai įmanoma, bet jei turite 
gerų pasiūlymų, kandidatų į vyriausybės 
narius, prašau man pateikti. Štai čia orga
nizatoriai ir buvo pagauti, kaip slapukai. 
Jie visiškai neturėjo jokio paruošto plano, 
tik palaidą projektą. Jie manė, kad prezi
dentas. susidūręs su sukilimu, sutiks pa
vesti Voldemarui sudaryti naują vyriausy
bę. ir reikalas bus baigtas. Deja, preziden
tas nesidavė bauginamas, ir tada Pyragius 
ir Bačkis pakaitomis pradėjo siūlyti kan
didatus. Pasiūlytasis Škirpa iškart buvo 
prezidento atmestas kaip socialistas. Busi
muoju vidaus reikalų ministeriu pasiūlyta
sis pik. Itn. Matulevičius buvo ir man juo
kingas, nes tai buvo nuolatinis mėgėjas- 
lankytojas centrinės kar. Ramovės pokerio 
kambario. Škirpa buvo geras karys — pir
masis 5 pėst. Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Kęstučio pulko vadas, be to. ir diploma
tinėje tarnyboje rodė sumanumą ir sveiką 
logiką. Tai toks buvo fragmentas, iliustruo
jąs garsiąją birželio 7 d.

Nesistebiu dabar, kad prezidentas nesu
tiko su daugeliu pasiūlytųjų kandidatų. 
Delegacija grįžo į kar. štabą pasitarti. Šta
be kaip avilyje dūzgė apie 60 karininkų. 
Keli jauni, kaip j. Itn. Taunys. kėlė tero
risto įspūdį: apsikaišiojęs granatomis, rei
kalavo griauti viską ir toliau vykdyti suki
limą. Vyresnieji laikėsi šalčiau ir jau buvo 
pabūgę dėl rezultatų, nes žinojo, kuo kve
pia toks karinės drausmės laužymas, taigi 
nervinosi. O kpt. J. Kriščiūnas, tas senas 
revoliucionierius, 1926 m. sukilimo dalyvis, 
pareiškė man: norėčiau būti toli nuo šios 
vietos. Po gana gyvų ir prieštaraujančių 
diskusijų nuostabiai greitai prieita spren
dimo. Kadangi prezidentas geruoju nesu
tinka su mūsų pasiūlymu, o jėga versti jį 
pavojinga, nes visų beveik bendra nuomo
nė buvo ta. kad prezidentas dar vis labai 
populiarus visoje tautoje, tai reikia vykti 
atgal ir bandyti išsiderėti kiek galima švel
nesnes sąlygas. Antrąkart delegacija vyko 
mažesnės sudėties ir dar kartą prašė pre
zidentą geruoju sutikti su sukilėlių reika
lavimais. A. Smetona, nedidukas už dide
lio rašomojo stalo, stovėjo truputį palin
kęs, abiem rankomis lengvai remdamasis. 

jų pačių dokumentų šviesoje

vojingą, jų globėjų rusų valdomąjį Daugpilį. Iš par
eigų paskirstymo protokolo aiškėja, kad jis ten tesu- 
krapštė vos 13, taigi tik „velnio tuziną“ bendradar
bių savo „komisariatų arba skyrių organizavimui“.

Ar bereikia geresnio siužeto komiškai operetei? 
—- vadas su trylika bendrų, sėdėdami Rusijoj, netgi 
tikriau — rusų pagrobtame Latvijos mieste, skelbia 
manifestą apie valdžios perėjimą Lietuvoje į jo va
dovaujamų darbininkų, bežemių ir vargingųjų vals
tiečių sovietų rankas!

Rusų padiktuotasis Laikinosios revoliucinės
Lietuvos darh. ir valst. vyriausybės manifestas

Jei kam būtų dar per maža įrodymų, kad ta ta
riamoji vyriausybė vaidino tik marijonečių teatrą, 
tam galima papasakoti dar apie tos vyriausybės de
klaracijos — manifesto redagavimo eigą. Niekas ne
ginčija, kad tą manifestą redagavo Kapsukas. Prisi
minkime. kad nepriklausomos Lietuvos vyriausybė 
kreipdavosi į tautą atsišaukimais. Manifestus skelb
davo carai, o pirmąjį komunistų manifestą parašė 
Karlas Marksas. Taigi galima suprasti, kad ir Kap
sukas, jausdamasis dideliu vyru, susiviliojo pasekti 
anų pėdomis. Deja, aiškėja, kad tas manifestas ilgai 
užtruko cenzūroje, todėl buvo paskelbtas visą savai
tę vėliau po vyriausybės sudarymo.

Netgi 1934 m., gyvendamas Rusijoj, Kapsukas, 
matyt, laikė reikalinga JAV spausdinamoje knygo
je pabrėžti savo paklusnumą Stalinui. Sakyčiau, jis 
rodė, kad ir 1918 m- nedrįso „savo nuomonės turė

Jis tarė: „Jūs tik jėga mane iš čia priver
site išeiti. Aš dar kartą tvirtinu, kad da
rau, kas galima. Ir tautos-valstybės gyve
nimas nesukuriamas per 20 metų, nes tai 
tik viena diena“. Tada J. Pyragius, nes 
gen. Kubiliūnas nėra prataręs nė žodžio, 
paklausė: „O kaip bus su mumis?“

Seniukas susimąstė. Po kiek laiko pakė
lė galvą ir tarė: „Ponai, jūs padarėte dide
lį nusižengimą prieš karinę drausmę. Aš 
beveik kiekvienam iš jūsų įteikiau kardą 
sakydamas „Be reikalo nepakelk, be gar
bės nenuleisk“. Jūs sugriovėte 50% mūsų 
policijos autoriteto. Tačiau aš matau, jūsų 
yra daug įvelta į šį nelaimingą įvykį, tad 
jeigu tuojau grįšite į savo vietas ir tęsite sa
vo kasdieninį darbą, aš sutinku šią dieną 
pamiršti“. J. Pyragius pradėjo nedrąsiai 
mikčioti ir aiškinti, kokia gi bus šio pasa
kymo garantija. Tada prezidentas truputį 
pasitempė ir tarė: „Ponai karininkai, štai 
jūsų štabo viršininko gen. Kubiliūno aki
vaizdoje aš sutinku ir pažadu pamiršti šią 
dieną, jei tuoj pat grįšite prie savo tiesio
ginio darbo“.

Sumušę kulnimis, delegacijos nariai 
išėjo j kitą kambarį, kur tik tada Kubiliū
nas prabilo sunkiu ir paniurusiu balsu: 
„Girdėjote, ką prezidentas pasakė. Tuojau 
pat veskite dalinius į kareivines ir tęskite 
normalų užsiėmimą“. Pyragius pastebėjo, 
kad grįžti gali būti kliūčių, nes 2 pėst. Di
džiojo Lietuvos Kunigaikščio Algirdo pul
ko ir Pirmojo Lietuvos Prezidento A. Sme
tonos Karo Mokyklos daliniai yra išsidėstę 
kautynių tvarka. Tada Kubiliūnas nurodė, 
kad jis vyksiąs pirmasis ir pašalinsiąs kliū
tis. Taip ir įvyko. Mes. uodegas pasibrau
kę, grįžome „namo“. Kadangi pavadavau 
atostogose buvusį kuopos vadą Urboną, tai 
grįžau su 3 kulk, kuopa ir. surinkęs kovos 
šovinius, išvedžiau aikštėn užsiėmimams. 
Užsiėmimuose kartu dalyvavo j. Itn. J. 
Lapšys. kuris buvo labai nusiminęs, nes, 
paliktas kontroliuoti pulko telefono centri
nės, labai aštriai pasikalbėjo su gen. Jac
kumi — Karo Mokyklos viršininku. J. Lap
šys buvo tik naujai atvykęs, baigęs Karo 
Mokyklą.

Tą dieną apie 11 vai. visus mus, daly
vius, po vieną surinko ir pasodino namų 
arešte viename pulko štabo kambaryje. Iš
buvę ten dvi paras su sargybiniu prie du
rų, buvome perkelti su kitų dalinių sukilė
liais į 6 fortą. Kubiliūnas. Bačkis ir Nara
kas sėdėjo atskirame namelyje prie forto, 
o mes. apie 53 asmenys, ankštame požemio 
kazemate su kareivišku maisto daviniu.

Kai kurių priekaištai, kad prezidentas 
neišlaikė žodžio, buvo aiškinami tuo. kad 
prezidentas labai kovojo už savo pažado 
tesėjimą, bet turėjo nusileisti vispusiškai 
ir vienbalsei opozicijai. Vis dėlto Jo Eksce
lencijos užsispyrimo dėka bausmės sukilė
liams, palyginti, buvo švelnios: keli degra
davimai, ilgalaikis kalinimas, pašalinimas 
iš kariuomenės tarnybos vietų.

Man pačiam buvo gaila Voldemaro ir 
gen. Kubiliūno, nes jie dėl blogo organiza
vimosi nukentėjo daugiausia, būdami tuo 
metu mažiausiai kalti. Voldemaras leidosi 

SU LIETUVIAIS PASAULYJE 
„ČIURLIONIS“ Į PIETŲ AMERIKĄ 

„Čiurlionio“ ansamblis yra pakviestas 
koncertuoti Venecueloje ir Kolumbijoje. 
Venecuela švenčia savo 150 metų nepri
klausomybės sukaktį, ir čiurlioniečiai pa
kviesti atlikti dalį numatytų programų.

AUKA BIBLIOTEKAI
Adelaidėje, Australijoje, veikianti miru

sio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pir
mininko Juozo Bačiūno vardo biblioteka- 
skaitykla gavo iš jo našlės Marijos Bačiū- 
nienės 100 dol. auką ir toliau palaikyti lie
tuvišką kultūros kampelį.

IŠVERTĖ PASAKĄ
Pabaltijo Moterų Tarybos pirmininkė G. 

Žilionienė išvertė į anglų kalbą tautosaki
ninko dr. J. Balio pasaką, kuri išspausdin
ta ką tik išleistoje JAV vaikams skirtoje 
knygoje „Ghosts and Spirits of Many 
Lands“.

50 LIETUVIŠKŲ DIRBTUVIŲ
Chicagos „Naujienos“ rašo, kad Argen

tinoje, Buenos Aires mieste ir jo priemies
čiuose, veikia apie 50 lietuvių medžio dirb
tuvių: baldų, komercinių įrengimų ir kė
džių fabrikų. Tose lietuvių dirbtuvėse dir
ba apie 200 medžio darbo specialistų.

PIRMOJI VIETA LIMBAI
Buenos Aires mieste suruoštose Argenti

nos dviračių lenktynėse lietuvis Viktoras 
Limbą laimėjo pirmąją vietą.

PREMIJOS MOKSLEIVIAMS
„Draugo“ paskelbtame moksleivių litu

anistinių rašinių konkurse dalyvavo dide
lis skaičius jaunuolių.

Aukštesniųjų mokyklų grupės konkurse 
I premiją laimėjo Jūratė Urbanavičiūtė, 
parašiusi darbą tema „Lietuvis rašytojas, 
kurį labiausiai mėgstu“.

Pradinių mokyklų grupės konkurse I 
premija teko Viktutei Jogaitei. kurios tema 
buvo: „Ką aš žinau apie Lietuvą“.

MUZIKOS — POEZIJOS VAKARAS
Chicagoje rugsėjo 16 d. įvyko jubiliejinis 

ateitininkų kongresas su plataus masto li
teratūros vakaru, kuriame dalyvavo de
šimt rašytojų ir simfoninis orkestras, diri
guojamas V. Marijošiaus.

Koncerte buvo atlikta Čiurlionio simfo- 

vežamas užtikrintas, kad viskas atlikta ir 
tik jo asmuo reikalingas vairui paimti. 
Gen. Kubiliūnas, netikėtai iš lovos prikel
tas ir pamatęs gen. štabo patalpas ir rajo
ną apsuptus kariuomenės dalinių, nesusi
orientavo duoti įsakymą skirstytis. Be to, 
gal jis jautė, kad pilni entuziazmo Pyra
gius, Bačkis ir Stankevičius nesutiko vyk
dyti tokio įsakymo. Jie tikėjo ir užtikrino 
generolą, kad viskas jau atlikta, reikia tik 
vykti pas prezidentą, kuris įvykusio fakto 
akivaizdoje sutiks su visomis sąlygomis. 
Važiuojame! Ir dvi mašinos, iš viso apie 11 
asmenų, nuvyko pas A. Smetoną. Antrą 
kartą važiavo jau tik viena mašina, o joje 
5 ar 6 asmenys.

Sic transit gloria mundi!
V. Andruškevičius 

ninė poema „Jūra“, dalis VI. Jakubėno 
siuitos „Miško šventė“, Beethoveno „Kon
certo fortepionui ir orkestrui Nr. 1“, kurį 
piano partija atliko A. Smetona. Beetho
veno „Fidelio“ ištraukas dainavo solistai S. 
Baras, D. Stankaitytė, J. Vaznelis ir A. 
Brazis.

Iš Los Angeles buvo atvykęs poetas B. 
Brazdžionis dalyvauti tame literatūros va
kare.

NAUJA VALDYBA
JAV L. V. S. Ramovė sudarė naują cent

ro valdyba, kurios pirmininkas yra prof. 
Stasys Dirmantas.

KIEK IŠPLATINAMA KNYGŲ?
Adelaidėje, Australijoje, lietuviškos kny

gos platinamos dvejose vietose: Adelaidės 
Lietuvių Namuose J. J. Bačiūno vardo bi
bliotekoje ir Lietuvių Katalikų Centre. 
Praeitais finansiniais metais lietuviai iš 
Adelaidės Lietuvių namų knygų kiosko nu
pirko 302 naujas knygas, o iš Katalikų 
Centro 150 knygų.

MIRĖ S. RAS1KAS
Urugvajuje mirė komunistinio laikraš

čio „Darbo“ redaktorius Stasys Rasikas.

KĄ DIRBA GRAŽUOLĖS?
Buvusios „Miss Argentina“ gražuolės lie

tuvaitės Nelida Juknaitė dirba Argentinos 
TV. o Marytė Sabaliauskaitė, kuri prieš 
keletą metų dalyvavo pasaulio gražuolės 
rinkimuose Londone ir vos netapusi „Miss 
World“ (gavo antrąją vietą), dirba madų 
krautuvėje New Yorke.

KELIONĖ ATLANTU
Šią vasarą dailininkas Albinas Elskus ir 

jo draugas Dean Fuller buriniu laivu per
plaukė Atlantą.

Kelionę atliko per 32 dienas.

imčiA~i>X
TEISINGUMAS

‘Atiduokite, kas ciesoriaus, ciesoriui, o 
kas Dievo. Dievui'

Teisingu žmogumi laikome kiekvieną, 
kurs atiduoda kiekvienam, kas anam pri
klauso. Teisingi yra vaikai, gerbdami tė
vus ir jų klausydami bei reikale juos su
šelpdami. Teisingi piliečiai, eidami savo 
pareigas valstybei. Teisingi būsime visi, 
stengdamiesi geriau pažinti, pamilti V. Die
vą ir viešąją jam garbę teikti. Viešoji Die
vui garbė yra teikiama Kristaus paliktais 
sakramentais, ypač gi Jo nekruvinoji auka, 
šventos Mišios. Jos būdavo laikomos Vaka
rų Katalikų Bažnyčioje ilgus amžius loty
niškai. Dabar gi Vatikano II santarybos 
nutarimu ir popiežiaus Pauliaus VI leidi
mu kiekvienos tautos katalikai, savo vys
kupui leidus, meldžiasi savo kalba.

Lietuviškos Mišios
Vakarų Europos Lietuvių Vyskupas An

tanas Deksnys savo aplinkraštyje 1970 m. 
rugpiūčio 15 d. rašo: ‘Todėl visose lietu
viams laikomose pamaldose... nuo 1970 m. 
lapkričio 29 d. —- pirmojo Advento sekma
dienio — šv. mišios turi būti laikomos lie
tuvių kalba. Išimtis. Tose vietovėse, kur 
dauguma pamaldų dalyvių yra ne lietu
viai, šv. mišios laikomos lotyniškai pagal 
naują mišių eigą.

Kunigas, laikydamas mišias privačiai, 
gali naudoti naująją mišių eigą — Ordo 
Missae — bet kuria kalba.
Aktyviai dalyvauti

‘įvedant į liturgiją naujus pakeitimus. 
Bažnyčia nori, kad bendrose maldose ir 
giesmėse visi dalyviai aktyviai prisijungtų 
į Kristaus įsteigtąją šv. mišių auką. Tik 
dėl to Bažnyčia ir leido pakeisti per šimt
mečius vartotą liturgijoje lotynų kalbą į 
žmonių vartojamas tautines kalbas, kad jie 
galėtų sąmoningiau išgyventi tikėjimo pa
slaptis ir taptų intymesniais Kristaus mis
tinio kūno nariais1.

Šalpos fondas
Septinti metai, kai veikia Anglijoje ka

talikų fondas užsienių katalikams besivys
tančiose srityse šelpti. Tam naudojamos 
šeimų pasninko dienų pajamos — aukos. 
Pernai metais buvo gauta 317.120 svarų. 
Palikus sekantiems metams 49.178 svarus 
ir atskaičius vietines išlaidas, paremta Af
rikoje 7 vietovės. Azijoje 7 vietovės. Cent
rinėje Amerikoje 3. Okeanijoje 2 vietovės, 
padedant įvairiems vietiniams reikalams. 
Tam išleista 239.267 svarai.

Kas metai yra daromos dvi šeimų pas
ninko dienos: Gavėnioje ir Advento metu. 
Kiekviena pasninko diena duoda apie 
100.000 svarų šalpos reikalams, šios šalpos 
pirmininkas yra Noi thampiono vyskupas 
Charles Grant, kasininkas prelatas Arthur 
Rivers.

Šios aukos yra sudedamos katalikų šei
mų svarbiems katalikiškiems reikalams pa
remti Didžiosios Britanijos Bendruomenė
je esantiems kraštams, jų katalikams.

K. A. M.
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Anglų kalba gan populiari gal ne tiek iš 
meilės jai, kiek dėl praktiškų sumetimų. 
Anglijoje ir ypač Amerikoje daug graikų, 
dalis ketina važiuoti ten. be to, prekyba, 
turistai. Nemaža yra anglių ir kitij svetim
šalių. kurie dirba turizmo biuruose, kiti 
verčiasi pamokomis, trečios prižiūri vai
kus. Pasikalbėjus su pažįstamomis anglė
mis, paaiškėjo, kad dažna norėtų likti, iš
tekėti, mat, vilioja lengvesnis gyvenimas. 
Kai kurios, jau šiaip taip įsikūrusios, turi 
po dvi tarnaites, kas sociališkai pažanges
niame krašte sunkiai įmanoma.

Atėnai turi eilę gražių parkų, bet išaugę 
per paskutiniuosius dvidešimt metų, savo
tiškai banalūs, paprasti. Jų visa vertė glū
di ant tos uolos, kur Akropolis, bet apie tai 
vėliau.

Prie parlamento rūmų apsivilkę savotiš
ka uniforma, apsiavę juodomis klumpėmis 
su užriestomis nosimis sargybiniai karts 
nuo karto atlieka savo ceremoninį žygia
vimą. Netoli parlamento rūmų, praėjus 
parką, stovi ir buvusio karaliaus rūmai. 
Rūmai daug kuklesni už Bukinghamo rū
mus. bet ir čia sargybiniai ta savo senoviš
ka uniforma. Žinoma, dabar jie lyg ir ne
reikalingi, bet, tur būt. laikomi dėl turistų, 
kurių gausu ir kurie jaustųsi nusivylę, kad 
negali jų nufotografuoti.

Akropolio uolinga kalva yra 156 metrų 
aukščio. Senovėje dvi upės ją supusios, bet 
dabar jau išnykusios. Pirmųjų sodybų lie
kanos jau žinomos 2000 metų prieš Kris
taus gimimą. Jau šeštam šimtmetyje prieš 
Kristų buvo pradėtos statyti Atėnės, Po
seidono ir kitų dievų šventyklos. Atėnės 
šventykla Partenos ir dabar po gaisrų, 
griovimų, atstatymų daro didingą įspūdį. 
Jautiesi nykštukas greta tų milžiniškų ko
lonų. Greta Partenos yra ir kuklesnių 
šventyklų, kitos net neblogai išsilaikiusios, 
ir jų architektūrinė vertė yra neįkaino
jama.

Sunku palikti tą nuostabią kalvą, sunku 
atsisveikinti su ta žmogaus didybe, kuri 
techniškai dar tokia, palyginti, primityvi, 
savo dvasia tiek veržėsi į grožį. į didingu
mą, kad nugalėjo visus trūkumus, palikda
ma ateities kartoms tokį nepaprastą pa
minklą.

Žemiau, pietiniame Akropolio šone, yra 
Dionizijaus teatras, irgi gan gerai išsilai
kęs. Kiek toliau nuo jo kitas toks teatras.

AVYS LIETUVOJE
Seniai girdime, kad avys nyksta Lietuvo

je. Bet dabar vėl stengiamasi atgaivinti 
avių ūkį. štai rugsėjo 29 d. „Tiesa“ net iš
sispausdino vedamąjį ta tema, kuriame, be 
kita ko. rašoma:

.padėtis avininkystėje, susidariusi pas
taraisiais metais, daugeliui iš tikrųjų su
kėlė didelį susirūpinimą. Aj’ pagrįstai lik
viduojamos avių fermos, kai turime tokią 
išgarsėjusią veislę kaip Lietuvos juodgal
vės. liaudyje ir specialistų tarpe sukauptą 
patyrimą jas auginti? Juk nyko ne tik šiaip 
fermos, bet ir veislinės“.

Kodėl nyko?
Vedamajame nurodoma, kad už avieną, 

už vilną mokama mažiau, negu už kitą gy
vulininkystės produkciją. Tik entuziastai, 
net susilaukdami priekaištų, ryžosi ir to
liau auginti avis, „skaičiavo ne tik tai, kad 
geras veršis gali būti pelningesnis už būrį 
avių, bet atsižvelgė, jog žmonių stalui rei
kalinga ir aviena, kad labai geras aprėdas 
— vilnonis nertinis, veltiniai ir skrandutė.

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet 
artėjančių Kalėdų švenčių proga siūlome 
specialiai sudarytus siuntinius, kurie bus 
maloni ir praktiška dovana jūsų artimie
siems.

Dovanų siuntinys 1 (1970).
3J jardo angliškos vilnonės geros rūšies 
kostiuminės medžiagos, 3 jardai crimplene 
medžiagos, tinkamos moteriškam puikiam 
kostiumui arba dviems suknelėms, 3 jardai 
vyriškam arba moteriškam paltui ekspor
tinės rūšies veliūro arba vilnonės ir kaš- 
miro medžiagos. 2į jardo vilnonės sukne
lei medžiagos, 1 nailono arba medvilnės iš
eiginiai marškiniai, arba bliuzelė, 2 poros 
moteriškų arba vyriškų vilnonių ar nailo
ninių kojinių.

Siuntinio kaina, (skaičius muitą ir visas 
persiuntimo išlaidas, yra £35.0.0.

Dovanų siuntinys 2 (1970).
2 vyriški arba moteriški itališki su diržu 
dėvimi nailono lietpalčiai, crimplene me
džiaga dviems puikioms suknelėms, vyriš

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras),

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734

GRAIKIJOJE
kuris net dabar naudojamas muzikos ir 
dramos festivaliams. Ten gali tilpti 5000 
žmonių. Operos yra pirmos rūšies, ir akus
tika pasigėrėtina.

Akropolyje ir naktį pilna turistų. Rodo
ma jo istorija. Ypač įspūdingas gaisras, 
persų užplūdimas.

Minint muziejus, vertas aplankyti ii- By- 
zantino muziejus, kur yra puikus ikonų 
rinkinys.

Atostogaudami Atėnuose, buvome išvy
kę į Sunion (apie 30 km nuo Atėnų), kur 
iškyšulyje yra Poseidono šventyklos griu
vėsiai. Šventykla pastatyta apie 430 m. 
prieš Kr. gimimą. Nežiūrint šitoje vietoje 
nepaprastai stipraus vėjo, kolonos dar tvir
tai stovi, ir gali pajusti, atgaivinti šventyk
los buvusią didybę.

Vadovė pasiskundė, kad poetas Baironas 
iškalęs savo pavardę ant tų akmenų ir tą 
blogą paprotį mėgina kartoti kiti. Taip su
gėdinti negadinome kolonų, nekalėm savo 
pavardžių, be triukšmo palikome vietą. 
Teisybę pasakius, neturėjome ir kaltų ak
menims kalti.

Pažinę Atėnus, susirūpinome aplankyti 
ir kitas istorines vietas. Pagalbon atėjo 
graikų turistinė organizacija CHAT (com- 
pagne Hellenique D'Autocars Touristi- 
ųues). Tenka pažymėti, kad tai rimta or
ganizacija, nesirūpinanti išplėšti kiek gali
ma daugiau pinigų iš turisto: jai rūpi pa
tenkinti jį. supažindinti su garsiomis vie
tomis. Orgąnizacijos viešbučiai puikūs, su 
visais patogumais, leidžia atsikvėpti po 
dienos važinėjimų ir vaikščiojimų.

Taigi pasibaigė žmonos ir mano laisvė, 
tapome prirašyti prie CHAT mašinos. Joje 
susidūrė dvi grupės: angliškai kalbantieji 
ir prancūziškai. Tų pastarųjų buvo daugu
ma. Pati mašina nelabai liuksusinė. Langai 
kiek maži, ir tie patys užuolaidomis aptem
dyti, bet vėliau susitaikiau su ta padėtimi, 
jusdamas to krašto temperatūrą. Dažnai 
reikėjo gintis nuo saulės.

Kur susirenka didesnė grupė žmonių, ten 
tuojau prasideda ir nesklandumai. Pirmas 
užkukavo prancūzas, kad jam vieta negera. 
Jis tikėjęsis sėdėti pirmoje eilėje. Tuojau 
pakilo ir amerikonas, traukdamas tą pa
čią ariją. Deja, ir jis nieko nepešė. Kaltė 
buvo suversta raštinei Atėnuose, kurią jau 
palikome. Tikrinant pavardes, nusivyliau 
neradęs nė vienos lietuviškos, tačiau dvie

Šie dalykai tiesiog nepakeičiami ir chemi
jos amžiuje!“

Dar tai ne visi įrodymai, kurie kalba už 
avis. „Tiesa“ toliau dar rašo:

„Dabar daugelis dalykų ištaisyta. Už 
avieną, vilną mokamos geresnės kainos. 
Gerai tvarkomos avininkystės fermos gali 
būti ir pelningos. Avis — vienas iš mažiau 
reiklių gyvulių pašarams. Jų pašarui tinka 
daug įvairių liekanų, kurios kitiems gyvu
liams nesušeriamos. Jos nuskabo ganyklas, 
Kuriose kiti gyvuliai nepaėda. Tai, be abe
jo, nereiškia, kad avims neverta rengti ir 
skirti gerų ganyklų. Mažesnį rentabilumą 
avininkystėje valstybė reguliuoja didesniu 
jautienos, kiaulienos gamyboje. Ūkiniu ir 
valstybiniu požiūriu tai visiškai pateisina
ma, ir to negalima nepaisyti. Gamyba tar
nauja žmonių poreikiams tenkinti, o ir 
aviena, ir kiti iš šios ūkio šakos produktai 
labai laukiami ir reikalingi“.

Šitaip įrodinėdama, „Tiesa“, matyt, nėra 

Kalėdines dovanos
kas arba moteriškas megztukas, vilnonis 
arba acryleno, 3J jardo vilnonės kostiumui 
medžiagos su įrašu „all wool made in Eng
land“, 1 puiki gėlėta vilnonė skarelė.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis yra 
£35.0.0.

Taip pat mielai pridedame į šiuos ar ki
tus rūbų siuntinius tokių dalykų, kurie 
Lietuvoje yra labai vertingi ir pageidauja
mi. Dirbtinio Mink (audinės) kailio paltui 
viršus £15.0.0, vilnonės gėlėtos skarelės po 
35/—, vyriški arba moteriški nertiniai 
£4.15.0. nailono marškiniai £2/10 —, nai
lono lietpalčiai £4.0.0, gėlėtos nailono ska
relės po 16/—, nepermatomo nailono suk
nelei £4.0.0, puikūs vilnoniai moteriški ša
liai-£3.5.0 ir kita.

Už £12.0.0 pasiunčiame maisto siuntinį 
iš specialiai parinktų produktų. Priimame 
užsakymus auto mašinoms, motociklams, 
dviračiams, televizijos aparatams, persiun
čiame pinigus ir t, t.

jų amerikonų skambėjo ukrainietiškai. įsi
dėmėjau juos. Prie progos nutariau šnek
telėti.

Šį kartą gavome puikią vadovę. Vyresnio 
amžiaus, Paryžiuje dėstančią meną, rašan
čią knygą apie jį. Tėvas rumunas, motina 
graikė, pati ji pabėgusi iš Rumunijos. Per 
visą kelionę jinai nemaitino mūsų anekdo
tais, bet tik kas esminga, o muziejuose bu
vo nepamainoma aiškintoja.

Paliekam triukšmingus Atėnus, trau
kiam į Korinto sąsmauką, kuri Peleponesą 
jungia su žemynu. Čia pamatom ir garsųjį 
Korinto kanalą. Jis yra 25 metrų pločio ir 
8 metrų gylio. Taigi tik mažesni laivai gali 
naudotis juo. Nuostabus vaizdas pasižiūrė
jus į jį nuo aukšto tilto. Kanalo šonai pri
mena liniuotės tiesumą.

Netrukus pasiekiam ir Korinto miestelį, 
bet jis mums nerūpi; sustojame prie seno
vinio Korinto griuvėsių. Čia dar tvirtai 
laikosi turgaus siena, kur sėdėjo teisėjai 
teisdami šv. Povilą, kuris rašęs garsiuosius 
laiškus korintiečiams.

1896 metais amerikiečiai, pradėję kasi
nėjimus. rado šventyklų, teatrų, prekyvie
čių pamatus, taip pat šulinius su milžiniš
ku perkasų tinklu. Anot mūsų vadovės, tais 
šuliniais naudojasi ir dabartinis naujasis 
Korintas. Tų šulinių atradimas irgi buvęs 
įdomus. Kasinėtojai žinojo, kad kažkur po 
apačia turi būti perkasai, šuliniai, bet visos 
pastangos juos surasti ėjo niekais. Kartą 
vykęs balius. Vienas dalyvis siurbtelėjo 
kiek pervirš, išėjo pasivaikščioti ir įlūžo, 
įkrito į taip ieškomąjį kanalą.

Saulės blizgesio ir karščio varomas, įlin
dau į vieną tokį kanalą ir — o nuostaba! 
Vėsu, šaltoka, sėdėk jame ir džiaugsmo 
himnus kurk! Sunku net patikėti, kad čia 
pat toks temperatūrų skirtumas gali būti. 
Pasirodo, senovėje žmonės žinojo, kaip gin
tis nuo karščio.

(Bus daugiau)

JAPONŲ STATISTIKA
Neseniai Tokijuje paskelbtais duomeni

mis. Japonijoje vienai moteriai tenka vi
dutiniškai 2,09 vaiko, tuo tarpu JAV — 
2,74, V. Vokietijoje — 2,43, Australijoje — 
2,96. Jeigu gimimų skaičius nepadidės, po 
30 metų „žydinčios vyšnios“ kraštas taps 
senelių šalimi.

dar tikra, kad įtikins žmones priprasti vėl 
prie avių bliovimo. Dėl to ji dar rašo:

„Su tam tikru nerimu kalbama, kad žie
mą kaime būna nemaža neužimtų žmonių. 
Pradedama domėtis įvairiais verslais. Kai 
kuriuose ūkiuose net gaminamos plastma
sinės sagos, dirbiniai iš virvių atliekų. Bet 
kodėl negalvojama, kokį puikų verslą, ku
ris pritrauktų daug senesnio amžiaus žmo
nių, gali sukurti avininkystė? Kooperati
ninkai be didelio entuziazmo superka vil
ną. Tad imkimės ir tvarkykime ją patys! 
Čia būtų tikrai labai reikalingas ūkių ko
operavimasis. Vienas galėtų įsirengti kar
šyklą, kitame būtų galima vilnas verpti, 
megzti pirštines, kojines, nertinius, velti 
veltinius. O dar kitur galima turėti kailių 
raugyklą, siūti taip visų mėgiamus, mie
lai perkamus kailinius. Tikrai be galo dide
lė paklausa yra vilnoniams siūlams. Kol 
kas tą paklausą panaudoja tik spekulian. 
tai pasipelnymo tikslais. Kodėl ūkiai nega
li su nauda sau patenkinti tos paklausos? 
Jeigu šitaip imtume tvarkytis, tur būt, nė 
vienas ūkis, auginantis avis, nedejuotų, 
kad jos nuostolingos“.

Matote, skatindama avis auginti, „Tiesa“ 
šįkart jau skatina ir smulkiąją namų pra
monę. Kas gi čia atsitiko?

Atsakymą duoda šitoks vedamojo saki
nys:

„Atsižvelgiant į TSKP CK liepos Plenu
me pareikštus priekaištus, respublikoje 
imamasi organizacinių priemonių, kad avi
ninkystė būtų atgaivinta“.

Deja, vedamajame nenurodyta, kada 
partija buvo pasisakiusi prieš avių augini
mą. Tada būtų aiški avių nykimo ir jų at
gaivinimo visa istorija.

KIAURADANČIAI NEGERIA...

„Tiesoje“ A. S. rašo apie lietuvių didelį 
vaišingumą:

„Su kokia gražia šypsena nužvelgiami 
svečiai, kai po visti dienos rūpesčių ir var
gų jie pakviečiami... kukliai vakarienei. 
Vyriausias šeimininkas būtinai pasirūpina: 
„Tu, broliuk, sėsk prie šito mūsų svečio, o 
tu, brolau, prie šito...“ ir broliukai, žinoma, 
stengiasi...

„Girdžiu beužsigaunančių šeimininkų 
repliką — na, o svečias, ką jis — savo gal
vos neturi ar ką?

„Turi jis, žinoma, ir galvą, ir proto turi... 
Bet pabandyk visa tai parodyti... „Broliu
kas“ šaukiasi į pagalbą kitą „broliuką“, ir, 
žiūrėk, jau visas stalas skanduoja:
. „Negeria, negeria,

Kiauradančiai negeria...“
Rašinio autorius piktinasi tokiu „vaišin

gumu, nuo kurio paskiau kelias dienas ne
galima atsigauti“,

KĘSTUTIS ŠOKA VIS AUKŠČIAU
E. Lietuvyje jau buvo rašyta apie Vil

niaus studento sportininko Kęstučio šap- 
kos pasisekimą.

Spalio 3 d. Sočyje Kęstutis iššoko 2.23 
cm. Tas šuolis vėl patvirtino, kad Kęstutis 
šiame sporto sezone iššoko aukščiau už vi
sus Europos sportininkus.

Pasaulio rekordas yra Brumelio 2.29 cm.
Kaip jau buvo rašyta, Šapka į aukštį šo

kinėja vadinamuoju „fosbiurio stiliumi“ 
bet šiame sezone, kaip praneša Londono 
„Associated Press“, jaunieji Britanijos 
sportininkai oficialiai buvo įspėti, kad ne
šokinėtų tuo stiliumi, nes nusileisti reika
lingos ypatingos sąlygos — piuvenų pripil
tos šuoliaduobės šuoliui netinka.

B. SRUOGOS SODYBA
Rašytojo Balio Sruogos sodybos Vabal- 

ninkuose niekaip negalima paversti kultū
ros paminklu, nors oficialiame sąraše tas 
namas jau seniai yra įtrauktas j tokius.

Mat, sodyba priklauso rašytojo giminai
tei, kuri jokiu būdu neišsikrausto iš Sruo
gos gimtinės, nors jai ir buvo siūlytas na
mas su visais patogumais kolūkyje.

„Tiesa“ rašo: „Gal šį prisirišimą galima 
būtų suprasti, jeigu po pirkią nevaikščiotų 
vištos, o gražioje, kažkada čerpėmis deng
toje ir šešiomis kolonomis, raštuotomis du
rimis pasipuošusioje klėtyje nekriuksėtų 
bekonai“...

Dabar tas namas yra apkaltas dailylen- 
tėmis ir dėl to iš esmės pakeista senovinės 
pirkios išvaizda.

MIRĖ M. LIPČIENĖ
Lietuvoje, eidama 71 metus, mirė buvu

si Kauno operos teatro solistė Marija Mar- 
cinkevičiūtė-Lipčienė.

Velionė turėjo gražų mecosoprano balsą 
ir dainavo operos teatre iki 1940 metų. Kol 
sveikata leido, ji dar dirbo Kauno muziki
nės komedijos teatre iki 1949 m.

ARTOJAI VARŽYBOSE
Į Sov. Sąjungos Ukrainoje suruoštąsias 

artojų varžybas išvažiavo trys Lietuvos ar
tojai: J. Mackevičiūtė, B. Žvirela ir T. Ko- 
vera.

STUDENTAI ŽEMĖS ŪKYJE
„Tiesa“ rašo, kad spalio 5 d. apie 4.500 

Vilniaus universiteto studentų išvyko pa
dėti žemės ūkio darbininkams.

Visą savaitę studentai dirbs Biržų, Eišiš
kių, Varėnos, Molėtų, Trakų ir kitų rajonų 
ir valdžios kolūkiuose.

„Tiesa“ nusiskundžia, kad ne visur pa
sirūpinta studentais. Pvz„ Panevėžio ir 
Kaišiadorių rajonų atstovai atvažiavo į 
Vilnių netinkamomis mašinomis parvežti 
žmones.

PILOTAŽO VARŽYBOS
Birštone įvykusiose aukštojo ir daugia

kovės pilotažo varžybose pereinamąjį S. 
Dariaus ir S. Girėno prizą laimėjo Kauno 
aviacijos klubo lakūnas Pranas Vinickas, 
antruoju liko A. Pimenovas iš Novosibirs
ko ir trečiuoju Kauno aviacijos Sporto klu
bo technikas R. Pivnickas.

ŽEMAITĖS PAMINKLAS
Vilniuje, Lenino prospekto aikštėje — 

šalia Sveikatos apsaugos ministerijos, spa
lio mėn. buvo atidengtas lietuvių literatū
ros klasikės Žemaitės paminklas.

Rašytojos figūrinę kompoziciją sukūrė 
dailininkas prof. Petras Aleksandravičius 
1950 m., pavaizdavęs Žemaitę sėdinčią, tru
putį palinkusią į priekį, tarytum tik ką pa
kėlusią akis nuo ant jos kelių gulinčios 
knygos.

Kad skulptūra geriau atrodytų, broliai

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

GEN. ANDERSO BIOGRAFIJAI 
Gerbiamieji,

Su įdomumu perskaičiau J. Dyvo laišką 
dėl gen. Anderso (EL 35 nr.). Kadangi pats 
tuo reikalu teiravaus, galiu duoti tokį pa
tarimą:

Lenkų sanatorijoje „Polish Hospital, 
Penley, Wales" gyvenąs gen. Anderso bro
lis, vardas bene Karolis. (Kiti du — Jurgis 
Kanadoj, Tadas JAV). Pats Anders vis dėl
to gimęs Blonie vietovėje prie Varšuvos, 
bet užaugęs Lietuvoje, pavardė iš tikro bu
vus Andrejauskas. Šeima buvusi iš „Kur- 
liandijos kalvinų“. Pats gen. A., kadangi 
nekatalikas. galėjęs tapti karininku caro 
armijoje. Esą, tik vėliau perėjęs į kataliky
bę.

Tokias žinias užklausus davė kunig. Lu- 
bienski š. m., gyvenantis Muenchene, ilga
metis gen. A. adjutantas. Jis taipogi pa
tvirtino vysk. Brizgio susitikimą su An- 
dersu tarp. euch. kongreso metu, nors, sa
kosi, visų pokalbio detalių nežinąs.

Būtų įdomu ne tik istorinės tiesos vardu 
plačiau padokumentuoti šias detales, ką 
tamstoms ir siūlau. Mes iš Anderso per 
„gvoltą“ lietuvio nepadarysim. Ir nereikia. 
Tegu lieka „išlietuviu“. Tačiau Anders bu
vo istorinė figūra, ir jo principingas nusi
statymas byloja apie stiprų charakterio 
bruožą, kuris lenkams toli gražu ne toks 
būdingas, kiek lietuviams-žemaičiams.

Jūsų V. Banaitis

Nasvyčiai iš pagrindų perremontavo aikš
tę ir pačią skulptūrą pastatė truputį į kai
rę nuo aikštės centro, arčiau žaliuojančių 
medžių.

Paminklą numatoma apšviesti prožekto
rium, kad naktį būtų geriau matyti iš gat
vės.

PREMIJA LIETUVAI
Paroda „Lietuva — 70“, kuri ištisą mė

nesį buvo rodoma Erfurte, apdovanota Ry
ti) Vokietijos valstybine premija.

Išduotame diplome rašoma, kad premija 
suteikta už puikų pavaizdavimą, kaip „Ko
munistų partijos vadovaujama, suklestėjo 
Tarybų Lietuva“.

TADŽIKAI IR MONGOLAI
Tadžikų dekados metu į Lietuvą buvo 

atvykęs ir Mongolijos liaudies armijos dai
nų ir šokių ansamblis.

SPAUDOS PLATINIMAS
Lietuvoje nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 

25 d. vykdomas spaudos prenumeravimas 
1971 metams.

M. Kliukas, spaudos platinimo viršinin
kas, pareiškė, kad ateinančiais metais tu
rėtų būti daugiau išplatinama dienraščių ir 
partinių-politinių leidinių. Taip pat numa
tyta gerai dirbančiam laiškininkui prie pa
grindinio atlyginimo skirti 25 proc. priedo.

DERLIAI IR TRŪKUMAI
„Tiesa“ rašo, kad šie metai Lietuvos že

mės ūkiui nebuvo lengvi. Auginant ir doro
jant derlių, kolūkiečiai turėjo kai kuriu 
gamtinių sunkumų. Tačiau vidutiniškai iš 
ha buvę prikulta po 24,2 cnt. grūdų. Gerai 
užderėję kukurūzai, cukriniai runkeliai, 
bet dėl bulvių dar reikėtų esą kiek daugiau 
padirbėti, kad duotų geresnį derlių.

Lyginant su 1966-1970 m„ ateinančia*“ 
penkmečiui Teikės padidinti metinį grūd” 
pardavimą valstybei kasmet 2,1 karto dau
giau, o per penkmetį reikės parduoti 35 
proc. grūdų viršum plano, mėsos 1,7 karto 
daugiau, pieno — 1,4 ir kiaušinių — 2 kar
tus.

Gyvulininkystės produktų viršum plano 
kasmet reikės parduoti 8-10 proc.

NUSAUSINIMO DARBAI
„Tiesa“ rašo, kad spalio mėn. Lietuvoje 

buvo baigti pirmojo milijono hektarų že
mės nusausinimo darbai.

Lietuvoje dar liko daugiau kaip milijo
nas hektarų šlapių ir užpelkėjusių žemių.

AUKSO MEDALIS VILNIEČIAMS
Sov. Sąjungos dviviečių kanų (lengvi 

vandens laiveliai) pirmenybėse Zugrese 
(Donecko srityje) 10 km distanciją išsiko
vojo vilniečiai V. česiūnas ir Z. Survutas 
ir gavo aukso medalį.

VILNIUS APRŪPINAMAS DARŽOVĖMIS
Vilniaus gyventojams žiemai aplinkiniai 

rajonų kolūkiai parūpino 23.500 tonų bul
vių. 660 tonų agurkų. Tik blogesni reika
lai esą su šviežiais kopūstais, nes derlius 
buvo menkas. Dabar rūpinamasi morko
mis. burokėliais ir svogūnais, kad nepri
trūktų sostinė.

Taip pat numatoma parūpinti apelsinų, 
bananų, ananasų, citrinų ir vynuogių.

AUKSO MEDALIS IŠNARAUSKUI
Klaipėdos moksleivis Algimantas Išna- 

rauskas už akvarelę „Konvejeris" gavo 
aukso medalį tarptautinėje moksleivių pie
šinių parodoje Jugoslavijoje.

Parodai pusantro tūkstančio darbų buvo 
pristatyta iš 39 kraštų. Penkiais aukso me
daliais buvo apdovanoti kitų kraštų moks
leivių darbai, o vienas, kaip rašo „Tiesa", 
teko ir Sovietų Sąjungai, vadinas, Išna- 
rauskui.

PARDUOTUVIŲ SKAIČIAI
Šiuo metu Vilniuje veikia ’6 m°:" ' 

dūktų, tiek pat vaisių-daržoviv •- n 
ninių prekių savitarnos pard”o

MOKSLINĖ KONFERENCIJA
„Pravda Ukrainy“ pranešė, kad Kijeve 

įvyko mokslinė konferencija kovos prieš 
buržuazinę ideologiją problemoms svarsty
ti.

AUTOBUSAI KAUNE
Po Kauno miestą kursuoja 109 mašinos 

— troleibusai, kurie sudaro 60 km kelionės 
trasą.

AUKSINAS MINTYS
„Gegužės 7-8 dienomis negalėjau išeiti į 

darbą, nes buvau apsinuodijęs alkoholi
niais gėrimais. Nuo tokių atvejų gydytojai 
jokių pažymėjimų ir atleidimų neduoda.

(iš Panevėžio Autokompresorių gamyk
los šaltkalvio-surinkėjo Ed. Dambrausko 
pasiaiškinimo)

„Šia pavojinga liga ir kenksminga liga 
Ed. Dambrauskas suserga nebe pirmą kar
tą. Buvo atvejų, kai dėl tos pačios priežas
ties jis negalėjo stovėti prie konvejerio“.

(Surinkimo cecho viršininko rezoliucija 
vietos komiteto pirmininkui dėl pagalbos 
suteikimo nukentėjusiam).

Iš šluotos
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Europos Lietuvių Kronikų
REIKALINGI KODAI

Britanija palaipsniui visur įsiveda prie 
adresų vadinamuosius kodo numerius. Kai 
kuriose krašto vietose jau seniai tie kodai 
įvesti. Jie yra tam, kad paštininkams būtų 
lengviau surasti adresatus.

Dabar jau kai kurie laiškanešiai nebene
ša adresatams ir laikraščio, jei nėra tų ko
do numerių prie adreso. Dėl to prašome 
tuos prenumeratorius, kurie nėra davę tų 
numerių, būtinai juos atsiųsti adresui pa. 
pildyti.

DBLS TARYBOS POSĖDIS
Lapkričio 14 d., šeštadienį, 1 vai., Man- 

chesterio Lietuvių Socialinio Klubo patal
pose (121 Middleton Rd.) šaukiamas D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos Tarybos po
sėdis.

Posėdžio dienotvarkėje numatyta: 1. Pir
mininko ir iš vietų pranešimai, 2. Lietuvių 
Fondo statutas (referuoja S. Nenortas), 3. 
Lietuviškasis jaunimas (referuoja A. Ga
šlūnas), 4. Sumanymai.

Organizacijos ir klubai, kurie dalyvauja 
DBLS Taryboje, atsiunčia į posėdį po 1 
atstovą.

D. Banaitis,
Laikinai einąs DBLS Tarybos 

Pirmininko pareigas

TAUTOS FONDUI AUKOJO
N. ir P. Žvirbliai — 10 svarų.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. A. D. Britanijoje

AUKOS A. A. MIN. B. K. BALUČIO 
PAMINKLO FONDUI

DBLS Huddersfieldo Skyrius paaukojo 
Fondui penkis svarus ir A. Vaičaitis, Vir
ginia Water, Surrey, du svarus. Už aukas 
nuoširdžiai dėkoja —

Lietuvos Atstovas Londone

LONDONAS
DAINAVIETĖS RENKASI

Londono Lietuvių Moterų Dainavos 
Sambūrio susirinkimas šaukiamas lapkri
čio 1 d., sekmadienį, 4 vai., Lietuvių Na
muose (1 Ladbroke Gardens, London. W. 
H).

Kviečiamos susirinkiman ir į Sambūrį 
jungtis dar nedalyvaujančios.

MIRUSIŲJŲ ATMINIMAS LONDONE
Lapkričio 1 d.. 4 vai., šv. Patriko kapi

nėse, Leytonstone, lietuviai paminės miru
sius bendra eisena ir pamaldomis. Važiuo
jant požeminiu traukiniu, išlipti Leyton 
stotyje.

Vėlinėse (lapkričio 2 d.) šv. Mišios Lon
dono Lietuvių bažnyčioje bus 8 ir 9 vai. 
ryte ir 8 vai. vakare. Per visas sekančias 7 
dienas 9 vai. ryte bus šv. Mišios ir rožan
čius už mirusius.

MANCHESTERIS
KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

Lietuvių Veteranų S-gos „Ramovės“ 
Manchesterio skyrius spalio 31 d., 5 vai. po 
pietų, rengia

KARIUOMENĖS MINĖJIMĄ 
Cheetham Town Hall.

Programoje: pik. T. Vidugirio paskaita 
meninę dalį išpildys jaunimo grupė „Gran
dis“, vadovaujama J. Alkio, ir choras, va
dovaujamas V. O'Brien.

Šokiams gros puikus orkestras iki 11 vai. 
Baras veiks iki 11.30 vai.

Kviečiami visi iš arti ir iš toliau.
Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju L. V. S-gos „Ramo

vė“ Manchesterio Skyriaus Valdybai ir 
pirm. p. K. Murauskui už surinktą man pi
niginę aukų ir visiems aukojusiems, man 
ilgiau sergant. Tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

Ramovėnas Alb. Rimeikis

NOTTINQHAMAS
LINAMYNĖS BALIUS

Nottingham© Lietuvių Moterų Draugija 
ruošia rudens Linamynės Balių spalio 31 
d., šeštadienį. 6.30 vai.. Ukrainiečių klubo 
salėje (30 Bentinck Rd.).

Programoje pasirodys lietuviškos linų ¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
Londono Lietuvių Moterų „Dainavos" Sambūris

lapkričio 7 d., šeštadienį. 
Lietuvių Namuose. 2 Ladbroke Gardens,London. W. 11.

ruošia

Tradicini RUDENS BALIU
Pradžia 8 vai. Pabaiga 1 vai. nakties. 

Gros gera muzika. Veiks bufetas. Bus įdomi loterija.
Staliukai užsisakomi iš anksto telefonu727-2470.

Pelnas skiriamas šalpos reikalams.
************************************************************

minėjos, rovėjos ir dainininkės. Po progra
mos bus šokiai su gera italų muzika.

Kviečiame visus iš arti ir toli atsilankyti 
į šį šeimynišką vakarą.

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

LSS RAJONO SUVAŽIAVIMAS

Tai buvo gražus saulėtas rudenio popie
tis spalio 3 d., kai į Jaunimo Židinį Not- 
tinghame suvažiavo iš visų Anglijos kraš
tų skautų brolijos vadai, mažesni viršinin
kai ir komitetų pirmininkai. Iš viso jų bu
vo 15.

Pirmiausiai rajono kapelionas kun. S. 
Matulis sukalba maldą. Rajono vadas s. J. 
Maslauskas trumpu žodžiu atidaro suva
žiavimą, perduoda raštiškus sveikinimus, 
pasidžiaugdamas, kad rajonas pareigingas, 
gausiai dalyvauja suvaživime. Jis pakvie
čia suvažiavimui pirmininkauti buvusį ra. 
jono vadą, dabartinį DBLS pirmininką J. 
Alkį, sekretoriauti St. Kasparą. Patyręs 
pirmininkaujantis spaudžia pateiktosios 
dienotvarkės punktus.

Išklausius rajono pranešimų, — Notting
hamo, Bradford©, Manchesterio, Londono, 
— didelių ovacijų nesukelta, nes didžiųjų 
vienetų pranešimai buvo labai trumpi. Pa
sirodo, kad rajono vienetų veikla labai 
menka, ypač berniukų. Gal negalima būtų 
sakyti, kad apsileista, arba kaltinti vado
vus, nes kur yra skautų, tai nėra vadovų, 
o kur yra vadovai, tai nėra skautų.

Gal bėda yra ta, kad sumaišyta skautai 
su jaunimo grupėmis, ir taip dingsta kaip 
organizuotas skautas toje veikloje ir ne
matyti gražaus skautų organizuotumo jau
nime.

Gal labai teisingai pasakė buvęs rajono 
vadas J. Alkis, kad ateityje mes turime su
tikti praktikoje: skautai turi būti nemai
šomi su kitu jaunimu.

Dėl nusiskundimo, kad nėra skautų ar 
kad jaunimas nenori būti skautais, čia gal 
būtų galima iškelti pastabą vadovams, kad 
neužtenka bazuotis vien tik vasaros sto
vyklomis ar iškylomis j gražiuosius Vak. 
Vokietijos gojus. Reikia daugiau atkreipti 
dėmesį į darbą vienetuose, kviesti daugiau 
sueigų, užmegzti ryšius su tėvais, su orga
nizacijomis. sekmadieninėmis mokyklomis 
prie bažnyčių ir kt. Tik tada atsiras dau
giau tokių, kurie domisi skautais, ir tur
tingesni bus vienetų pranešimai.

Sekančią vasarą stovyklą nutarta rengti 
Vokietijoje. Ji bus jubiliejinė — 25 metai 
nuo atsikūrimo Vakaruose. Suvažiuos Vo
kietijos. Amerikos. Kanados ir mūsų skau
tai. Taigi būtų jau laikas pradėti daugiau 
dirbti vienetuose, nes mūsų skautai visada 
būna drausmingi ir pareigingi.

Didelė padėka Rajono Vadui ir Vadeivei. 
nes jų rūpestingumas ir nuoširdumas įgali
na išlaikyti skautų organizaciją.

Suvažiavimas praėjo geroje nuotaikoje. 
Po suvažiavimo vaišingieji Bakaičiai vi
sus atstovus pavaišino vakariene.

k. b.

JAUNIMO ŽIDINYS
16 Hound Rd., West Bridgford. 

Nottingham. NG2 6AH. Tel. 85738.

PRISIMINIMAS LAPKRITYJE
Mirusių gyvesniam prisiminimui yra 

skirtas lapkričio mėnuo. Lietuvių Židinyje 
lapkričio 2 d.. Vėlinėse, bus devynerios šv. 
Mišios aukotojų intencija ir kitus miru
sius: trejos ryte nuo 7 vai. ir šešerios va
kare nuo 7 vai. Po to per 8 dienas bus lai
komos šv. Mišios, bus vakarinės pamaldos 
7 vai. su gedulingais mišparais pagal už
prašiusių ir kitas intencijas. Ir per visą 
lapkritį ta mintimi tęsiamos gedulingos pa
maldos ir maldos.

Kviečiame visus jungtis į šį namiškių. 
Lietuvos laisvės gynėjų, kovotojų, kanki
nių bei visų mirusių atminimą.

BRADFORDAS
EKSKURSIJA J MANCHESTER!

šeštadienį, spalio 31 d.. Vyties Klube 
valdyba ruošia EKSKURSIJĄ j Manches- 
teryje ruošiamąjį Kariuomenės šventės mi
nėjimą. Pakeliui aplankysime Mancheste
rio Lietuvių Klubą.

Išvykstame 3 vai. p. p.
Norintieji dalyvauti registruojasi Vyties 

Klube.
Klubo Valdyba

WOLVERH AMPTONAS
VILTIES SUSIRINKIMAS

Spalio 30 d., 7 vai. vakare, Springfield 
Rd. Springfield mokyklos salėje įvyks vi
suotinis susirinkimas.

Programoje: kasininko pranešimas, pir
mininko pranešimas, sekretoriaus praneši
mas, Klubo ateities klausimas, atstovo pra
nešimas iš DBLB suvažiavimo.

Nariams ir rėmėjams dalyvavimas būti
nas. Nesusirinkus trims ketvirtadaliams, 
susirinkimas įvyks 7.30 vai., ir susirinkimo’ 
visi nutarimai bus laikomi teisėtais.

Prašome visus atsilankyti ko gausiausiai.
Vilties Valdyba

STOKE-ON-TRENT
MŪSŲ NUOTAIKOS

Labai giliai palietė šios apylinkės lietu
vius Bražinskų pabėgimas lėktuvu iš Rusi
jos į Turkiją.

Dabar, sako, mūsų tremtyje valdžios ir 
institucijų organams yra proga parodyti, 
kaip mes padedame savo tėvynei. Niekada 
dar pasaulyje neskambėjo Lietuvos var
das. kaip šį kartą. Yra pasiruošusių auko
tojų sudaryti net specialiam fondui. Atsto
vybės ir valdybos turi išlaikyti egzaminus, 
kad pateisintų savo egzistenciją. Visi nori 
matyti laisvų lietuvių akciją, padedant 
didvyriui, dvasios milžinui Algirdo tėvui. 
Gal reikalas susitvarkys ir be mūsų inter
vencijos, bet tai neatleidžia mus nuo akci
jos demonstravimo ir tuo užtikrinti kitus 
kėsintojus rizikuoti bėgti, skristi, plaukti j 
vakarus.

Tegul pasaulis mato, kaip iš rojaus žmo
nės nori ištrūkti.

V. A.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTERIS — lapkričio 1 d.. 12 vai.
BRADFORD — lapkričio 1 d., 12.30 v.; po 

pamaldų mirusiųjų prisiminimas kapinė
se.

LEEDS — lapkričio 8 d., 3 v. p. p., H. Ro
sary bažn.

BRADFORD — lapkričio 15 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — lapkričio 22 d., 1 v. p. 

p., St. Joseph's bažn.
NOTTINGHAM — lapkričio 29 d., 12.30 v., 

St. Patrick's bažn.
ECCLES — lapkričio 8 d., 12.15 vai.
WOLVERHAMPTONAS — lapkričio 1 d„ 

11 vai., Convent of Mercy, St. John's Sq
uare.

NOTTINGHAM AS — lapkričio 1 d„ 11.15 
vai., Liet. Židinyje. Pamaldas laiko kun. 
dr. K. Matulaitis. MIC.

COVENTRYS — lapkričio 8 d., 12.45 vai., 
St. Elizabeth's.

NOTTINGHAMAS — lapkričio 8 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

DERBYS — lapkričio 15 d.. 11 vai., Bridge 
Gate. Iš vakaro ir po pamaldų bus para
pijiečių lankymas pagal laiškučius.

NOTTINGHAMAS — lapkr. 15 d., 11.15 
vai., Liet. Židinyje.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Lietuvių Skautų Sąjungos Anglijos Ra
jono Budėkime leidinys, jau lankąs skaity
tojus 20 metų, pasirodys redaguojamas re
dakcinės kolegijos ir F. Ramonio iliustruo
jamas.

Mokyt. V. Ignaitis, ilgesnį laiką redaga
vęs ir į matricas perdavinėjęs Budėkime, 
daug širdies ir darbo į tai įdėjo. Sveikatai■■■■■■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i

ĮVAIRŪS SIUNTINIAI IR DOVANOS

Dovanų siuntinys (1970) 1.
Naujos, specialios nailono nepermato

mos, gėlėtos medžiagos dviems suknelėms 
arba bliuskutėms, 3J jardo angliškos vilno
nės eilutei medžiagos, gali būti vyriškai 
arba moteriškai eilutei, 3 jardai crimplene 
medžiagos moteriškai eilutei, arba jos gali 
už'ekti dviems geriausios rūšies sukne
lėms, 1 nailono išeiginiai marškiniai, 2 po
ros nailoninių arba vilnonių vyriškų ar 
moteriškų kojinių, 3 itališkos gėlėtos nai
loninės skarelės.

Iškaičius muitą ir visas persiuntimo iš
laidas, siuntinys kainuoja <£30. 0. 0.

Taip pat į šį siuntinį arba kitus jūsų 
siuntinius be atskiro persiuntimo mokes
čio galima įdėti jūsų pageidaujamų daiktų. 
Mes siūlome: itališkus nailono lietpalčius
— £4. 0. 0. vilnones gėlėtas skareles — 
£1. 15. 0. gėlėtas puikias nailono skareles
— £1. 0. 0. vyriškus ar moteriškus megz
tukus — £4. 15. 0, nailono išeiginius marš
kinius — £2. 10. 0, ir t. t.

Be to. persiunčiame ir pačių siuntėjų su
darytus siuntinius arba sudarome tokius 
siuntinius, kokius pageidauja siuntėjas.

Mūsų sąskaitos suteikia teisę gauti ati
tinkamą Income Tax sumažinimą.

Baltic Stores Ltd.
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., London. E. 2. telef. 
01 739 8734.

sušlubavus, jis iš Budėkime redagavimo 
pasitraukia. Ilgus metus Budėkime gražiai 
iliustravęs s. J. Alkis, dabartinis DBLS pir
mininkas. nuo to darbo irgi atsisakė.

LSS Tarybos, Rajono Vadijos ir visų 
skaitytojų vardu reiškiamas jiems nuošir
dus skautiškas ačiū.

Budėkime.
s. J. Maslauskas, Rajono Vadas

VOKIETIJA
K. PRONAICIO SUKAKTIS

Kazimieras Pronaitis, gyvenantis Pforz- 
heime, rugsėjo 12 d. atšventė savo aštuo
niasdešimtąjį gimtadienį.

Jis gimė Raseiniuose. Jo tėvas buvo 
knygnešys, kuris caro valdymo laikais iš 
Tilžės gabendavo knygas į Lietuvą.

Esant Klaipėdos Kraštui politinėje Lie
tuvos globoje, K. Pronaičiui teko darbuotis 
to krašto seimelio nariu šešerius metus, o 
paskui trejus metus dirbti Klaipėdos mies
to seimelyje. Užėjus Hitlerio valdžiai, K. 
Pronaitis Klaipėdą iškeitė į Kretingą, kur 
įsitaisė krautuvę. Rusų raudonajai armi
jai užėmus Lietuvą, jis išvyko į Vakarus. 
Vokietijoje 1941 m. buvo įpilietintas ir
1943 m. išsiųstas atgal į Lietuvą. Šoferia- 
vo Panevėžyje apskrities viršininkui iki
1944 m. balandžio mėn. Tenai toliau dirbo 
batų įmonėje, ją perėmęs ir jai vadovavęs. 
Vėl užėjus komunistų valdžiai, jis visko 
neteko. 1945 m. gegužės pradžioje išsiųstas 
į Klaipėdą ir tenai iki išvykimo į Vokie
tiją, 1959 vasario 10 d., gyvenęs nuolatinė
je NKVD (policijos) priežiūroje. Vokieti
joje gyveno lageriuose Friedland, Elzen, 
Kirchzarten ir Rastatt.

PATIKSLINIMAS
Balandžio gale A. Anyso Pforzheime su

ruoštoji paroda apie Lietuvą neturėjo nie
ko bendra su balandžio 25 d. Pforzheime 
suorganizuotu linksmavakariu. kaip prane
ša „Lietuvis Baden-Wuerttemberge".

LIAUDIES ŽODIS
Vietoj „Savi“ pradėjo eiti „Liaudies žo

dis“, redaguojamas ir leidžiamas K. šima- 
nausko Ludvigsburge.

DR. J. NORKAITIS KANADOJE
Dr. J. Norkaitis, Stuttgart, Vokietijos atei
tininkų delegatas, dalyvavo Kanadoje su
važiavime ir Liet. Kat. Akademijos studi
jinėje savaitėje, kuri vyko rugsėjo pradžio
je Toronte, skaitė paskaitą teisės, politikos 
ir ekonomijos sekcijoje.

LIGONIAI
Vera Mačionytė, gyvenanti Stuttgarte, 

vasaros pradžioje buvo automobilio perva
žiuota, sugipsuota ilgokai gulėjo Feuerba- 
cho ligoninėje. Sulaužyta koja vėl sugijo.

Jos tėveliui teko taip pat atsigulti ligo
ninėn. kad geriau sveikatą patikrintų bei 
sustiprėtų.

Dar serga ir gydosi sanatorijose V. Bu- 
levičius iš Sindelfingen© ir Majeris, P. 
Barzdaitės vyras, taip pat iš tenai.

SVEČIAI IR VIEŠNIOS
Stuttgarte pereitą vasarą lankėsi, tarp 

kitų svečių, prof, muzikas Vyt. Marijošius 
ir muzikas prof. Br. Jonušas. Muzikos ka
pelmeisteris B. Jonušas planuoja Stuttgar
te sekančiais metais įgroti naujų maršų 
muziką plokštelei gaminti. Pirmoji jo mar
šų plokštelė, daugeliui pažįstama, yra 
išėjusi jau trimis laidomis. Be minėtųjų 
muzikų iš J. A. V., Stuttgarte dar vieši Bi
rutė Kemėžaitė, ne vienam jau pažįstama 
iš pavasarį įvykusio tautos šventės minė-

VIETA ATOSTOGOMS

Maloniai kviečiame tautiečius praleisti 
atostogas mūsų svečių namuose.

Žavi vieta netoli jūros ir miesto. Už ke
lių minučių kelio miesto autobusų garažas. 
Mūsų visi kambariai turi šiltą ir šaltą van
denį. Turime leidimą gėrimams.

Kaina savaitei nuo 11 iki 13 svarų liepos 
ir rugpiūčio mėn.

SAVININKAI O. IR J. VEGNERIAI 
OSHAVA

ALPINE ROAD 
VENTNOR

ISLE OF WIGHT
TELEFONAS: VENTNOR 148

SKAITYKIME SAVAS KNYGAS
Žemaičių Antanas — Nutolusios dienos — 

18/—.
J. Hermanavičius — Raudonųjų stovyklo

se — 30/—.
J. Jaškauskas — Lemtingos dienos —

22/—.
Vyskupas Pranas Brazys 18/—.
K. Bielinis — Teroras ir vergija Sovietų

Sovietų Rusijoj — 22/—.
K. Donelaitis — The Seasons — kaina 27 

šil„ kieti viršeliai 35/—. 
Vaikams Elementorius — 18/—. ir kitos 

spalvotos knygos.
Žodynai, gintaras, plokštelės.
Rašyti: „DAINORA“, 14 Priory Rd„ 

KEW — SURREY. 

jimo, kuriame ji gražiai meniškai išpildė 
eilę lietuviškų dainų. Ji, tarp kitko, studi
juoja dainavimą vokiečių kalba, kad galė
tų savo gražių dainų bei arijų repertuarą 
toliau praplėsti.

VALAITYTĖS PLOKŠTELĖ
Memmingene, Vokietijoj, gyvenanti lie

tuvaitė (Muenchner Str. 62) Anelė Valai
tytė (Lena Valaitis) prieš 4 mėnesius iš
leido savo pirmąją plokštelę. Įdainuotos 
dvi dainos (Schlager) vokiečių kalba; kai
na DM 5. Galima užsisakyti visose plokšte
lių krautuvėse Vokietijoj. Plokštelės pava
dinimas ir numeris: „Halt das Glueck fuer 
mich fest“. Nr. 6003 043 (Philips).

Tai turėtų būti įdomi naujiena visiems 
lietuviams. Lietuvaitę reikia paremti!

Birutė Girdvainytė

MIRĖ PAULIUS DITMANAS
Gyvenęs Weitingene prie Horb/N. ir su

laukęs 71 metų, jis mirė rugpiūčio 9 d., pa
laidotas vietos kapinėse rugp. 12 d. Paliko 
žmoną Martą ir dukterį Gretą, ištekėjusią 
už Grybat-Grybaičio.

Paulius Ditmanas buvo kare, rusų ne
laisvėje ir Sibire. Dėl to jo seniau stipri 
sveikata buvo smarkiai pakirsta.

KODĖL V. EUROPOS LIETUVIAMS 
SKIRTAS VYSKUPAS DR. A. DEKSNYS 

NEGAUNA JOKIOS ALGOS?
Tokį klausimą statėsi jau ne vienas mū

sų tautietis. Patirta, kad ne vienas tautie
tis netiki, jog vyskupas Deksnys turi iš au
kų pragyventi.

Taip, jis vyskupu paskirtas ir pašvęstas 
popiežiaus Pauliaus VI valia. Bet popiežius 
vyskupams algų nemoka: jie algas turi 
gauti kiekvienas savo krašte. Vyskupas 
Deksnys turi žmonių-lietuvių, bet neturi 
krašto ir vyskupijos. Išsisklaidę lietuviai 
nesudaro valstybės. Nėra visuomenės, kuri 
savo vyskupui algą mokėtų. Vokietijos 
vyskupai buvo paprašyti vyskupui Deks- 
niui ir trims jo pagalbininkams skirti kokį 
nors etatinį atlyginimą. Praeitos vasaros 
pradžioj gautas neigiamas atsakymas. Vie
nas Augsburgo vyskupas pasirodė plačia- 
širdis: jis vyskupui Deksniui naudotis pa
vedė visą namą (Bad Woerishofene) ir jo 
pagalbininkui paskyrė iš vyskupijos kasos 
vikaro algą su sąlyga, kad šis dar padės ir 
vokiškoje, kun. Bungos aptarnaujamoje 
parapijoje Bad Woerishofene. Taigi tokia 
reali ir tikra teisybė. Todėl parama vysku
pui Deksniui ir iš mūsų pusės nėra nerei
kalingas dalykas.

(Lietuvis Baden-Wuerttemberge)

NAUJOSE VIETOSE
Dalia Tutlytė-Spangler, vyrui išvykus į 

Vietnamą, kartu su savo 4 vaikais praeitą 
vasarą apsigyveno Heilbronne, laikinai ap
sistodama pas Mickevičius.

Neseniai Stuttgarte tarnybiškai apsigy
veno Leonas Balsevičius iš JAV.

SERGA
Serga Balys Kaveckas. Bad Cannstatt, ir 

jau kuris laikas jis guli ligoninėje. Daro
mi tyrimai jo ligos priežastims nustatyti.

MOTERŲ KLUBO VADOVĖ E. LUCIENĖ
Eugenija Lucienė, gyvenanti Nuertinge- 

ne, apsiėmė vadovauti Liet. Moterų Klu
bui visoje Vokietijoje. Vadovavimą perėmė 
liepos 19 d. Hamburge iš V. Čekauskienės, 
gyvenančios Pinneberge, kuri ilgą laiką 
pirmininkavo L. M. K. Fed. Regionalinei 
Valdybai Vokietijoje.

Lucienė neseniai vėl ėmėsi organizuoti 
lituanistinę mokyklėlę Stuttgarte. Rugsėjo 
27 d. kartu su Šipaliene, gyven. Altba- 
che. pradėjo mokymą. Ji pirmininkauja 
Stuttgarte L. Moterų Klubui, yra VLB 
Stuttgarto Apylinkės Valdyboje ir 1. k. 
Stuttgarte parapijinėj Taryboje.

GANDRAI NUGALĖJO
„Tiesa“ rašo, kad „Izmito apylinkėse- 

(Turkija) šiomis dienomis įvyko įnirtingas 
oro mūšis tarp... gandrų, skrendančių j 
pietus, ir didelio pulko erelių.

„Pasak Anatolijaus agentūros, tokių su
sirėmimų pasitaikydavo ir anksčiau. Pa
prastai šios batalijos baigdavosi netvarkin
gu gandrų pasitraukimu, paliekant daug 
aukų. Šį kartą sparnuotieji grobuonys, ti
kėjęsi lengvo laimikio, brangiai sumokėjo 
už savo įžūlumą. Gandrai sutartinai puolė 
agresorius. Įnirtingame mūšyje tik keli 
ereliai išliko gyvi.

Triumfuodami gandrai tris kartus apsu
ko pergalės ratą virš Keltepės kalno, kur 
vyko kautynės, ir leidosi toliau kelionėn j 
šiltus kraštus“.

KOVA SU MUSE CĖCĖ
Prieš kurį laiką tropikų Afrikos šalyse 

buvo labai kovojama su muse cėcė. Chemi
nėmis ir biologinėmis priemonėmis žalingi 
vabzdžiai dideliuose plotuose buvo sunai
kinti. Valstybės, kuriose musė cėcė išnyko, 
pvz.. Zambija, imasi specialių apsaugos 
priemonių, kad ji vėl neatsirastų. Pasieny
je įsteigti specialūs punktą’, kuriuose ap
žiūrimi žmonės ir gyvuliai, taip pat dezin
fekuojami automobiliai. Po krūmokšnių la
pais besislapstanti musė cėcė išmoko prisi
taikyti prie šiuolaikinių sąlygų. Ieškodama 
pavėsio, ji įlenda į bet kokį plyšį po maši
nos kėbulu ir taip patenka į naują teritori
ją
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