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SIMO KUDIRKOS PASISAKYMAS TEISME VILNIUS RODO KELIA
Jis paprašė savo tėvynei Lietuvai 

nepriklausomybės

Anatole Shub rugpiūčio 7 d. „The Guar
dian“ dienraštyje papasakojo ligi šiol Va
karuose nežinomų dalykų iš Simo Kudirkos 
bylos Vilniuje.

Lietuvos aukščiausiasis teismas bylų 
svarstė gegužės 17-20 dienomis. S. Kudir
kos draugai pasirūpino užrašyti būdinges
nes bylos vietas, ir tasai dokumentas praei
tą savaitę pateko į Vakarus.

Pasiaiškindamas dėl savo bandymo pa
bėgti į Vakarus, Simas Kudirka sakė, kad 
jis užaugęs labai neturtingoje šeimoje ir 
jam buvo pažįstama socialinė neteisybė. 
Kai 1940 m. raudonoji armija užėmė Lietu
vą, sakė jis, socialinė neteisybė dar padidė
jo, nes prisidėjo dar ir tautinė neteisybė. 
Jis priminė, kad 1941 m. birželio mėn. žmo
nės, kuriuos jis laikė pačiais sąmoningiau
siais lietuviais. įskaitant didžiąją dalį na
cionalistų mokytojų, buvo išsiųsti į Sibirą.

1941 m. vokiečių okupacija pakeitė so
vietinį valdymą. 1944 m., prieš grįžtant rau
donajai armijai. Kudirka sakė, pradėjo 
sklysti gandai, kad sovietinė santvarka pa
sikeitusi. Tačiau tų pačių metų vasarą jis 
suprato, kad ji pasikeitė į bloga. Jis ir vėl 
matė, kaip nekalti žmonės buvo siunčiami • 
Sibirą ir masiškai žudomi.

Daugumas jo draugų įsijungė į antiko
munistinius partizanus; beveik visi jie žu
vo. Jam neužtekę drąsos pasekti jų pavyz
džiu, Kudirka pasakė teismui. Jis bandė 
Vilniuje tęsti studijas, bet pagaliau apsi
sprendęs pasidaryti jūrininku.

„Aš galvojau, kad jūroje užmirštu savo 
tautos tragediją. Aš norėjau pabėgti iš tos 
svetimos scenos: nepraeidavo nė savaitė, 
kad įvairių Lietuvos miestų turgavietėse 
nebūtų krūvomis pametami subiauroti Lie

LAIŠKAS KPT. EUSČIUI

„Draugas" (VII. 2) rašo, kad Frank Kęs- 
tauskas, gyvenantis Grand Rapids, Michi- 
gane, nupirko 5 dol. čekį ir jį pasiuntė ka
pitonui Eustis, kuris išdavė S. Kudirką so
vietams. Prie čekio jis pridėjo ir laišką, ku
riame parašė: „Siunčiu dovaną — 5 dol., 
kad nusipirktum virvę ir ją pakabintum iš
kilmingiausioje savo namų vietoje, kuri 
nuolat primintų jūsų „heroišką“ darbą at
sakant politinio pabėgėlio teisę lietuviui jū
rininkui. Yra trys milijonai lietuvių, dabar 
rusų pavergtų už geležinės uždangos. Jūs 
atsisakėte padėti vienam iš jų, kuris ban
dė nusikratyti priespaudos jungą. Jeigu Jūs 
savo sąžinę raminate mintimi, kad vykdėte 
įsakymą, tai atminkite, kad Nuernberge bu
vo pakarta vienuolika nacių, kurie vykdė 
įsakymus. Pabaigoje leiskite man pasakyti, 
kapitone, kad jūs padarėte gėdą savo kraš
tui, savo uniformai ir sau kaip žmogui“.

Laikraštis „The Grand Rapids Press" bir
želio 1 d. išsispausdino šį laišką, vėl plačiai 
aprašydamas Simo Kudirkos tragediją.

Bet laikraštis drauge įdėjo ir telefoninį 
pasikalbėjimą su kapitonu Eustis, kuris pa
žymėjo, kad dabar išaiškinta yra JAV poli
tika tuo reikalu, ir iš to nelaimingo atsiti
kimo bent tai esą gera, kad išaiškintas JAV 
nusistatymas daugiau tokių pabėgėlių ne- 
begrąžinti.

Kpt. Eustis sako, kad Kudirkos grąžini
mas jam buvęs pats sunkiausias dalykas. 
Buvę sunku ir jo žmonai ir vaikams; visi 
net išsikraustę iš turėtojo buto — taip juos 
vargino minios reporterių, ieškodamos jo. 
„Tai labai pakeitė mano gyvenimą. Tai pri
vertė daug pamąstyti apie pasaulį, kuria
me dabar gyvename“.

Kpt. Eustis sakosi gavęs ir laiškų, kurie, 
nespręsdami įvykio iš esmės, reiškė jam at
jautimą. Atsiųstuosius 5 dol. jis panaudo
siąs telefono išlaidoms apmokėti.

NUSILEIDO LAIMINGAI
Po 12 ir pusės parų kelionės į mėnulį ir 

atgal Apollo 15 skraidžiusieji amerikiečių 
astronautai nusileido laimingai.

Nuoširdžią užuojautą reiškiu
Olgai Mikalauskienei

dėl jos brangaus vyro Alfonso Mikalausko 
mirties.

K. Vitkus

Olgai Mikalauskienei didžią užuojautą 
reiškiame dėl jos mylimo vyro Alfonso 
Mikalausko mirties.

J. B. Snabaičiai, J. M. Navickai

A. A. Alfonsui Mikalauskui po sunkios 
ligos Glasgowo ligoninėje mirus, skausme 

ir liūdesyje esančiai žmonai Olgai 
ir visiems giminėms reiškiu gilią užuojautą.

A. Jaloveckas 

tuvos partizanų lavonai. Aš norėjau pabėg
ti nuo bado, kuris tuo metu viešpatavo kol
chozuose, nuo visiško beteisiškumo, prime
nančio baudžiavą Lietuvoje prieš 100 me
tų".

Teismo pirmininkas paklausė Kudirką 
gerai pažinojusį liudininką, ko jis stengėsi 
pabėgti iš Sov. Sąjungos. Kai liudininkas 
pasakė, kad Kudirka buvo verste privers
tas, pirmininkas tuojau sustabdė liudinin
ką.

Sovictskaja Litva laivo komisaras pa
klausė Kudirką, ar jis būtų stengęsis gauti 
prieglobstį JAV, jei būtų žinojęs, kad „tu 
ten negausi darbo, o jei ir gausi, tai tik iš
einamąsias vietas valyti?“

Kudirka atsakė: „Darbas nesvarbu. Nėra 
negarbingo darbo, ir jeigu aš turėčiau išei
namąsias vietas valyti, tai šitai daryčiau 
švaria sąžine, kas būtų ne taip, kaip jūs dir
bate. Jūsų partinė narystė yra tiktai mais
to kortelė“.

Gegužės 19 d. kaltintojas pasakė paskuti
nę kalbą, pareikšdamas nepasitenkinimą 
Kudirkos išdavyste. Jis pareikalavo 15 me
tų griežto režimo darbo stovyklos ir kon
fiskuoti viską, ką jis turi.

Prieš paskelbiant sprendimą gegužės 20 
d. Kudirka pareiškė: „Nebeturiu nieko dau
giau pridėti prie to, ką esu pasakęs, vien 
tik dar vieną norą, tiksliau sakant, prašy
mą ir Aukščiausiajam teismui ir Sov. Są
jungos vyriausybei: prašau, kad jūs suteik
tumėte mano tėvynei Lietuvai nepriklauso
mybę“.

Jau spausdindami laikraštį paskutiniu 
akimirksniu gavome kitų šaltinių, kur žy
miai plačiau pristatoma Simo Kudirkos by
la.

Tą medžiagą pateiksime kitame laikraš
čio numeryje.

KELIONĖS KURORTAN KAINA

Iš Vilniaus lėktuvu į Juodosios jūros ku
rortus kelionė kainuoja: į.Odesą 21 rublis, 
Simferopolį 24 rb. ir Sočį 33 rb.

P154II YJI
— Montevideo mieste (Urugvajuje), išsi- 

kasusios tunelį, iš kalėjimo pabėgo 38 mo
terys, kurios ten buvo uždarytos, kaip kai
riojo priešvalstybinio sąjūdžio dalyvės.

— Blogiausia diena civilinės aviacijos is
torijoje laikoma šių metų liepos 30 d.: dvie
jose lėktuvų nelaimėse žuvo 199 žmonės 
(162 Japonijoje, 37 Prancūzijoje).

— Britanijos paštų darbininkų profesinė 
sąjunga išmetė iš narių 338 asmenis, kurie 
pavasario streiko metu dirbo (tokių, kurie 
šitaip galės būt nubausti, yra apie 10 tūks
tančių).

— Britanijoje teismas pripažino kaltais 
skelbus nemoralius dalykus tris „Oz“ re
daktorius. visi trys jie ilgaplaukiai, ir kol 
jie laukė kalėjime, kada bus paskelbta 
bausmė ir jos dydis, jiems buvo nukirpti 
tie ilgieji plaukai.

— Praeitais metais New Yorko mieste 
buvo pavogti 94.835 automobiliai, bet apie 
pusė buvo surasta (be kita ko, tarp pavog
tųjų buvę visokių visokiausių rūšių, tačiau 
nė vieno Rolls-Royce).

— Sussexe, Britanijoje, sekančių metų 
pavasarį pradės darbą mokykla japonų vai
kams, kurių susidarysią apie 60 (mokyto
jai atvažiuos iš Japonijos.

— Prie White Hart ligoninės Harrogate 
(Britanijoje) esąs iškabintas toks įspėji
mas: „Atsargiai — sarginiai šunes operuo
ja“.

— Britanijoje yra apie 190.000 šeimų, ku
riose dirbantysis per mažai uždirba ir ku
rios galėtų gauti iš valstybės iždo mažytį 
priedą, bet tik apie 13 procentų tokių pa
davė prašymus, nors socialinio draudimo 
ministerija jau išleido 60 tūkst. svarų 
skelbti toms lengvatoms ir dar numato iš
leisti 150 tūkst. svarų, ir tų priedų admi
nistravimas kainuos 60 tūkst. svarų me
tams.

— Japonijoje suimti lakūnas ir instruk
torius to karinio lėktuvo, kuris kaltas, kad 
sudužo keleivinis lėktuvas ir žuvo 162 žmo
nės, ir ta proga tvirtinama, kad Japonijoje 
per metus būna po 'apie 300 atsitikimų, kai 
apmokymą atitekantieji lakūnai vos nesusi
duria su keleiviniais lėktuvais.

— Šiaurės vakarų Britanijos jaunieji li
beralai, protestuodami prieš darbiečių vado 
Wilsono nusistatymą nesijungti į Europos 
Bendrąją Rinką, nusiuntė jam „trisdešimt 
sidabrinių“ (iš tiesų pasidabruotų senųjų, 
dabar jau nebegaliojančių penų).

— JAV valstybės sekretorius pasakė: 
„Abejingieji nesukuria visuomenės: tai pa
daro idealistai“.

— Argentina pamaldomis ir demonstra
cijomis paminėjo 1952 m. mirusią preziden
to Perono žmoną Evą, kuri, kaip sakoma, 
buvo neoficiali ministerė pirmininkė ir pa
jėgė 'įsigyti populiarumo.

Rugpiūčio 3 d. britų „The Times“ dien
raštis išsispausdino savo korespondento 
Maskvoje David Bonavia straipsnį tokio
mis antraštėmis: „Vilnius, daugelio bažny
čių miestas, tebėra katalikiška tvirtovė ate
istinėje Sovietų Sąjungoje“, „Lietuvos ko
munizmas yra švelnesnės rūšies“.

Tame straipsnyje rašoma:
Maža tėra miestų, kuriuose taip dominuo

tų bažnyčios, kaip Lietuvos sostinėje Vil
niuje. Judrioje miesto gatvėje moterys klū
po ant šaligatvio ir meldžiasi prie Romos 
katalikų koplyčios, kurioje tuo metu vyks
ta pamaldos. Kita moteris eina keliais kop
lyčios laiptais.

PAREIŠKIMAS DĖL KUDIRKOS

ELTA jau rašė, kad Vliko pirmininkas 
dr. Kęstutis Valiūnas birželio 8 d. buvo pa
siuntęs laišką Valstybės Sekretoriui W. Ro
gers, klausdamas, kodėl gegužės 27 d. in
formaciniame pranešime apie nuteistus Le
ningrado žydus nebuvo nieko pasakyta apie 
Simo Kudirkos nuteisimą Vilniuje.

Liepos 6 d. John D. Scanlon, Sovietų Są
jungos Politinių .Reikalų vedėjas, prisiuntė 
Vilkui tokio turinio raštą — atsakymą:

„Valstybės Sekretorius Rogers pavedė 
man atsakyti į Tamstos 1971 m. birželio 8 
d. laišką, liečiantį Simo Kudirkos tragišką 
įvykį. Aš spėju, kad Tamsta būsi susipaži
nęs su gausiais Valstybės Departamento 
atstovų pareiškimais p. Kudirkos reikalu, 
bet pridedu čia nuorašą brošiūros, kurioje 
yra Pasekretoriaus pavaduotojo, P. Macom- 
ber*io, pareiškimas Kongreso Užsienio Rei
kalų Komisijos pakomisei. Valstybės Sek
retorius visiškai yra 'tos nuomonės, kaip ir 
Tamsta, kad nusikaltimas, kuriuo p. Ku
dirka buvo tariamai apkaltintas — mėgini
mas palikti savo kraštą — daugumos vals
tybių nelaikomas nusikaltimu. Atvirkščiai, 
Visuotinė Žmogaus Teisių Deklaracija, ku
rios šalys yra JAV ir SSR, taria, kad ap
leisti bet kurį kraštą ir sugrįžti į savo pa
ties kraštą, yra neginčijama žmogaus teisė. 
Tas faktas, kad Valstybės Departamento 
spaudos atstovas specialiai tos teisės nepa
minėjo savo gegužės 27 d. pareiškime, jokiu 
būdu nereiškia, kad mes tą teisę mažiau 
vertiname Kudirkos byloje negu kitose.

Tikiuosi, ši informacija bus pakankamas 
įrodymas mūsų nusistatymo, kad negalima 
leisti, jog šios rūšies incidentai kada pasi
kartotų“. (ELTA)

ŽUVO ALPINISTAS K. ZUBOVAS

Liepos 8 d. Petrašiūnų kapinėse ties Kau
nu palaidotas liepos mėn. pradžioje Tian- 
šanio kalnuose žuvęs Konstantinas Zubo
vas, M. K. Čiurlionio vaikaitis. Jis buvo 
Lietuvos alpinistų rinktinės narys, įvykdęs 
ne vieną žygį, kopiant į kalnus Kaukaze ir 
kitur.

Petrašiūnų kapinėse palaidota ir daugiau 
lietuvių alpinistų. (ELTA)

D. STANKAITYTĖ VILNIUJE

Lietuvių Chicagos operos dainininkę 
Daną Stankaitytę Lietuvos kompozitorių 
sąjunga buvo pasikvietusi į Vilnių.

Vilniuje ji davė koncertą — padainavo 
V. Klovos A. Račiūno, E. Laumenskienės, 
V. Jakubėno dainų ir operų arijų.

LENINO ORDINAS A. DROBNIUI

„Tiesa“ rašo, kad Lenino ordinu buvo ap
dovanotas Lietuvos ministerių tarybos pir
mininko pavaduotojas ir valstybinės plano 
komisijos pirmininkas A. Drobnys.

Kitiems jo įstaigos keliems pareigūnams 
paskirti mažesni žymenys.

BUSIMIEJI DERLIAI

„Tiesa“ rašo, kad šio penkmečio pabaigo
je iš kiekvieno hektaro numatoma viduti
niškai gauti po 30 cnt. grūdų. „Žinom, ne
lengva tai bus pasiekti, nes su kiekviena 
nauja derlingumo pakopa vis didėja reika
lavimai“. Bet „Tiesa“ tikisi, kad lietuviams 
ateis į pagalbą nauja technika.

DARBO ATOSTOGOS

Jau buvo rašyta, kad nemaža moksleivių 
ir studentų atostogų metui išvažiavo dirbti 
į Sov. Sąjungą.

Iš „Tiesos“ matyti, kad dalis jaunuome
nės liko ir Lietuvoje dirbti, o su jais kartu 
dirba Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos, Bul
garijos ir rytinės Vokietijos moksleiviai.

ANGLIJOS IR AIRIJOS KOMUNISTAI 
LIETUVOJE

Tris dienas Lietuvoje viešėjo Anglijos ir 
Airijos komunistų grupė. Ji aplankė Vilnių, 
Kauną, Kaišiadorių vaismedžių medelyną, 
Elektrėnus, Trakus, Pirčiupį ir raudonąją 
partizanų bazę Rūdininkų girioje.

Vilniuje veikia ne mažiau kaip viena or
todoksų ir penkios katalikų bažnyčios, pa
lyginti, labai didelis skaičius Sovietų Są
jungoj. Nežiūrint to, Vilniuje yra dar tiek 
daug bažnyčių, kurios neturi kunigų, kad 
net valdžia dėl to jaučiasi nepatogiai.

Elegantiškos baroko stiliaus bažnyčios 
naudojamos kaip technikos laboratorija, 
meno galerija, suvenyrų ir svaigalų krau
tuvė, kunigo butas ir ateizmo muziejus.

Katalikų ■ bažnyčios yra gausiai lanko
mos, nes Lietuva tebėra pagrindinė katali
kiškoji tvirtovė Sovietų Sąjungoj. Stalinui 
1940 m. kraštą prisijungus, nežiūrint viso
kių persekiojimų, proporcingai daugiau 
jaunimo ir vyrų liko ištikimi savo bažny
čiai, negu ortodoksai pačioje Rusijoje.

Lietuvos valdžia išleidžia net prabangią 
knygą anglų ir italų kalbomis apie bažny
čios padėtį respublikoje. Tai yra ženklas, 
kad Baltijos valstybėse yra šiek tiek lais
vesnė kultūrinė atmosfera, kaip kitose So
vietų Sąjungos dalyse.

Skirtumai yra smulkūs, bet reikšmingi: 
miesto galerijose galima išstatyti šiek tiek 
abstraktinio meno kūrinių, gatvėse nema
tyti tiek daug politinių plakatų ir tik būti
nas minimumas politinių erzacų puikiame 
istorijos muziejuje.

Vilniaus senamiestis yra išlaikytas nepa
liestas. Dauguma naujų statybų vyksta 
priemiesčiuose.

Sunki lietuviškoji kalba yra aiškiai įsi
tvirtinusi kaip krašto pirmoji kalba, ir dau
gelis viešųjų skelbimų rusiškai nekartoja- 
mi. Tuo tarpu kaimyninėje Latvijoje visi 
užrašai yra dviem kalbomis.

Turėdama tik siaurą pajūrio ruožą ir bū
dama toliau nuo Leningrado, Lietuva, atro
do, nėra Sovietų Sąjungai tokia strategiš
kai svarbi, kaip Latvija ir Estija. Tai gali 
būti viena priežasčių, kodėl rusinimas čia 
lėtesnis, kaip ten.

SEPTYNIOS dienos
Kaltinimai ir protestas

Sovietų delegacija Jungtinėse Tautose 
skleidžianti propagandą, kad Sudane prez. 
Numeiris naikinąs nekaltus žmones.

Sudano vyriausybė per sovietų ambasa
dą Chartume pareiškė protestą dėl neteisin
gų kaltinimų.

Pasiruošimai susitikti
JAV nebeleis daugiau ties Kinija skrai

dyti savo žvalgybinių lėktuvų SR71 (jie 
skrenda aukštai ir didesniu kap 2.000 my
lių per valandą greičiu, ir iš jų per valandą 
gali būti nufotografuota apie 60 tūkst. 
kvadratinių mylių ploto).

Tie lėktuvai leidžiami iš Japonijos, ir Ki
nija viešuose protestuose tvirtino, kad jie 
jau apie 500 kartų yra pažeidę jų teritori
ją.

Nutarta sustabdyti, kad nepakenktų su
sitikti prez. Nixonui ir min. pirm. Čou En- 
lajui.

Prezidentas ir jo kolektyvas
Jugoslavijos parlamentas 579 balsais (iš 

581) prezidentu perrinko Tito.
Su juo kartu buvo prisaikdinta ir 22 na

rių prezidentinė komisija, sudaryta iš at
skirų respublikų ir autonominių provinci
jų. Ta komisija pradėtų eiti prezidento 
pareigas, jei Tito pasitrauktų ar mirtų.

Numeirio ultimatumas
Sudaną valdąs gen. Numeiris per rusų 

ambasadą Chartume įteikė Sov. Sąjungai 
ultimatumą, reikalaudamas per 48 vai. liau
tis kaltinti jo režimą, kaip „masinį kruvi
no teroro valdymą“. Jei nebus liautasi, jis 
imsiąsis priemonių savo krašto geram var
dui atstatyti.

Jis nurodė, kad 72 valandas išvaldęs jį 
buvęs nuvertęs prokomunistinis režimas 
pridaręs nemaža žiaurybių — sušaudęs 
apie 50 karių ir keliasdešimt civilių. Tas 
perversmas buvęs įkvėptas komunistų 
partijos. įtariamos taip pat komunistinių 
kraštų ambasados. Komunistų buvo anks
čiau ir jo vyriausybėje, bet jie išnešioję vi
sas paslaptis, dėl to turėję būti pašalinti. 
Kai jis pažadėjęs, grįžti į demokratinį val
dymą, tada komunistai griebęsi pervers
mo.

Prieš amerikietiškąjį imperializmą
Prieš rugpiūčio 1 d., Kinijos išlaisvinimo 

armijos sukakties dieną, Pekino vadų kal
bose ir laikraščiuose ypač daug pasisaky
mų buvo prieš, amerikietiškąjį imperializ
mą (šiek tiek mažiau prieš Sov. Sąjungą).

Gromyka į Kiniją
Sov. Sąjungos užsienio reikalų ministeris 

Gromyka ruošiąsis važiuoti į Pekiną, išsi
aiškinti visus abiejų pusių nepasitenkini
mus ir atstatyti gerus santykius, kaip tvir
tina Jugoslavijos žinių agentūra Tanjug.

Iš visų Baltijos tautų lietuviai turi gra
žiausią istoriją — jie patys praeity yra bu
vę nemenka jėga ir daug kartų kariavę su 
rusais, kaip lygūs su lygiais. Kultūrinė įta
ka yra daugiau ėjusi iš lenkų ir vokiečių, 
negu iš rusų.

Kita gera priežastis, kodėl lietuviai gau
na daugiau kultūrinių nuolaidų, yra ta, kad 
didelė jų tautos dalis yra išblaškyta po pa
saulį. Gimtoji šalis išeiviams yra tarsi sa
votiška ryšių tarnyba, atstovaujanti sovie
tinei sistemai (panašioje padėtyje yra so
vietų Armėnija).

Šimtams tūkstančių užsieniuose — dau
giausia Jungt. Valstybėse —. gyvenančių 
lietuvių Vilniaus valdžia organizuoja radi
jo transliacijas ir spaudą, ragindama apsi
lankyti tėviškėje tuos, kurie nėra nepagy
domi Sovietų Sąjungos priešai.

Tačiau būtų labai naivu galvoti, kad Lie
tuva yra savaranki valstybė, kaip skelbia 
propaganda. Pagal Sovietų konstituciją, są
junginės respublikos turi perleisti Maskvos 
valdžiai pačius svarbiausius gynybos, už
sienio politikos, saugumo, ekonomijos, teis
mų ir kitus reikalus.

Lietuva pirmą kartą pasidarė Rusijos 
provincija 1795 m., po Lenkijos padalijimo, 
ir išbuvo tokia iki Pirm. Pasauk Karo. To
dėl vistiek, kaip skaudu lietuviams būtų 
prisiminti trumpą nepriklausomybės laiko
tarpį, dabartinė padėts jiems nėra visiškai 
naujas dalykas.

Nieko nuostabaus, kad dauguma.lietuvių, 
kaip ir kitų pabaltiečių, pasinaudodami sa
vo padėtimi, drąsiai bando socializmą pa
daryti žmoniškesnį. Ne kartą, kada protin
gesni socialiniai ar ekonominiai bandymai 
buvo mėginami Sovietų Sąjungoje, jie pra
sidėjo Baltijos valstybėse. Gero skonio ir 
moderniško gyvenimo reikaluose pabąltie- 
čiai rodo kelią visai likusiai šaliai.

I Rodriguezas vietoj Castro
Kubos sostinės Havanos diplomatiniai 

I sluoksniai tvirtina, kad Maskva norinti iš 
! ministerio pirmininko vietos išstumti Fide
lį Castro ir jo vietoje pasodinti ilgametį 
komunistą Rafaelį Rodriguezą.

Maskva nepatenkinta Castro ekonomine 
politika.

Castro esą siūloma pasilikti ginkluotųjų 
pajėgų vyriausiuoju vadu ir komunistų 
partijos pirmuoju sekretorium.

Stebina Wilsono politika
Stockholman buvo susirinkę Europos so

cialistų vadai, bet nedalyvavo Britanijos 
Wilsonas, nes buvo svarstomas ir Europos 
Bendrosios Rinkos klausimas, o jis nusista
tęs prieš ją. nepatenkintas sąlygomis.

Tiek Vokietijos Brandtas, tiek Danijos 
Kragas ir Norvegijos Brattelis arba stebisi 
Wilsono laikysena, ąrba kritikuoja ją.

Suomija svarstys
Suomija svarstys galimybes, kurias ji tu

rėtų, jei įstotų į ūkinę komunistinių kraštų 
sąjungą.

Tvirtinama, kad Suomija pati ryžtasi sto
ti savo iniciatyva, bet spėjama, kad tuo ji 
atsiliepia į Sov. Sąjungos raginimus.

Atšaukė ambasadorius
Sudano vyriausybė atšaukė savo amba

sadorius iš Sov. Sąjungos ir Bulgarijos. Tai 
atsakymas į reikalavimą sustabdyti prie
šišką propagandą.

Bulgarijos diplomatams jau liepta išsi
kraustyti, o taip pat ir Sov. Sąjungos atsto
vybės patarėjui.

Įspėjimas tvarkyti savo šnipus
Britanijos užsienio reikalų ministeris 

Douglas-Home dar kartą įspėjo Sov. Są
jungos ambasadorių Smirnovskį, kad dip
lomatų vardu prisidengę šnipai daugiau jau 
nebebus pakenčiami.
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KALBOS VARTOSENA
Svetur lietuvių kalba, galima sakyti, nie

kas nebesidomi, išskyrus keletą specialistų. 
Po teisybės, kas ir ko čia domėsis? Vyres
nieji, kai susitinka, lietuviškai dar susišne
ka, tegu jau ir pamaišydami į savo sakinius 
gyvenamojo krašto žodžių. Leidžiami laik
raščiai, knygos vis dar lietuvių kalba. Tik
ra teisybė, kad nei laikraščiai, nei knygos 
nebesirūpina kalbos grynumu ir taisyklin
gumu. Laikraščiai gal ir nespėja apsišva
rinti, ir su tokia padėtimi jau supratome, 
guosdamieii, kad vis tiek maždaug supran
tama (daug mažiau atleidimo gal turėtume 
jausti ir rodyti knygų autoriams, kuriems 
nėra įeikala skubėti).

Specalistų domėjimąsi kalbos dalykais 
suprantame — jiems tai yra būtinybė. O ir 
gerai, kad jie domisi: kalba gi, kaip mėgda
vome sakyti, yra viena tų sudėtinių dalių, 
kurios sudaro tautą.

Vienas tų žmonių svetur, kurie, dirbda
mi šiandien visiškai kitokį darbą, nemaža 
dar rašo ir kalbos dalykais, yra mūsų moks
lininkas Pranas Skardžius, buvęs profeso
rius, kalbos dalykų daktaras. Lietuvos pats 
labiausiai moksliniais veikalais pasireiškęs 
kalbininkas nepriklausomybės laikais.

Šiuo metu Pedagoginis Lituanistikos Ins
titutas Čikagoje Lietuvių Tautinio Akade
minio Sambūrio lėšomis išleido dr. Prano 
Skardžiaus naują knygą, pavadintą Anks
tyvesnė ir dabartinė lietuvių bendrinės kal
bos vartosena (kaina 3 dol., studentams ir 
moksleiviams 2 dol.).

Profesorius sakosi buvęs sumanęs para
šyti vieną kitą žurnalistinį straipsnį apie 
šių laikų lietuvių bendrinės kalbos vartose
ną, bet pastebėjęs, kad tema per plati, rei
kės -kelių ilgokų straipsnių. Taip ir gimė ši 
knygelė, ypač kad pasisekė surasti leidėją.

Knygą sudaro septynetas skyrių, kurių 
pirmajame nagrinėjama bendrinės kalbos 
vartosena, jos kriterijai ir normos. J. Jab
lonskis aptvarkė rašybą, išveisė nemaža 
skolinių, pagerino žodžių darybą. K. Būga 
buvo lietuvių kalbos mokslo kūrėjas. Po jų 
kiti, kaip Kalbos draugijoje susibarusieji ir 
kiti, nustatinėjo tolimesnes kalbos kultū
ros darbo gaires. Kaip prof. dr. Pr. Skar
džius mums nurodo, tuo pat keliu eina ir 
dabar kalbininkai Lietuvoje.

Antrajame knygos skyriuje profesorius 
mums išaiškina, kaip praktiškai anksčiau 
buvo dirbamas kalbos kultūros darbas Lie
tuvoje ir kaip jis dabar vertinamas. Akty
vieji Lietuvių kalbos draugijos nariai ir 
Gimtosios kalbos bendradarbiai ėjo nuo
saikiu keliu. Šalia jų reiškėsi ir perdedan- 
tieji grynintojai ir taisytojai, kurie, žino
ma, didesnės įtakos neturėjo. Dabar Lietu
voje kai kurie kalbos dalykais rašantieji 
bando bendromis frazėmis smerkti „kalbos 
paristus“, bet rimti kalbininkai eina tuo 
pačiu keliu, kaip rimti kalbininkai ėjo ne
priklausomybės laikais.

Apie žymesnius dabartinius kalbinius po
linkius Lietuvoje kalbama trečiajame kny

gos skyriuje. Bendrinė kalba, sako, iš esmės 
nėra pakitėjusi. Bet yra suaktyvėjusi rusų 
kalbos įtaka — daugybė įvairių naujų ver
tinių, tokių lietuviškų žodžių, kuriems ru
sų kalbos įtakoje duodama kita reikšmė, 
kai kurių priesagų kitokia vartosena.

Tolimesni du skyriai yra skirti dviems 
opesniems taisymams ir kritikai tų kalbi
ninkų. kurie per liberaliai ima žiūrėti į ne
taisyklingumus ir juos teisinti. Pirmoji te
ma — veiksmažodinių daiktavardžių su 
priesaga — imas vartosena. Daugumas kal
bininkų ir šiaip dažniau su kalbos ir rašto 
dalykais susiduriančiųjų nepakenčia tokių 
sakinių, kaip „kurapkų kiaušinių dėjimas 
vyksta tik gegužės pabaigoje“ ar „pas ūki
ninką V. Paulauską įvyko drąsus dviejų 
plėšikų apiplėšimas“, nes jie sunkūs, grioz- 

"diški, kartais tiesiog nesuprantami ar dvi
prasmiai. Juose ne kartą reiškiasi ir sveti
mų kalbų įtaka. Kitas dalykas — prieveiks
mių su — iniai daryba ir vartosena (viso
kios esminiai pasikeitusios sąlygos, kapita
liniai atremontuotieji keliai, per rekordi
niai trumpą laiką, tradiciniai griežtai, vidu
tiniai tankus trakas). Kaip reikėtų tais at
vejais išsireikšti, kaip būtų taisyklinga, su
tiktų su kalbos dvasia ir jos raidos linkme, 
sutaria tiek tie kalbininkai, kurie nepri
klausomojoje Lietuvoje .rūpinosi kalba, 
tarp jų ir prof. dr. P. Skardžius, tiek ir tie, 
kurie dabar Lietuvoje tuo domisi. Labiau
siai iš tų visų išsiskiria kalbininkas L. 
□ambriūnas, kuris rodo atlaidumo šios sri
ties nukrypimams. Prof. P. Skardžiaus nuo
mone, tai yra bandymas įteisinti spaudos 
žmonių, publicistų, rašytojų ir raštininkų 
kalbą, kai jie pradeda nebejusti ar tiesiog 
nebežino tradicinių reikšmių ir darybos.

Šeštajame skyriuje supažindinama su 
bendrinės kalbos santykiais su liaudine ir 
ir kalbiniais taisymais Lietuvoje. Paskuti
niajame skyriuje apžvelgiama rusų kalbos 
įtaka bendrinei lietuvių kalbai.

Kas dažniau susiduria su savąja kalba, 
ypač su raštu, ši profesoriaus knygutė tik
ras atsigaivinimas.

Gale dar pridėtos rodyklės pavardžių, 
priesagų ir žodžių ir posakių. Vadinas, už
simiršęs, kas taisyklinga, o kas ne ir kaip į 
ką reikėtų žiūrėti, gali ir vėl pasiimti, žvilg
terėti į rodyklę, susirasti atitinkamą žodį ir 
pasitikrinti.

K. Abr.

NAUJAS L1TUANUS

Naujausiame anglų kalba leidžiamojo 
žurnalo Lituanus numeryje spausdinama 
R. Šilbajorio paskaita, kurią jis skaitė 1970 
m. antrojoje baltiškųjų studijų konferenci
joje, apie lietuvių poetus kaip svetimus sa
vo gimtajame krašte ir jo vaikus, L. Urbo
no apie kelionę į pasąmonę, Al. Barono no
velė „Išdžiūvusi lanka“ iš to paties vardo 
jo rinkinio, latvės V. Melngaile paskaita 
apie gamtą latvių dabartinėje poezijoje.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE A. P. MATIOŠKOS MOKSLAI

. MIRĖ KAN. F. KAPOČIUS

Chicagoje liepos 22 d. širdies smūgiu mi
rė 76 metų amžiaus kanauninkas Feliksas 
Kapočius.

Kan. F. Kapočius visuomenine veikla pa
sireiškė Lietuvoje, Vokietijoje ir Austrijo
je. Lietuvoje jis buvo žinomas kaip moder
nus Kauno klebonas, aktyvus Katalikų ak
cijos propaguotojas, ir jo pastangomis bu
vo pradėta statyti Prisikėlimo bažnyčia 
Kaune. Tos bažnyčios jis nespėjo užbaigti, 
sovietų okupacijos laikais ten buvo įrengta 
radijo įmonė.

Persikėlęs Amerikon, jis buvo užsimojęs 
organizuoti panašų projektą, bet tas suma
nymas taip ir liko tik projektu.

Pastaruoju metu kan. F. Kapočius ėjo 
airiškos Ivanhoe parapijos vikaro pareigas.

TARMIŲ POPIETĖ

Lietuvių Moterų Klubų Federacija, va
dovaujama buvusios Kauno operos solis
tės Vincės Jonuškaitės-Zaunienės-Leskai- 
tienės, suruošė Brooklyne lietuvių kalbos 
tarmių popietę.

Apie tarmes kalbėjo kalbininkas L. 
Dambriūnas. Kalbos tarmes pademonstra
vo O. ir B. Balčiūnai — dzūkiškai, K. Gri- 
gaitytė ir M. Žukauskienė — suvalkietiš
kai, L. Žitkevičius — aukštaitiškai, o gene
ralinis konsulas A. Simutis ir P. Jurkus 
perdavė žemaičių tarmę.

L. KALIBATAITĖS PREMIJOS

„Argentinos lietuvių balsas“ rašo, kad 
meno akademijos studentė Lidija Kaliba- 
taitė už savo kūrinį „Y dės pues ųue?" (Ir 
kas paskui?) La Platos salone Berisso 
mieste laimėjo antrąją premiją — 10.000 
pezų, diplomą ir aukso medalį.

PR. OŽINSKIS JAV

Pranas Ožinskis, „Argentinos Lietuvių 
Balso“ leidėjas, buvo išvykęs į JAV, ten ap
lankė organizacijų centrus, leidyklas ir 
mokslo įstaigas.

■ MIRĖ J. PAKEL

Chicagoje birželio 6 d. mirė 77 m. am
žiaus lietuvis bankininkas Jonas Pakel.

Iš Lietuvos jis buvo atvykęs 1914 metais. 
1938 m. išrinktas vedėju Chicago Savings 
and Loan įstaigos, kurią iš 38.000 dol. pa
didino iki 100 milijonų dolerių.

SLArg. ŠAUNIAI PASIRODĖ
Susivienijimo Lietuvių Argentinos Cent

ro valdyba, kurią sudaro Argentinoje gi
męs lietuvių jaunimas, šauniai atžymėjo 
motinos dieną dr. Vinco Kudirkos namuose.

TRADICINIAI PIETŪS
Tradicinius „karališkus pietus“ surengė 

Susivienijimo Lietuvių Argentinoje 4 sky
rius ir pavalgydino 100 žmonių skaniai ir 
sočiai.

DVIGUBAS BAKALAURO LAIPSNIS

Dalia Brigita Nasvytytė šiais metais 
aukščiausiu laipsniu baigė Clevelando Case 
Western Reserve Universitetą dvigubu ba- 
kalaureato laipsniu — matematikos ir 
prancūzų literatūros.

Dalia yra baigusi ir Vysk. Valančiaus 
Aukštesniąją Lituanistinę mokyklą, akty
viai dalyvauja skaučių veikloje ir yra kor
poracijos Neo-Lithuania narė.

INDĖNAI LAUKIA PINIGŲ...

Amazonės džiunglėse Brazilijoje indėnų 
tarpe dirba daktaras kun. F. Bendoraitis ir 
seselė Marija Ksaverija.

Šiemet jo pasistatytoji misija dalinai su
degė: 7 indėnų namai, mokykla, maisto 
sandėlis su rezervais ir cukraus plantacija.

Prieš metus misijonicrius Bendoraitis 
pradėjo statyti 40 lovų ligoninę, bet dar ne
spėjo užbaigti, nes, kaip rašo „Tėviškės 
„Aidai“, laukia išeivijos lietuvių pinigų.

VIEŠĖJO VILNIUJE

Vokietijoje gyvenąs kun. K. Senkus 14 
dienų viešėjo Vilniuje.

MANO ŽOLINĖ
Rugp. 15 d. buvo viena mėgiamiausių 

švenčių — Žolinė. Dievo Motinos dangun 
Ėmimo šventė.

Bažnyčios išpuoštos žaliais, gyvų lapų 
vainikais. Altoriai pasislėpę gėlėse. Maldi
ninkai pasipuošę rūtomis ar žiedais.

Gražu. Didinga. Linksma.
Viena moteris, kuri buvo taip paprasta, 

kaip ir daugumas mūsų žaliųjų kaimų mo
terų, viena moteris, kuri nedarė jokių ste
buklų, kuri nebuvo savojo laiko ko nors 
„žvaigždė“, kai mirė, buvo paimta į dangų. 
Jos kūnas nevirto dulkėmis. Toji moteris 
— Marija, Dievo Motina.

Tai Bažnyčios dogma, tiesa, kurią kiek
vienas katalikas turi tikėti.

***
Marijos Dangun Paėmimo tiesa yra la

bai miela ir džiuginanti tiesa.
Dievas, norėdamas ką nors padaryti, ga

li tam darbui pasirinkti bet kurį vyrą ar 
moterį. Pasirinkti be prievartos, be grasini
mų ir be pažadų gausiai už tą ar aną darbą 
atlyginti.

Iš žmogaus pusės Dievas tereikalauja 
vieno dalyko —- laisvo sutikimo. Marijos 
žodžiais tariant: „Štai, aš Viešpaties tarnai
tė!“.

Kadangi Dievo karalystės plėtimas ir to

Algis P. Matioška Newarko (JAV) uni
versitete baigė aukščiausiu laipsniu politi
nius mokslus ir pakviestas to paties uni
versiteto profesorių garbės draugijom

Algis yra neolituanas, gerai išstudijavęs 
lietuvių tautos praeitį.

SPAUDOS BALIUS

Chicagos Marquette parko lietuvių namų 
savininkų organizacija gegužės 22 d. suren
gė šaunų Pavasario spaudos balių.

Baliuje dalyvavo „Draugo", „Naujienų“, 
„Sandaros", „Laisvosios Lietuvos“ ir kt. 
laikraščių atstovai.

Baliaus darbuotojai atsisakė priimti at
lyginimą už savo triūsą, pinigus paaukoda
mi spaudos ir radijo reikalams.

„FORSYTE SAGA“ TELEVIZIJOJE

Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Panevėžyje ir Anykščiuose 9.30 vai. vakare 
televizijoje rodomas anglų pagamintasis 
serijinis filmas J. Galsworthy‘čio „Forsy
te Saga“.

bulinimas tebevyksta ligi šiol, tai ir dabar 
Dievas kviečia kokį nors gerą darbą daryti 
ar kur pasiaukoti daug vyrų ir moterų, se
nų ir jaunų, inteligentų ar eilinių, kviečia 
kasdien ir kiekvienoje vietoje.

Nebūtina, kad tie darbai būtų labai reikš
mingi, pasaulinio masto.

Malonus žodis tavo priešui, kurio ligi šiol 
nekentei.

Smulki išmalda vargšui ar geram darbui 
paremti, kai tavo paties kišenėje beveik 
tuščia.

Nuotrupos tavo poilsio, kurio taip esi rei
kalingas po sunkaus darbo, padėti apleis
tam ligoniui.

Tai vis kartojimas Marijos žodžių: „Štai, 
aš Viešpaties tarnaitė!“.

Šv. Pranciškus de la Salle sako: „Karštą 
vasaros dieną palaistyti nuvytusią gėlelę 
Dievo vardan yra dieviškas darbas“.

***
Mes visuomet turime būti pasiruošę ir 

nusiteikę tarnauti Dievui per jo tvarinius 
ir jo tvariniuose. Tai mūsų pareiga, nuo 
kurios teatleis tik mūsų mirtis. Tarnavi
mas Dievui nėra tik kunigų ir vienuolių 
pareiga, bet kiekvieno žmogaus, net ir ne
tikinčio į Dievą, pareiga. Dievas yra kiek
vieno žmogaus leidėjas, išlaikytojas, teisė
jas ir atlygintojas.

Po gero Dievui tarnavimo bus ir mūsų 
Žolinė. Mūsų gyvenimas su Dievu.

*+*
„Mano siela garbina Viešpatį, ir mano 

dvasia džiaugiasi Dievuje... nes jis pažvel
gė į savo tarnaitės žemumą. Štai, dabar vi
sos kartos vadins mane palaiminta“ (Luko 
1. 46-48).

A. J. S.

GOGO© KOLCHOZAI, K0MS0M0LAS IR KITA ©©©©©
RUSŲ KALBOS JTAKA LIETUVIŲ BENDRINEI KALBAI IR TOLIMESNĖ TOS KALBOS RAIDA

(iš knygos „Ankstyvesnė ir dabartinė 
lietuvių bendrinės kalbos vartosena“)

Pokarinės lietuvių bendrinės (literatūri
nės) kalbos vartosenos, taip pat jos kriteri
jų bei normų, ypač nevartotinų dalykų su
pratimas, kaip jau galėjome pastebėti, iš 
esmės nesiskiria nuo prieškarinio tų pat 
dalyku supratimo; yra tik kiek atskirų da
lykų įvairesnės interpretacijos atvejų, ypač 
turint naujesnių duomenų ir jais remiant 
savo išvadas, bet kokio nors „šuoliavimo" 
visai nėra. Viena, kas tikrai yra nauja, tai 
rusų kalbos įtakos suintensyvėjimas lietu
vių kalboje, kaip ir kitose tarybinių kraštų 
kalbose. Rusų kalbai dominuojant visoj Ta
rybų Sąjungoj, neišvengiamai iš jos (t. y. 
rusų kalbos) į visas kitas tarybinių tautų 
kalbas patenka ir visos svarbiausios tarybi
nės (komunistinės) sąvokos, kurios pir
miausia susiformavo toj pačioj rusų kalboj, 
o drauge su tomis sąvokomis atkeliauja ir 
jų pavadinimai — atitinkami rusų kalbos 
skoliniai arba jų vertimai.

Šitokį rusų kalbos vaidmenį jau anks
čiau yra įžiūrėję ir kai kurie patys rusų 
mokslininkai. Pvz„ žymus rusų kalbininkas 
V. V. Vinogradovas jau 1945 m. savo kny
gelėj Velikij russkij jazyk rašė apie rust) 
kalbos didingumą ir jos pasaulinę misiją. 
„Rusų kalba, — sako jis, — kaip didžios 
kultūros kalba, yra idealas ir pavyzdys ki
tų tautybių kalboms. Jos imasi iš rusų kal
bos leksikoną ir frazeologiją, susijusią su 
marksizmo-leninizmo idėjomis, su socialis
tinės statybos procesu“ (158 p.). Arba: 
„TSRS ribose rusų kalba kitų tautų kal
boms tapo naujų sąvokų, naujos tikrovės 
įprasminimo sistemos šaltiniu, galingu re
zervuaru“ (159 p.). Ir visa ši įtaka pagal jį 
pasireiškia šiais penkiais būdais: 1. ple
čiant rusų, ypač naujų tarybinių raiškų 
įtakos sferą; 2. greitai plintant tarybiniams 
žodžiams ar posakiams (sovietizmams) iš 
vienos kalbos į kitą; 3. per rusų kalbą pasi
savinant pagrindinį tarptautinės leksikos, 
fondą; 4. apskritai, stiprėjant kalbinės in
ternacionalizacijos, ypač tarybinio kalbinio 
tarptautiškumo linkmei; 5. tą tarptautišku- 
mą pritaikant pasaulinei kultūrai bei civili

zacijai per liaudinį rusišką jo įvertinimą, 
per rusišką jo suvokimą (v narodnoj russ- 
koj ocenke, v russkom vosprijatij). Pati 
rusų kalba, nuo senų senovės plitusi visai 
savaimingai ir per amžius nei kiek nepasi- 
davusi svetimųjų kalbų asimiliacijai, da
bar, naujose aplinkybėse, atliekanti ideolo
ginio vadovo misiją ir drauge esanti galin
gas dvasinės rusų tautos vienybės veiksnys 
(mogučij faktor duchovnogo jedinstva rus- 
skogo naroda). „Ji plinta, — rašo jis toliau, 
;— ne tik kaip gimtoji rusų tautos, bet ir 
kaip tarptautinė socialistinės kultūros ir 
tarybinio valstybiškumo kalba“ (170 p.).

Beveik panašiai vertina rusų kalbos

Dr. Pranas Skardžius
vaidmenį ir kai kurie dabartiniai Lietuvos 
kalbininkai. „Lietuvių ir rusų kalbi; santy
kiai, prasidėję dar žiloje senovėje ir vys- 
tęsi visoje tų tautų istorijos eigoje, -— rašo 
A. Lyberis ir K. Ulvydas. — niekada nebu
vo nutrūkę. Bet ypač jie suintensyvėjo ta
rybinės santvarkos metais, kai susidarė ge
riausios sąlygos visų tarybinių tautų kul
tūrai. socialistinei savo turiniu ir naciona
linei savo forma, klestėti ir augti" (LK 
1958, III 37). Ir toliau: „Visų Tarybų šalies 
kalbų bendravimo, jų turtėjimo ir tobulė
jimo srityje ypatingas, vadovaujamas vaid
muo tenka rusų kalbai. Rusų kalba, visų 
tautų bendravimo priemonė, įvairiopai pa
deda tų tautų kalboms turtėti. Visų pirma 
ji įneša į kitų tarybinių tautų kalbas, jų 
tarpe ir į lietuvių kalbą, naujų sąvokų, nau
jų idėjų, naujų socialistinio gyvenimo reiš
kinių. Visoms toms naujovėms pavadinti 
mes ieškome savo kalbos medžiagoje atitik
menų. dažnai jau kalboje esantiems žo
džiams suteikiame naujas reikšmes arba 
kūrybiškai pasidarome visai naujų žodžių 
ir žodžių junginių, tuo turtindami ir dary-> 
darni dar veiksmingesnę literatūrinę kal
bą“ (t. p.). Toji rusų kalba pasireiškia įvai
riose srityse: „Progresyvi rusų literatūrinės 
kalbos įtaka lietuvių kalbai iškyla ne vien 
tik kuriant marksizmo-leninizmo mokslo 
terminologiją bei tvarkant šios srities vei
kalų kalbą, bet ir ugdant visų kitų mokslo 

modelius susidaryta daugybė naujų įvairių 
žodžių, pvz. išdarbis, įsisavinti, pravaikšta, 
savieiga, visureigis, taip pat bandyminin- 
kas, lenininis, tėvyninis, bendraliaudinis, 
bendražmonijinis ir kt. Kai kurie šios rū
šies dariniai atrodo ir nevisai vykę, pvz.: 
bendrakaltininkis, bendrasavininkis, dau- 
giaviršininkystė (rusų mnogonačalije jau 
geriau sudarytas, bet, rodos, dar neapro- 
sričių (žemės ūkio, medicinos, technikos, 
ekonomikos, geologijos, geografijos ir kt.) 
terminologiją ir norminant tų sričių veika
lų kalbą“ (t. p„ 41 p.).

Šių autorių yra gana savotiškas galvoji
mas apie lietuvių ir rusų kalbų santykių 
tolydumą nuo pat žilosios senovės ligi šių 
laikų. Kaip žinoma, rytiniai baltai, jų tarpe 
ir lietuviai, jau yra turėję santykių su se
novės rusais ir iš jų turi pasiskolinę gana 
senų skolinių; plg. latvių dukurs „šeškus“, 
kurts „medžioklinis šuo, kurtas“, duoma 
„mintis, nuomonė, dūmą“ ir kt.; liet, kume
tis, lenkas, turgus, unguras, pipiras, šilkas 
ir kt. Bet senovės rusai nėra dabartiniai ru
sai, nes tais laikais, kada minėtieji žodžiai 
buvo skolinami, anų laikų rusai veikiausiai 
dar nebuvo suskilę dabartinėmis šakomis 
— gudais, arba baltarusiais, ukrainiečiais 
ir didžiarusiais, arba dabar dažnai tiesiog 
rusais vadinamais. Vėlyvesniais amžiais 
lietuviai jau daugiau tiesiogiai santykiavo 
su gudais, ne dabartiniais rusais; tai aiškiai 
rodo senieji gudiški lietuvių kalbos skoli
niai. Dar vėliau, po Lietuvos krikšto ir 
ypač po Lietuvos Lenkijos unijos, lietuviai 
ėmė daugiau susidurti su lenkais, ir todėl 
paskesniais amžiais į lietuvių kalbą priplū
do apsčiai visokių lenkybių (polonizmų), iš 
dalies grynai lenkiškų, bet nemaža dalimi 
ir per lenkt; kalbą iš Vakarų Europos kal
bų atėjusių svetimybių, pvz.: akrentas. (se
nesnis gudų akrutas), altorius, aniolas, 
apaštalas, apiera, arenda, bonka, cinamo
nas, čyščius, kapelionas, kaštas, kielikas, 
klioštorius, kuknia, kulka, lempa, mulas, 
pekla, popierius, popiežius, prova, rotušė ir 
kt. Ir tik pačiais vėliausiais laikais, ypač 
XIX amžiuj ir XX a. pradžioj, ligi I pasau
linio karo, lietuvių kalboj ėmė rastis pačių 
naujausių rusiškų skolinių, geriau pasa

kiau, bet iš tikrųjų šie žodžiai tebėra pana
šios darybos, kaip rusų kolchoz, komsomol, 
ir tebereiškia tas pačias rusiškas, tarybines 
sąvokas, kaip rusų kalboje. Dabartinė ta
ryba Lietuvoj yra ne tai, kas anksčiau bu
vo, būtent — kokio nors koleginio organo 
pavadinimas (ang. council, vok. Rat), bet 
valstybinės valdžios organas, kuris dėl savo 
specialios reikšmės kai kuriose kalbose net 
savaip ir nebeverčiamas, pig. ang., pre. so
viet, vok. Sowjet; taip pat ir užsieninėj lie
tuvių spaudoj komunistinės tarybos vietoj 
dažnai vartojamas sovietas, nors latviai ir 
užsienyje tevartoja savo verstinę padome.

Taigi, šiaip ar taip kalbėsime, rusų ir 
lietuvių kalbų santykiai nėra visai tolygūs: 
viena yra dominuojanti, kitas kalbas vei
kianti, net į kitų kalbų kultūrą besiskver
bianti, o kita — imančioji, prisitaikančioji. 
Ee to, lietuvių kalba, kaip ir kitų tarybinių 
kraštų kalbos, dabartinėj padėty ir su kitų, 
ypač Vakarų Europos, kraštų kalbomis gau
na dažnai santykiauti ne tiesiogiai, bet per 
tą pačią rusų kalbą. Bet Lietuvos kalbinin
kai kiek galėdami rūpinasi, kad lietuvių 
kalbos priklausomybė nuo rusų būtų ko 
įmanomiausia. Visų pirma jie žiūri, kad ne
reikalingų rusybių (rusicizmų) būtų ko ma
žiau. Jie taip pat stengiasi nevykusius ar 
perdaug rusiškus reikšminius vertinius pa
daryti sklandesnius. tinkamesnius lietuvių 
kalbos vartosenai. Ypač jie nelinkę vartoti 
nereikalingų barbarizmų ar makaronizmų. 
Plg. dėl to dar K. Ulvydas, LKTM 47 t. Tai
gi bendrinės kalbos kultūros darbu jie gy
vai domisi. Ir tą darbą kaskart vis daugiau, 
kaip prieš karą, palengvina nuolat gausė- 
jantieji tiek moksliniai, tiek praktiniai tos 
kalbos šaltiniai bei kiti instruktyviniai dar
bai; pvz. didysis LKŽ, kurio jau išspausdin
ti septyni stambūs tomai ir iš viso bus apie 
15 tomų; DLKŽ, kuriame šalia ideologinių 
bei propagandinių dalyki; apstu autentiškų, 
būdingų, bendrinei kalbai labai pravarčių 
žmonių kalbos žodžiu ir nemaža vykusių 
naujadarų; didžioji Lietuvių kalbos grama
tika. kurioj plačiai aprašomi gramatiniai 
bendrinės kalbos dalykai, jų sandara ir var
tosena; didžiai vertinga Z. Zinkevičiaus 
Lietuvių dialektologija (Vilnius, 1966) bei 
kiti tarminiai tyrinėjimai, taip pat kalboty- 
riniai žurnalai (Lietuviu kalbotyros klau
simai, Kalbotyra, Baltistika) ir pagaliau 
bendrinės (literatūrinės) kalbos reikalams 
skiriamoji Kalbos kultūra.

kius, tikrų barbarizmų, pvz.: abieščikas, na- 
čalnikas, obyvatelius, poručikas, praporš
čikas, sledovatelius, saldotas, ujiezdas, vo- 

! lastis ir kt.
Po II pasaulinio karo, įvedus Lietuvoj 

tarybinę (komunistinę) santvarką, prasidė
jo pati naujausia, tarybinė, rusų kalbos įta
ka. Visų pirma, kaip iš šios knygelės III 
skyriaus matyti, šiuo laiku iš rusų kalbos 
verste išsiversta arba pagal rusų kalbos 
buotas), elektrosu virintoj as ir kt. Pagaliau, 
kaip iš K. Ulvydo straipsnio matyti, į lie
tuvių kalbą iš dalies yra kiek prigūžėję ir 
tokių rusiškų prašmatnybių, kaip basanoš- 
kės, nariadas, prosročka, stiliaga, z.ajavka 
ir kt.

Iš pradžios, kol dar nebuvo kaip reikiant 
susiorientuota ir apskritai trūko veiksmin
gesnės kontrolės, buvo vartojama daugiau 
gūdnų rusiškų skolinių, barbarizmų arba 
nevykusių vertinių ir perdirbinių. „Nema
ža dalis šiandien lietuvių kalboje visuoti
nai prigijusių tarybinės santvarkos leksi- 
nių naujovių įsigalėjo ne iš karto, — rašo 
A. Sabaliauskas. — Naujovių tarpe pasitai
kydavo ir prasčiau pavykusių, netaisyklin
gos darybos žodžių, šie žodžiai dažnai atsi
rasdavo stichiškai, be kalbininkų ar šiaip 
kalbos dalykais besidominčių žmonių kon
trolės. Tačiau paprastai nuo jų būdavo 
greitai atsisakoma, ir jie pakeičiami geres
niais, taisyklingos darybos žodžiais bei ter
minais. Iš pradžios kiek daugiau buvo 
linkstama naujus žodžius skolintis tiesiog iš 
rusų kalbos. Vėliau stengtasi daugiau išsi
versti lietuviškais atitikmenimis, kurti nau
jadarus, remiantis sena leksine lietuvių kal
bos medžiaga“ (LKTM 91). Todėl kolcho
zas, kolchozininkas, komsomolas, pildoma
sis komitetas, sovietas, udarnikas vėliau bu
vo pakeisti kolūkiu, kolūkiečiu, komjauni
mu. vykdomuoju komitetu, taryba, spartuo
liu ir kt. Tokius gremėzdiškus sudėtinius 
žodžius, kaip bendrakaltininkis, bendranuo- 
mininkis (rusų sovinovnik, soarendator) ir 
kt., ilgainiui buvo pradėta ar bent patarta 
keisti įprastesniais dariniais bendrakaltis, 
bendranuomis ir kt.

Šiuo būdu rusų kalbos įtakos klausimas 
dar nesibaigia: tiesioginiai rusiški skoliniai, 
kad ir kiek aplietuvinti ar sulietuvinti ir 
tuo būdu daugiau priartinti prie lietuvių 
kalbos vartosenos, pasilieka rusiškos, tary
binės reikšmės vertiniai; pvz. kolūkis, kom
jaunimas iš paviršiaus atrodo kiek lietuviš
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LIETUVOJE
AR MAŽOJI LIETUVA SAVO MISIJĄ 

JAU ATLIKO?

Tokia antrašte pasipuošė „Lietuvos Pa
jūrio“ Nr. 1, 1970 m. Rašinį A. Lymantas 
baigia:

„Maž. Lietuva per šimtmečius atlaikė ir 
pastojo kelią kryžiuočių antplūdžiui į Lie
tuvą ir leido jai susiformuoti į galingą 
valstybę. Vėlesniais laikais ji ar tai laik
raščiu, maldaknyge ar paprastu kalendoriu
mi dvasiškai maitino savo gimines brolius 
Didžiojoj Lietuvoj. Caro priespaudos lai
kais ji priglaudė ne vieną Didž. Lietuvos 
politinį veikėją. Mažoji Lietuva buvo lyg 
ta anga, pro kurią laiks nuo laiko spūste
lėdavo šviežias vakarų kultūros skersvėjis, 
nešąs naujų idėjų tautiniam susipratimui 
ir laisvės kovai. Pagaliau 1923 metais tūlų 
mažlietuvių idėja ir bendromis pastango
mis Lietuvai buvo atidarytas laisvas jūros 
kelias į visą pasaulį. Visa tai turint prieš 
akis ir matant šių dienų skaudžią Mažosios 
Lietuvos padėtį ir likimą, tenka pamąstyti 
ir pastatyti rimtą klausimą: ar likimas iš 
tikrųjų jau nusprendė, kad Mažoji Lietu
va savo misiją Didžiajai Lietuvai jau atli
ko?

Bet koks ir bebūtų istorijos nuosprendis, 
tol, kol užsimerks paskutinio Mažosios Lie
tuvos palikuonio akys, tol skambės ir bus 
minimas Mažosios Lietuvos vardas ir sta
tomi reikalavimai į šį kraštą, nežiūrint, 
kad galingos rusų motorizuotos žagrės bus 
mūsų bočių ir tėvų paliktus pėdsakus bei 
kapinynus jau su žeme sulyginusios“.

Prie šių gana liūdnokų minčių norisi pri
dėti, kad Mažoji Lietuva (ar Prūsija) sa
vo misijos nebaigė. Ji nuolat gyva lietu
viuose, jos pasigendantieji balsai kartais 
spaudoje prasįveržia nelauktai, netikėtai. 
Tarsi negyjantis, tvinkstantis skaudulys 
neleidžia pamiršti senosios žaizdos, pradė
tos prieš šimtmečius.

Tauta — ne žmogus, jos žaizdos neužgy
ja vitaminų, bandažų ar patepimų išdavo
je. Tautos žaizdos reikalauja teisingo 
sprendimo. Prūsijos (Mažosios Lietuvos) 
atpiovimą nuo kitos lietuvių tautos jaučia 
visi lietuviai, tik dažnai nedrįsta šauksmu 
pareikšti, „...nešiojamės Mažąją Lietuvą 
lyg neišimtą iš kūno šrapnelį“, — „Tėviš
kės Žiburiuose“ 1971 m. Nr. 4 paskelbė Vy
tautas A. Jonynas.

Tik pajudinkite tąją lietuvių tautai pa
darytą neteisybę drąsiau, gyviau, dažniau, 
iki ja pilnai ir be dvejonių patikės mūsų 
istorikai, politikos vairuotojai, tūli redak
toriai. Užuot piktai puolus „prūsiškai“ gal
vojančius lietuvius, pulkite lietuvių tautos 
priešus, kelkite senąsias lietuvių tautai pa
darytas skriaudas, baisias, neatitaisytas 
skriaudas.

Prūsija yra pati Lietuva
Eilė lietuvių tautos priešų, dangstyda

miesi mokslo titulais ar mums nepalankiais 
raštais, stengiasi lietuviuose įpiršti mintį, 
esą, prūsai nesą lietuviai, bet kažin kokie 
kitokie. Kokie tie kitokie — jie nesako, nes 
negali pasakyti.

Tai sugalvota ir sistemingai varoma lie
tuvių tautos priešų mintis, norint skaldyti 
lietuvių tautą, pirmiausia iš jos atimant 
tikėjimą ir siekimą vienos savo dalies — 
prūsų. Atplėšę iš lietuvių tautos prūsus, 
būtų suskaldę lietuvių tautą, kaip nukirtę 
pagrindinę medžio šaką.

Netgi . okupuotoje Lietuvoje paskelbia
muose moksliniuose raštuose kartais lei
džiama tuo reikalu teisingai pasisakyti. Ži
nomas istorikas dr. Povilas Pakarklis 
(1902.XI.23 — 1955.VII.28) savo knygoje 
Kryžiuočių valstybės santvarkos bruožai, 
išleistoje 1948 m. Kaune, rašo:

„Pabaltijo gyventojai, gyvenusieji tarp 
Vyslos ir Nemuno, į kuriuos labiausiai bu
vo nukreipti pirmieji kryžiuočių puolimai,

PINIGAI 
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BALTIC SAVINGS & Investments co.

Atidarius depozito sąskaitą Baltic Savings 
& Investments Co., Jūsų sutaupos duos gerą 
nuošimtį, ir nebus jokių rūpesčių dėl mokėji
mo valstybinių mokesčių.
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nuosavybę ir sutvarkome palikimo reikalus.

Algirdas Gustaitis

buvo pagonys. XIII ir XIV šimtmečio do
kumentuose jie paprastai yra vadinami 
prūsais. Prūsais tačiau, ypač seniausiuose 
istoriniuose šaltiniuose, buvo vadinami ne 
tik Rytprūsių (dabar Kaliningrado srities) 
gyventojai, bet ir dabartinės Lietuvos gy
ventojai. Pavyzdžiui, istoriniame šaltinyje 
„Liber censuum Daniae“, parašytame maž
daug apie vidurį XIII šimtmečio, Lietuva 
yra laikoma Prūsijos dalimi. Rusų istori
niame šaltinyje „Poviest vremiannych let“ 
prūsų terminas taip pat vartojamas plačia 
prasme. Čia skaitome: „lenkai, prūsai, es
tai, gyvena prie Baltijos jūros“. Turime is
torinį šaltinį, kur Mindaugas (Mendolpho) 
yra vadinamas prūsų karaliumi. Ir padavi
me apie Brutenį bei Vaidevutį Lietuva fi
gūruoja kaip Prūsijos dalis". (15 psl.).

Tūli istorikai stengiasi nutylėti ar net 
pajuokti senuosius istorinius dokumentus, 
kur iškeliami Prutenis (Erutenis) ir Vai
devutis kaip istoriniai VI a. lietuvių-prūsų 
asmenys. Net lietuvių kalba istorinių raštų 
autoriai kartais šaiposi iš tokių senų raštų, 
jie mieliau naudojasi mūsų senosios istori
jos ir mūsų senosios religijos niekintojų 
raštais.

Ruoškimės nepriklausomybei
Dabartinis lietuvių tautos stovis panašus 

į prieš I Pasaulinį karą buvusius laikus. 
Jau atstačius nepriklausomą Lietuvą, jos 
dešimtmečio sukakties proga Kaune 1928 
m. išleistoje Šaulių Sąjungos knygoje 1928 
m. Vasario 1G 10 metų Lietuvos nepriklau
somybės sukaktuvėms paminėti Martynas 
Yčas straipsnyje „Nepriklausomybės kelią 
skinant“ rašė:

„Praūžė karo audra, nušluodama daugy
bę žmonių, sunaikindama žmonių turtą, su
griaudama ištisas valstybes. Kas atspares
nis, kam gajumo užteko, tas vėl kilo iš po 
griuvėsių. Atskiros tautos, kurios savyje 
pakankamai jėgų turėjo, susiorganizavo, 
susibūrė į vieną krūvą, susikaupė ir suge
bėjo sudaryti politinius vienetus — įsteigti 
savaimingas valstybes.

Taip ir mūsų tėvynė Lietuva, po visų ka
ro audrų, po visų nelaimių ir gresiančio 
pavojaus iš bolševikų, vokiečių ir lenkų pu
sės vis dėlto surado savyje pakankamai vi-

„MORNING STAR“ ARGUMENTAI

Liepos 1 d. Britanijos komunistų partijos 
laikraštyje „Morning Star“ užsienio reika
lų skyriaus redaktorius Sam Russel, remda
masis buvusio Britanijos krašto apsaugos 
ministerio Denis Healey parašytąja ir dar- 
biečių išleistąja brošiūra „Darbo partija ir 
Europos saugumas“, kritikuoja darbiečių 
politiką, ypač kaltindamas, kad ta partija 
nenorinti taikos.

Be kita ko. tasai britų darbo partijos už
sienio politikos kritikas cituoja tą brošiū
ros vietą, kurioje kalbama apie Sov. Sąjun
gos užimtuosius Rytų Europos kraštus ir 
nurodoma, kad toksai Sov. Sąjungos įsiga
lėjimas kelia baimę Vakarų Europos kraš
tams ir JAV dėl galimos agresijos.

S. Russell tvirtina, kad tai esąs biaurus 
istorijos iškraipymas. Girdi, sovietų kari
nės pajėgos, didžiai pasiaukodamos ir di
džiulį heroizmą rodydamos, į tuos kraštus 
atžygiavusios vykdydamos susitarimą su 
savo karo meto sąjungininkais, tarp jų su 
Britanija ir JAV, tęsti karą iki galo prieš 
Hitlerį.

Argumentas, rodos, labai naujas. Nema
tyti, kad tokį keltų net ir Sov. Sąjungos 
spauda. Tas argumentas, žinoma, ir labai 
silpnas: karas juk baigėsi nepaprastai se
niai, Hitleris taip pat seniai nugalėtas, ir 
jau buvo apie 10 tūkstančių dienų laiko 
kariuomenei atitraukti. Čekoslovakijos ir 
kiti atvejai rodo, kad Sov. Sąjunga tokio 
noro neturi. 

dujinių jėgų ir atsparumo, kad tuos pavo
jus atlaikytų“. (41 psl.).

Neduskime mažumo manijoje
Valstybė, kaip kelias: juo didesnis, tuo 

labiau naudojamas. Takelių, šunkelių di
desni keliautojai vengia, pasirenka dides
nius, kad ir ilgesnius, bet patogesnius ke
lius.

Taip ir valstybės: juo mažesnės, tuo men
kesnis joms dėmesys, tuo mažiau su jomis 
skaitomasi. Toks yra gamtos, demokratijos 
dėsnis.

Prof. K. Pakštas, protaudamas dėl Lie
tuvos valstybės busimųjų sienų, aiškiai pa
sisakė už teisingesnę, didesnę, etnografiniu 
pagrindu atstatytą Lietuvą. Jis savo ne
spausdintoje studijoje The Problem of the 
Lithuanian Boundaries rašė:

„Vakarų Europos diplomatai laikė Balti
jos valstybes, net derlingąją Ukrainą, ne
vertomis nepriklausomybės dėl jų mažo 
ploto, nedidelio gyventojų skaičiaus, ribo
tos ir ne per kompetentingos inteligentijos, 
o ir dėl to, kad jose nėra mineralų“ (32 
psl.).

Jei norite kenkti lietuvių tautai, rašykite 
prieš senuosius mūsų tautą iškeliančius do
kumentus; rašykite už mažutį, svetimųjų 
lietuviams numestą žemės gabalą; palaiky
kite menkose ribose Lietuvą vaizduojan
čius žemėlapius; ir apskritai varykite są
moningą lietuvių tautos niekinimo darbą. 
Taip patys sukalsite lietuvių tautai karstą 
ir iškasite jos likusiai daliai laidoti duobę 
tautų kapinyne.

KITI APIE MUS
Vytautas A. Jonynas straipsnyje „Išva

ryta „Septintoji Pradalgė“ „Tėviškės Žibu
riuose“ rašo:

„Kiekvieną kartą, kai atklysta iš tolimo
sios Anglijos literatūrinis metraštis „Pra
dalgė“ su vis nauju eilės numeriu, kažkaip 
prisimena scena iš žinomojo Archibald Mc- 
Leish veikalo „John Brown's Eody“ —Abe 
Lincoln monologas. Lincolnas mąsto naktį 
savo kabinete, suvargęs, susikrimtęs: lau
kia žingsnių koridoriuj, pranešimo — gal 
apie dar vieną pralaimėjimą, gal apie per
galę. Visokie vaizdai iškyla jo vaizduotėj 
kalbantis su savim, bet vienas įkyriai kar
tojasi — menko žmogelio, kertančio didžiu
lį medį. Delnai įdrižo nuo kirvio, skiedros 
apdraikė uogienojus, sąnariai įskaudę, ir 
visas kūnas garuoja nuo prakaito, o medis 
nė krust! Ir kai neviltyje jau norisi prisiim
ti pralaimėjimą, vėjo gūsis supurto milžiną 
už plaukų, kilsteli viršun, ir tas trioškėda- 
mas nuvirsta proskynom

„Nuo pat pirmųjų „Pradalgės“ numerių 
jos redaktorius neišvengiamai priminė tą 
smulkutį medkirtį, neskaičiuojantį kirčių ir 
tikintį gaivaus vėjo ūžtelėjimu. šiemetinė 
„Septintoji Pradalgė“ įrodo, kad neveltui“.

Rašytojas Jurgis Gliaudą „Dirvoje“ ši
taip pasisako:

„...Visos septynios Pradalgės sutalpino 
savy per 3.000 puslapių, skirtų išimtinai 
literatūros pasauliui. Metraštyje tilpo daug 
originalios kūrybos dalykų, literatūrinės 
kritikos raštų, apžvalgų. Tai neįkainojamas 
turtas: ir šios dienos sąlygomis, ir ateičiai“.

Kalbėdamas apie Septintąją Pradalgę jis 
sako:

„Pradalgėje nėra „mandrapypkiškų“ re
cenzijų, nėra kurios „klikos“ erzelio, nėra 
„literatūros medžio kirtimo iš peties“, nėra 
destrukcijos ir chaoso.

„Pradalgė skirta reprezentacijai. Ji yra 
gyvas, daugiašakis literatūros medis. Vėl ir 
septintoji Barėno Pradalgė įrodė, kad Pra
dalgė yra visų metraštis, visų sutelktinis 
darbas. Pradalgė yra tolerancija lietuviš
kai plunksnai“.

TRŪKSTA SVOGŪNŲ
Net ir Lietuvos laikraščiai nuolat spaus- 

dinasi skundus ir kaltinimus, kad miestuo
se vis trūksta daržovių. Šitaip, pasirodo, 
yra visoje Sov. Sąjungoje. Štai istorija iš 
Maskvos. Užsieniečiams skirtame restora
ne sėdi arabų šeikas. Jis paprašė duoti jam 
arabų mėgiamą valgį — kupranugario au
sų su svogūnais. Gerai, tuoj bus! Patarnau
tojas nuskubėjo į virtuvę užsakyti. Netru
kus šeikas pamatė, kad prie restorano su
stojo sunkvežimis, iš kurio buvo iškeltas 
kupranugaris. Dar praėjo truputis laiko, ir 
prie šeiko vėl pribėgo patarnautojas ir pra
dėjo atsiprašinėti, > kad užsakytojo valgio 
nebus galima patiekti.

— Kodėl gi ne? — nustebo šeikas.
— Nėra svogūnų.

Nepalaiko...
Guodžiasi, verkšlena, skundžiasi be sai

ko, kad jo niekas, niekad, niekur nepalai
ko. O visų keisčiausia, kai prie lūpų ke
lia, — niekas nepalaiko jam... pilnų stik
lelių. (iš šluotos)

„Geria nesistematiškai. Iš blogos pusės 
charakterizuojamas neblogai.

(Iš charakteristikos, „šluota“).
„Patikrinimo metu kolūkio kukurūzuo

se rasta pulkas žąsų ir du raguočiai, ku
riais kolūkietis P. R. po ilgų ginčų atsi
kratė“.
(Iš revizijos komisijos akto, „šluota“).

KAS SUGALVOJO LONDONO RŪKĄ?

Pasakodamas savo įspūdžius „Tiesos“ 
bendradarbei iš kelionės į festivalį Llangol- 
lene, lietuvių „Varpo“ choro meno vadovas 
ir vyriausiasis dirigentas A. Krogertas, be 
kita ko, ir taip pasakė:

„Kalbos apie anglų šaltumą ir santūru
mą, manau, nepagrįstos, kaip ir garsusis 
Londono rūkas, kurį, kaip sakoma, sugal
vojo prancūzų dailininkai impresionistai".

Tiems, kurie arčiau pažįsta Londoną, ne
maža naujiena bus toks pasisakymas apie 
rūką.

LIETUVĖS MELŽĖJOS LENINGRADO 
KONKURSE

Leningrade vykusiame Sov. Sąjungos ge
riausių karvių melžėjų konkurse lietuvės 
M. Adomauskienė, S. Oržekauskienė ir B. 
Daugėlienė (šių metų Lietuvos prizininkė) 
laimėjo 14, 20 ir 29 vietas.

J. VAIČIŪNAITĖS POEZIJA

Vilniuje išleista šeštoji Juditos Vaičiūnai
tės poezijos knyga „Pakartojimai“. Leidinio 
tiražas — 10.000 egz. (ELTA)

VERTIMAI

Lietuvoje šią vasarą išleisti šių užsienio 
rašytojų kūriniai: lenkų S. Žeromskio „Išti
kimoji upė“, čekų F. šrameko „Sidabrinis 
vėjas“, britų W. Tekeray „Snobų knyga“, 
vokiečių F. Schillerio „Plėšikai“, P. Vaičiū
no senas vertimas. (ELTA)

SUGAIŠTAMA DAUG LAIKO

Vilniaus vykd. komiteto pirmininkas Vyt. 
Sakalauskas štai ką papasakojo „Tiesoje“ 
(liepos 13 d.) apie sveikatos reikalus Lietu
vos sostinėje: „Gyventojai, laukdami pri
ėmimo pas gydytojus, praranda daug bran
gaus laiko... Dauguma miesto poliklinikų 
ir ligoninių pasenusiuose pastatuose... jų 
remontui trūksta lėšų“. (ELTA)

FILMAI LIETUVOJE

Filmai šių dienų Lietuvoje vis gyvena 
ieškojimų, klaidžiojimų, ypač scenarijų 
stokos tarpsnius. Apie naujus užsimojimus 
patiriame iš „Komj. Tiesos“. Šiais metais 
numatyta susukti keturis lietuvių gamy
bos filmus. Pirmasis jų tai R. Vabalo „Ak
muo ant akmens“ — apie baudžiavos lai
kus, antrasis — rež. A. Aramino pagal V. 
Bubnio apysaką „Arberonas“ (mokyklinio 
jaunimo problemos) — „Mažoji išpažintis“. 
Po ilgesnės pertraukos vėl pradedamas ko- 
munistų-revoliucionierių garbinimas ekra
ne — M. Giedrys numato parodyti komu
nisto V. Rekašiaus gyvenimą ir veiklą.

Didžiausias užsimojimas — tai šiemet 
pradėtasis sukti vadinamasis „filmas-gigan- 
tas“, dviejų dalių plačiaekranis filmas apie 
Herkų Mantą. Režisuoja A. Grikevičius, 
scenarijų paruošė jaunas literatas S. Šal
tenis. Vėliau žadama ekranizuoti Cvirkos 
„Žemės maitintoją“, „Franką Kruką“, „Bal- 
taragio malūną“ ir kt. (ELTA)

MĖSOS KELIAS

Mėsos kelias iki vartotojo okup. Lietuvo
je nėra paprastas. Mėsai pervežti į kombi
natus, kaip pastebėta „Tiesoje“, dažnai 
gaunama per mažai vagonų, o laikant gyvu
lius kombinate, jie netenka svorio.

Esama ir kitų blogybių: nemaža gyvulių 
paima Leningrado mėsos kombinatas. Kad 
galėtų juos visus nuvežti į Leningradą, 
kauniečiai per 9 praėjusių metų mėnesius 
turėjo gauti 1680 vagonų. Tuo tarpu, kaip 
nurodoma partijos laikrašty, buvo patiekta 
tik 537. Už tad kauniečiai Leningrado įmo
nei sumokėjo 69.000 rublių baudų.

Nusiskundžiama; gyvulius išvežti dar rei
kės... Čia gi buvo kalba tik apie kauniečių 
mėsą Leningrado mėsos kombinatui. O kur 
vilniečių, šiauliečių, panevėžiečių, rokiškie- 
čių, ukmergiečių ir kitų sričių gyvuliai, ku
rie išvežami į įvairius Rusijos miestus? Ar 
reikia stebėtis, kad Vilniaus, Kauno, kitų 
miestų gyventojams vis pritrūksta mėsos, 
kad miestuose ties krautuvėmis, kur par
davinėjama mėsa, stovi eilės nuo pat anks- 
tyvaus ryto? (ELTA)

TIKSLIAU INFORMUOTI VISUOMENĘ

Birželio 1 d. „Eur. Liet.“ išspausdintas 
Bal. Brazdžionio pranešimas „Po Chicagos 
dangum“, kuriame rašoma apie kovą su ka
talikų Bažnyčios valdovais ir tariamąjį fak
tą, kad Chicagos diecezija pardavė Lietu
vių Šv. Kazimiero kapinių žemės plotą mo
kyklai, nieko neatsiklaususi. Tai nėra tie
sa.

Dienraštis „Draugas“ gegužės 28 d. 
spausdinasi viešą pareiškimą, kurį pasirašė 
vysk. V. Brizgys ir visi Chicagos lietuviai 
klebonai bei kai kurie lietuvių organizacijų 
atstovai.

Pareiškime' rašoma, kad lietuvių grupė, 
kuri surengė demonstracijas prieš Chicagos 
arkivyskupą, neatstovauja lietuvių katali
kų visuomenei Chicagoje. Toliau rašoma:

P. GALAUNĖS „DAILĖS IR KULTŪROS 
BARUOSE“

Šių metų pradžioje Vilniuje išleistas 
prof. Pauliaus Galaunės straipsnių rinki
nys „Dailės ir kultūros baruose“. Knygoje 
paliesta visa eilė kultūros temų, kaip rodo 
jos skyriai: „Dailės klausimais“, „Grafikos 
ir knygos meno klausimais“, „Kultūros tur
tų ir jų likimo'klausimais", „Muziejų klau
simais“. Knyga pradėta 1912 m. pavasarį 
„Lietuvos Žinioms“ rašytuoju reportažu 
„įspūdžių žiupsnelis“. Daugiausia vietos 
knygoje skirta straipsniams apie muzieji- 
ninkystę bei kultūros turtų apsaugą.

Kritikas R. Sadauskas „Lit. ir Meno“ sa
vaitraštyje gegužės 29 d. nurodė, kad kiek
vienam, rašančiam apie ‘kultūrą ir ypač 
dailę, P. Galaunės publicistikos rinktinė 
virsta vadovėliu, kurio neatstos enciklope
dijos. (ELTA)

PROF. J. KUPČINSKUI PAGERBTI

Birželio 27 d. Vilniaus „Tiesa“ praneša, 
kad medicinos daktarui prof. Juozui Kup
činskui pagerbti ir jo atminimui įamžinti 
prie jo kapo Petrašiūnų kapinėse bus pa
statytas paminklas. Prie namų Donelaičio 
34, Kaune, kur jis gyveno, bus prikalta ati
tinkama lenta. Klaipėdos Medicinos Mo
kykla bus pavadinta Juozo Kupčinsko var
du. Apie jį ruošiama išleisti knyga. (ELTA)

NUTEISTI JAUNI VAGYS

Vilniaus liaudies teismas už vagystę Vla
dimirą Nikitiną ir Valerijų Zeleniuką nu
teisė po pusantrų metų laisvės atėmimu. 
„Komjaunimo Tiesa“ nurodė, kad abu nu
teistieji turi po 19 metų amžiaus, kad jie 
savo įmonėje pavogė 300 rublių, kad jie 
prisipažinę kaltais. Dar pridurta, kad abu 
vagys buvo komjaunuoliai ir kad šiuo „žyg
darbiu“ stebėjosi Vilniaus šlifavimo stak
lių gamyklos komjaunimo sekretorius V. 
Anačenka, viršininkas T. šeinickis ir kiti 
viršininkai (kaip matyti, ne lietuvių tau
tybės... Eltos Red.). (ELTA)

321 BARAVYKAS
Birželio 29 d. „Tiesa“ rašo:
„šį sekmadienį Ignalinos rajono Ceikinių 

aštuonmetės mokyklos mokytojams Alber
tui ir Genei Pautieniams buvo graži šventė 
— kartu su sūneliu surado 321 baravyką!

„— Auga tiesiog lankose po 10-15. Tokių 
metų dar neatsimenu, — pasakoja moky
tojas“.

IŠ LIGŲ ISTORIJŲ
Pilietė L. K. 1969.VIII.5 atvežta Greitą

ja pagalba iš „Audėjo“ kombinato, kur ji 
gyvena ir dirba dėl priepuolių.

Utenos montavimo valdybos ekskavato- 
rininkas A. J. 1969.VIH.25 važiavo motocik
lu ir įvažiavo į arklį. Lygiai tokį numerį iš
taisė ir Juodšilių meliorac. darbuotojas J. 
K. šis 1970.IX. 16 girtas važiavo motociklu 
ir prie Juodšilių taipogi įvažiavo į arklį.

***
Varėnos rajono kolūkietis P. M. savo 15- 

mečio sūnaus Daniaus ligos istorijon taip 
įrašo: „Operuoti sūnų sutinku“. Ir pasira
šo.

1970.III.16 hospitalizuojamas pilietis V.
U. gyvena Vilniuje, Dimidžio gatvėje ir dir
ba Panerių pakinklių įmonėje staliumi.

***
„Elfos“ g-klos darbininkas B. Č. 1970.V.26 

buvo sumuštas į galvą su gitara.

Skaičiavimo mašinų g-klos darbininkas
V. B. 1970.IX.20 atėjo aplankyti žmonos, 
gulinčios gimdymo skyriuje, įlipo į medį, 
lūžus šakai nukrito ir 47 dienas pats pra
gulėjo ligoninėje.

*«*
21-rių metų liftininke G. S. 1970.XII.24 

darbovietėje atidarė lifto dureles ir žengė 
į liftą, bet ten jo nebuvo...

Parinko P. Kondratas
(iš šluotos)

— Mūsų kino studija norėjo pastatyti fil
mą „Niekas nenorėjo gerti“...

— Ir’kodėl nestato?
Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
— Aktorių nesurado...

Iš „šluotos“

latakai
„Taip pat apgailestaujame, kad ta grupė 
savo tikslui panaudoja tokius būdus ir prie
mones, mėgindama sukiršyti grupę prieš 
grupę, vienus asmenis prieš kitus, pasau
liečius prieš kunigus ir žmones prieš Baž
nyčią“.

Atsakant į kaltinimą, kad 20 akrų kapi
nių žemės buvo „pavogta“ aukštesniajai 
mokyklai statyti, pranešama, kad jau prieš 
kelerius metus tą žemę nutarė parduoti ne 
arkivyskupija, bet Šv. Kazimiero lietuvių 
kapinių taryba, kurią sudarė Chicagos lie
tuviai klebonai ir kiti lietuvių visuomenės 
atstovai.

Pareiškimas baigiamas šiais žodžiais: 
„Mes palaikome Kardinolą ir kapinių vado
vybę jų pastangose išlaikyti ir apsaugoti 
lietuvių ir katalikų tradicijas“.

Skaitytojas
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D. Kaniauskas — 1 sv.
Nuoširdžiai dėkoja

T. F. Atstovybė D. Britanijoje

MEŠKERIOJIMO VARŽYBOS SODYBOJE

Sodybos (Headley Park) Klubas rugpjū
čio 15 d. Sodyboje rengia meškeriotojų var
žybas. Pradedama meškerioti Sodybos eže
rėlyje, ne upėje, punktualiai 2 vai. p. p., 
iki 5 vai. p. p. Sėkmingiausiems meškerio
tojams bus paskirtos dovanos.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsirašyti 
pas P. Gugą Sodyboje ne vėliau kaip iki 
rugpjūčio 15 d. 1 vai. Sodyboje.

PAIEŠKOJIMAS

Petravičius Jonas, sūnus Juozo ir Onos 
Zenkevičiūtės Petravičių, gimęs 1925 m. 
Vilkaviškyje, 1946 m. gyvenęs Vokietijoje. 
Greveno stovykloje, pats ar žinantieji apie 
jį, prašom rašyti ..Europos Lietuvio" Admi
nistracijai.

ROCHDALE
AUKOS

Studentei Nijolei Kutkutei ir šeimai pa
dėti per Rochdale Šalpos Ratelį aukojo: 
Juozas Lukoševičius, jūreivis — 5 sv., B. 
Valterienė — 5 sv.. M. Talkačiauskas — 1 
sv., Cicagos Anglijos Lietuvių Klubo na
riai: J. Šidlauskas — 10 dol., V. Paliulionis 
— 10 dol., E, Stukelis — 10 dol., J. Šlajus — 
5 dol., A. Matulis — 5 dol. ir L. Venckus — 
5 dol.

Visiems aukojusiems Šalpos Ratelio Val
dyba reiškia nuoširdžią padėką.

Šalpos Ratelio Valdyba

BRADFORDAS
EUROPA BRADFORDE

Europa Dradforde. Taip pavadinta 7 pa
vergtųjų tautų paroda Bolling Hall muzie
juje.

Parodai paskirti 4 nedideli kambariai. 
Eksponatai išdėstyti spintose, puikiai prie
temoj prožektoriais apšviesti, sudaro gra
žų vaizdą. Gaila, kad surinktosios medžia
gos nė pusės dėl vietos stokos nebuvo pa
naudota.

Muziejaus vedėja Miss Anne Ward atsi
prašo visus, kurių paskolintieji eksponatai 
negalėjo būti išstatyti. Jie po parodos bus 
grąžinti tuo pačiu būdu, kaip buvo surinkti. 
Miss Ward dėkoja visiems, prisidėjusiems 
nors menkiausiu eksponatu, kurie mums 
turi jausminės vertės ir yra neįkainojami. 
Ji kviečia visus kuo gausiau lankyti tą pa
rodą.

Savaitgaliais parodoje bus grojama 
plokštelių tautinė muzika, taigi skambės ir 
lietuviški garsai bei dainos. ..E. L.“ 24 nr. 
įvyko klaida: parašyta, kad paroda bus iki 
spalio 1 d. Iš tiesų veiks tik vieną mėnesį: 
nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 1 d.

J. Tr.

GLOUCESTERIS IR STROUDAS

MŪSŲ LIGONIAI

Albertas Bieliūnas staiga krito namuose 
be sąmonės. Nuvežtas ii ligoninę. Suparaly- 
žavo jam kairę pusę. Ligonis jaučiasi ge
riau.

Antanui Valuntukevičiui fabrike nutrau
kė dešinės rankos pirštą. Po operacijos jau
čiasi gerai.

Gloucesteryje Juozą Dagilį gatvėje pri
trenkė autobusas. Ee sąmonės nuvežtas į li
goninę. Sveiksta.

Ligonius širdingai užjaučiame, ir linkime 
jiems kuo greičiau pasveikti.

M. Gelvinauskienė

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugpiūčio 15 d., 12.30 v.
HALIFAX — rugpiūčio 22 d., 1 v.
LEEDS — rugpiūčio 29 d., 3 v. p. p., H. Ro

sary bažn.
NOTTINGHAME — rugpiūčio 15 d., 11.15 

vai., Jaunimo Židinyje, pradedant ber
niukų stovyklą.

NOTTINGHAME — rugp. 22 d.. 11.15 vai., 
Jaunimo Židinyje, baigiant berniukų 
stovyklą.

ROCHDALE — rugpiūčio 15 d., 11.45 vai.
MANCHESTERYJE — rugpiūčio 29 d„ 11 

vai.

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ
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ligi šiol yra atlikusi ir atlieka daug lietu
viškų darbų. O prieš kurį laiką ji yra dar 
suorganizavusi

SIUNTINIŲ SKYRIŲ, 
kuris pasitarnauja lietuviams, kai reikia 
geromis dovanomis pradžiuginti savuosius 
Lietuvoje.

VOKIETIJA

MIRUSIEJI
Julijona Simunaitienė (Pforzheim), su

laukusi 93 ir pusės metų amžiaus, mirė bir
želio 17 d. Palaidota birž. 21 d. centrinėse 
Pforzheimo kapinėse, dalyvaujant nema
žam būreliui tautiečių. Gedulingas pamal
das prieš pietus ir paskui laidojimo apei
gas atliko kun. K. Senkus.

Velionė buvo gimusi 1871 m. gruodžio 1 
d. Užupyje prie Rietavo. Turėjo sunkiai 
dirbti dvaruose, o vėliau kolchoze. Kartu 
su dukra Eugenija ir žentu Cesevičiais 1959 
m. galėjo persikelti į Vakarų Vokietiją. Pa
stoviai apsigyveno Pforzheime, kur pasku
tiniais metais, uoliai savųjų globojama, dėl 
kojų nusilpimo beveik visą laiką turėjo gu
lėti lovoje.

KAI HITLERIS IR STALINAS SUSIPYKO
LIETUVA II PASAULINIO KARO 

UGNYJE

1941 m. birželio 22 d. prasidėjo vokiečių- 
cusų karas. Tai buvo antrojo karo 659-ji 
diena. Jį sukėlė du pasaulinio masto plėši
kai — Hitleris ir Stalinas. Jiedu 1939 m. 
pasirašė krauju „sucementuotas“ slaptas 
sutartis, laimino vienas antro žygius ir oku
pavo taiką ir laisvę mylinčias tautas, bet 
ilgai netrukus jų draugystė suiro, kilo ne
pasitikėjimas, ir tada jie jau tik laukė pro
gos susikibti. 1940 m. gruodžio 18 d. Hitle
ris patvirtino vadinamąjį „Barbarosos“ 
slaptąjį planą. Jo pagrindinis tikslas tai 
staigiais žaibiškais smūgiais sumušti ko
munistinę Rusiją. Rusai paskubomis statė 
Lietuvoje visu Vokietijos pasieniu bunke
rius, kraustė iš pasienio zonų ramius gy
ventojus. Prie sienos prieinančius laukus 
suarė ir suakėjo ir stropiai sekė, kad nie
kas negalėtų pereiti. Rusai kol.kas staigiam 
puolimui dar nesiruošė: jie tikėjosi dau
giau suktybėmis laimėti, negu karu. O kai 
Vokietija nusilps, tai bus lengva bejėgį pri
baigti.

Lietuvos žmonės ikaro bijojo, bet dėjo j 
karą dideles viltis, tikėdamiesi vienokiu ar 
kitokiu būdu išsilaisvinti iš rusiškojo oku
panto ir vėl atstatyti savo nepriklausomą 
valstybę. Visiems buvo aišku, kad taikiu 
keliu tai bus neįmanoma padaryti.

Karas prasidėjo 3.15 vai. ryto. Stiprios 
vokiečių 'armijos pradėjo žygį į Rusiją. 
Rytprūsiuose suformuotoms šiaurės sekto
riaus armijoms vadovavo gen. Falkenhorst. 
Jis gavo uždavinį išvyti rusus iš Pabaltijo 
ir užimti Leningradą. Vidurio sektoriaus 
armijoms, kurios buvo suformuotos Lenki
joje, vadovavo gen. Reichenau. Jis turėjo 
uždavinį pulti Minską, Smolenską ir už
imti Maskvą. Rumunijos fronte suformuo
toms armijoms vadovavo žaibinio karo eks
pertas feldmaršalas List. Jo uždavinys bu
vo užimti Odesą, pietinę Ukrainą ir remti 
kitas armijas.

Vokiečių spaudos žiniomis („Kristall“ 
1961 m.), pirmąjį puolimą pradėjo 3 mili
jonai vokiečių karių, kurie buvo suskirsty-. 
ti į 145 divizijas. Jos turėjo 600.000 motori
zuotų vežimų, 7.104 patrankas ir 2.000 lėk
tuvų.

Komunistinė spauda, minėdama to karo 
pradžios 30 m. sukaktį, apie tą pirmąjį 
smūgį rašo:

„...Iš viso kartu su satelitais Vokietija 
metė prieš Tarybų Sąjungą 190 divizijų. 
Jos įsiveržimo armija turėjo 5,5 milijono 
karių, 3.712 tankų, 4.950 karinių lėktuvų, 
47.260 artilerijos pabūklų ir minosvaidžių“ 
(„Gimtasis Kraštas“, 1971 m. Nr. 25).

Abiejų šaltinių skaičiai žymiai skiriasi 
vieni nuo kitų. Kaip žinome, karo pradžioj 
raudonoji armija skubiai bėgo į Rusijos gi
lumą arba tūkstančiais pasidavė į vokiečių 
nelaisvę. M>atyt, pateisinti „nenugalimo
sios“ pralaimėjimams tenka sugalvoti di
desnius priešo kariuomenės ir jos ginklų' 
skaičius...

Birželio 22 d. Lietuvą nušvietė karo pa
švaistės. Kovos vyko visu Lietuvos pasie
niu. Suvalkijoje degė Vilkaviškis, Marijam
polė ir kitos vietovės. Rusai, panikos apim
ti. skubiai traukėsi Nemuno link. Gal kiek 
atspariau laikėsi tik mongoliĮ daliniai. Bėg
dami iš Lietuvos, bolševikai kerštingai žu
dė ramius gyventojus, mirtinai nukankino 
nekaltų kalinių ir varėsi į Rusiją mūsų ka
rius. Kartu su „nenugalimąja“ spaudė Ru

Pasitarnaudamas šis skyrius laikosi to
kio pagrindinio dėsnio: turi būti ko griež
čiausiai prisilaikoma užsakytojo pageida
vimų, kad būtų patenkintas užsakytojas ir 
džiaugtųsi gavėjas. Taigi per Bendrovės 
siuntinių skyrių užsakant gaunama grynai 
ta prekė, kurios nori užsakytojas. Kadangi 
Bendrovė yra atsisakiusi minties sudarinė
ti kokius nors papigintus standartinius 
siuntinius, tai užsakytojas gauna tik tokią 
prekę, kokios jis nori ir prašo. Niekas jam 
neperšama ir nesiūloma.

Medžiagos pasirenkamos pagal pavyz
džius.

Tasai Lietuvių Namų Akc. Bendrovės

SIUNTINIŲ SKYRIUS

yra jau įsigijęs tautiečių pasitikėjimą. Kas 
per jį siuntė, tai žino, kad viskas bus tiks
liai, gerai ir greit sutvarkyta. O kas dar 
nepasinaudojo, tai kviečiamas išbandyti, 
nes juk kiekvienam labai ir patogu atsily
ginant už „Europos Lietuvį“ ar Nidos Kny
gų Klubo leidinius ar prašant kokių nors 
informacijų kartu sutvarkyti ir siuntinio 
reikalą, rašant vis tuo pačiu adresu:
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Jau esame minėję, kad Žentą Tenisonaitė 
— Hellemans yra išvertusi į. nederlandų 
kalbą didelį pluoštą lietuvių poezijos ir su
siradusi leidėją. Leidėjas mirė, ir poezijos 
išleidimas susitrukdė. Tačiau tą leidyklą 
perėmė kiti, ir štai dabar pasirodė 88 pus
lapių leidinys, skirtas lietuvių poezijai ir 
pavadintas een steen heeft geen hart.

Toje antologijoje po vieną ar po du (tik 
dviem atvejais po tris) išspausdinta eilė
raščių šių lietuvių poetų: Maironio, J. Balt
rušaičio, F. Kiršos, A. Giedriaus, V. Myko
laičio-Putino, B. Sruogos, P. Lemberto, S. 
S.antvaro, J. Tysliavos, J. Aisčio, S. Nėries,
A. Miškinio, A. Vaičiulaičio, B. Brazdžionio,
B. Rutkūno, A. Jasmanto, G. Tulauskaitės,
K. Grigaitytės, H. Radausko, O. B. Audro
nės, L. Andriekaus, J. Kėkšto, B. Augino, 
K. Bradūno, J. A. Jūragio, V. Kazoko, V. 
Mačernio, H. Nagio, A. Nykos-Niliūno, V. 
Šlaito, J. švabaitės, J. Meko. Alb. Bara
nausko, A. Prižgintaitės, L. Sutemos, Č. V.

sijos link ir lietuviai komunistai, rusų šei
mos ir komunistų pataikūnai.

Jau pirmąją karo dieną lietuviai pradėjo 
organizuotis j partizanų būrius. Jų veiklos 
tikslas buvo ginti ramius gyventojus nuo 
bolševikų teroro, palaikyti krašte tvarką, 
saugoti valstybinį turtą ir kovoti dėl ne
priklausomos Lietuvos atstatymo. Tautinė 
savigarba diktavo Lietuvos vyrams uždavi
nį kraštą perimti savo žinion dar prieš vo
kiečių atėjimą. Visai partizaninei akcijai 
vadovavo Kauno miestas. Pagrindinis ry
šys buvo Kauno radijo siųstuvas. Ir į lais
vės kovą spontaniškai įsijungė visa lietu
vių tauta. Birželio 23 d. Kaune ir jo apy
linkėse dar buvo daug rusų kariuomenės. 
Partizanams užėmus Kauno radijo stotį, 
per visą Lietuvą džiaugsmingai nuskambė
jo Tautos himno garsai. Buvo paskelbti ne
priklausomos Lietuvos atstatymo aktas ir 
pik. K. Škirpos vadovaujamos laikinosios 
vyriausybės sudėtis. Lietuviai savo drąsius 
žygius apmokėjo didžiomis aukomis ir 
krauju ir tik per aukas pasiekė savo svar
biausiojo tikslo: nepriklausomos Lietuvos 
respublikos atstatymo. Vokietija, ypač jos 
nacių partija, tokiu paskelbimu buvo labai 
nepatenkinta ir nepripažino nepriklauso
mos Lietuvos atstatymo. Bet tas įvykis bu
vo faktas, kuris plačiai nuskambėjo per vi
są pasaulį. Ir tas faktas dar kelias savaites 
varžė vokiečius Lietuvoje laisvai šeiminin
kauti. Tik smurtu pašalinę laikinąją Lietu
vos vyriausybę, jie pradėjo vykdyti savo 
grobuoniškus tikslus.

Vienos savaitės laikotarpiu karo ugnis 
persirito per Lietuvą. Daugelyje vietų liko 
tik sugriautų miestų ir kaimų degėsiai ir 
besitraukiančių bolševikų nekaltai nužudy
tų lietuvių lavonai. Teisybės vardan tenka 
pripažinti, kad ir vokiečiai taip pat jau pa
liko Lietuvoje kruvinus pėdsakus. Kartais 
šaudė lietuvius tik už tai, kad pasipainiojo 
vokiečiams po kojų, o kantais visai be jo
kios priežasties, štai vienas iš daugelio 
įvykių:

„...Jau VI. 22 vokiečiai užėmė Alytų. Iš 
vietinių gyventojų sudaryta 'apsaugos tar
nyba. Tačiau naktį iš VI.23 į 24 Alytaus 
miesto vakarinėje pusėje kažkas apšaudė 
pravažiuojančią vokiečių mašiną ir sužeidė 
vokiečių leitenantą. Tuo metu Alytuje sto
vėjusio vokiečių dalinio vadas tuojau įsakė 
griebtis keršto akcijos: vokiečiai ėmė 
vaikščioti po namus, rinkti niekuo nekaltus 
vyrus, įtardami juos prokomunistais. Vil
niškėje Alytaus dalyje sušaudė kleboną 
kun. Konstantiną Paulavičių, vikarą, var
gonininką Taujanską ir dar keliasdešimt 
vyrų; iš viso buvo sušaudyta apie 200 as
menų“. (B-. Kviklys, „Mūsų Lietuva“, III t. 
536 psl.).

Iš pat pirmųjų dienų darėsi aišku, kad 
vienas žiaurus okupantas paliko kraštą, o 
jį užėmė neką geresnis kitas okupantas.

Vokiečių kariuomenė, įžygiavusi į Kau
ną, jau jį rado partizanų išlaisvintą. Už tą 
„žygį“ Kauną užėmusios armijos vadas bu
vo apdovanotas aukščiausiu kariniu ordi
nu. Partizanų veikla Kaune baigėsi birželio 
30 d. Kaune įsikūręs fieldkomendantas gen. 
Pohl per radiją įsakė lietuviams partiza
nams sunešti ginklus. Liepos 1 d. Jėzuitų 
žuvusius partizanus ir Karo Muziejaus so
delyje padėtas vainikas prie Nežinomojo 
Kareivio kapo. Lietuviai partizanai buvo ir 
liko vieningi ir netarnavo jokiai politinei 
partijai. Pats sukilimas buvo aiški lietuvių 
politinės valios demonstracija. Ji priminė 

Obcarsko. D. Sadūnaitės. A. Mackaus, V. 
Bogutaitės, D. Paškevičiūtės. M. J. Saulai- 
tytės ir V. Kazoko.

Kaip pavardės rodo, vertimai pateikiami 
beveik išimtinai svetur gyvenančių poetų 
kūrybos.

Bendrinę įžangą apie Lietuvą ir apie kai 
kuriuos lietuviškus faktus svetur šiai kny
gai yra parašiusi pati vertėja Z. Tenisonai
tė. -Kultūros klausimams skirtą straipsnį 
šiai antologijai yra pateikęs Ant. Vaičiu
laitis.

Leidėjai savo žodyje primena, kad kalba, 
iš kurios verstieji dalykai tame rinkinyje 
spausdinami, „yra mums beveik neprieina
ma". „Lietuvių poezija yra mums visai ne
pažįstama ir tik retkarčiais mus pasiekusi 
per anglų, vokiečių ir prancūzų vertimus“.

Toliau dar taip rašoma:
„Pirmą kartą pasirodo lietuvių poezijos 

rinktinė, tiesiogiai išversta iš lietuvių į ne
derlandų kalbą. Ši antologija dar turi 

pasauliui, kad lietuviai nelaukė vokiečių 
dėl nieko kita, kaip tik dėl progos vėl at
kurti nepriklausomą Lietuvą.

Bet lietuvių viltys buvo išblaškytos pa
čiomis pirmomis vokiečių okupacijos die
nomis. Pradžioj mūsų kraštą tvarkė vokie
čių karinė valdžia. Bet .kai frontas pasistū
mėjo į rytus, į Lietuvą atvažiavo nacių par
tijos nariai ir įsteigė Zivilverwaltungą (ci
vilinę valdžią). Jie paliko galioti beveik vi
sus bolševikų Lietuvoje paskelbtuosius 
įstatymus ir potvarkius. Visas bolševikų 
konfiskuotasis Lietuvos turtas buvo laiko
mas Vokietijos nuosavybe. Naciai tuoj pra
dėjo Lietuvoje sauvaliauti ir vykdyti vokiš
kąją kolonizaciją. Jie ruošėsi žmones vežti 
į tolimus rytus arba net visiškai išnaikinti 
lietuvių tautą. Bet kol kas tuos sumany
mus dar trukdė karas. Tai jie laukė sėk
mingos karo pabaigos.

Lietuviai greitai pamatė, kad vokiškasis 
okupantas tęsia rusiškojo okupanto pradė
tąjį mūsų tautos naikinimo darbą, ir visa 
lietuvių tauta įsijungė į pasipriešinimo ko
vą.

V. Vytenietis

KOVINGIEJI NUOGALIAI

Šiaurinėje Ugandoje (Afrika) gyvena to
kia gentis, kuri vadinasi karamojongais. 
Neturtinga, primityvi gentis, turinti iš viso 
arti 300 tūkstančių sielų.

Toli nuo sostinės Kampalos tie karamo- 
jongai gyvena, ir gal dėl to jie yra labiau
siai užmiršti, sunkiai juos pasiekia kokia 
nors pažanga ar parama. Bet karamojongai 
tam tikra prasme kelia rūpestį valstybės 
vadams. Pasirodo, jų moterys dar šiaip taip 
apsirengia, o vyrai — ne, vaikščioja sau 
pliki nuogi, ir daryk tu jiems ką. Sostinėje, 
aišku, visi stengiasi apsirengę vaikščioti, ir 
valstybės vadams lyg ir gėda prieš civili
zuotąjį pasaulį, kad kažkuriame nemažame 
užkampyje (jie gyvena maždaug 4 tūkstan
čių kvadratinių mylių plote, tie karamojon
gai) šitiek nuogų laukinių.

Pasirodo, prezidentas pats važinėjo po tą 
sritį ir gražiuoju kalbino tos genties vyrus, 
kad apsimautų kelnes. Bet kai tik preziden
tas išvažiavo, po kelių dienų ten prasidėjo 
choleros epidemija. Žmonės ten jau iš seno 
nešiojasi įtarimą, kad drabužiuose slepiasi 
ligos. Prasiveržusi liga tarytum patvirtino 
tą įtarimą, ir vėl visi išmetė kelnes.

Tada prezidentas gen. Aminas išleido ka- 
ramojongams dekretą: visi privalo vilkėti 
marškinius ir kelnes ir dėvėti batus. Tame 
dekrete dar būta ir tokių gražių pamoky
mų, kaip štai: „Nuogumas nei jums yra 
geras, nei respublikai į gera išeina“. Bet 
kai kaimų vadai skaitė tą prezidento dekre
tą, tai jų valdiniai kėlė didžiausią triukš
mą. Jei kas paklausė dekreto ir apsivilko, 
kiti užpuldinėjo tokius, nuplėšdavo jų dra
bužius ir priversdavo jų skudurus suvalgy
ti.

Pagaliau netoli Maroto miesto kilo tik
ros riaušės, kai buvo paskelbtas dekretas. 
Teko siųsti kariuomenę malšinti. Apie 120 
riaušininkų buvo nuteisti po 6 mėnesius ka
lėti.

Kol kas tik 120 karamojongų dėvi kelnes 
— visi tie, kurie sėdi kalėjime. Visi kiti te
bėra nuogaliai.

KIEK „ŽIGULI“ IŠLEISTA?

„Tassas“ skelbia, kad Pavolgio automo
bilių fabrikas liepos 16 d. išleido šimtatūks- 
tantąjį automobilį „žiguli“.

Fabriką statė italų firma, ir jis pradėjo 
darbą daugiau kaip prieš metus. Fabriko 
pajėgumui didėjant, birželio mėn. jau buvę 
pagaminama kasdien po 600 automobilių. 
Lapkričio mėn. gal būsią jau išleidžiama 
po 700.

Šių metų pabaigoje pradėsianti veikti 
antroji fabriko eilė.

„žiguli“ automobiliai esą ir eksportuoja
mi — į Čekoslovakiją, Vengriją, Bulgariją. 
Jugoslaviją, taip pat pradedama siųsti į 
Belgiją, Suomiją, Olandiją. 

trumpą įžangą apie Lietuvą ir lietuvių tau
tą (maždaug vieną milijoną emigrantų) ir 
apžvalgą apie svarbiuosius lietuvių poetus.

„Kaip ir kitose, taip ir lietuvių poezijoje 
sutinkame tuos pačius poetinius motyvus: 
gamtą, meilę, mirtį, nepasitenkinimą ir no
rą ištrūkti. Tik čia jie dažnai dar stipriai 
paskoninami užsilikusiomis tradicijomis, 
senuoju tautos tikėjimu, tautosaka, o emi
graciniuose poetuose giliu ilgesiu savo 
kraštui ir žmonėms“.

Antologija kaštuoja 110 belgiškų frankų 
(priedo dar pašto išlaidų apie 10 fr.). Adre
sas:

Ultgeverij Orion-Desclee De Brouwer 
NV, „De Eladen voer de Poezie (een steen 
heeft geen hart), Wijngaardplein 15. 8000 
— Brugge, Belgium.

KAM REKLAMUOTI TINKA VEIDAS?

Londono skelbimų tyrinėjimo įstaiga gal
voja, kad Did. Britanijos užsienių reikalų 
ministeris siras Alec Douglas-Home turi to
bulą veidą, tinkantį reklamuoti sūriams, 
Enoch Powell — idealus žaislams, Harold 
Wilson — arbatai, Reggie Maudling — ta
bokai, o dabartinio premjero Ted Heath 
veidas pusryčių košėms (cereals).

KUN. J. BUDZEIKOS SUKAKTIS

Buvęs Londono šv. Kazimiero bažnyčios 
klebonas kun. Juozas Budzeika MIC liepos 
21d. atšventė savo kunigystės 25 metų su
kaktį.

Šiuo metu kun. J. Budzeika yra Chicago- 
je Aušros Vartų parapijos vikaras.

DRAMBLIO STRAUBLYS

Dramblio straublys —• tai toks organas, 
su kuriuo gali lygintis tik žmogaus ranka. 
Jis susidarė, suaugus ir pailgėjus nosies ir 
viršutinės lūpos raumenims. Dramblio 
straublys yra sujungtas su smegenų žievės 
judėjimo ir jutimo centrais, kurie ne
paprastai tiksliai ir stipriai kontroliuoja ir 
valdo straublio darbą. Dramblio straublys 
užsibaigia viena arba dviem piršto pavida
lo išaugomis, kurios sugeba atlikti tikslin
gus ir subtilius judesius, kaip ir žmogaus 
pirštai.

Dramblio „supernosis“ — tai pagrindinis 
jo jutimo organas, teikiantis informaciją iš 
aplinkos. Straubliu žvėris pasirenka kryp
tį, taip pat, galimas dalykas, nustato net 
atstumą iki visų kvapų šaltinių. Straublys 
jam yra svarbesnis, negu akys žmogui, nes 
dramblys yra trumparegis ir apykurtis. 
Straublyje yra apie 40.000 atskirų raume
nų ir daugybė jutimo nervų. Jis turi nepa
prastą jėgą; juk straubliu drambliai verčia 
medžius ir rauna kelmus.

Straubliu dramblys gali pakelti segtuką 
nuo žemės, išlukštenti mėgiamus vaisius, 
atkimšti stipriai užkimštą vyno butelį, at
rišti mazgą, atrakinti vartus, gaudyti ir 
mėtyti kamuolį, paskambinti durų skam
bučiu ir net... nuspausti pistoleto gaiduką.

AFRIKOS GYVENTOJŲ MAISTAS
JTO duomenimis, Afrikos gyventojas 

vartoja tris kartus mažiau mėsos, penkis 
kartus mažiau pieno, šešis kartus mažiau 
kiaušinių, negu Vakarų Europos gyvento
jas.

„MES VALDYSIME PASAULĮ“

.Aš rašau čia apie įvykius, kurie prieš 
22 metus drebino mūsų pavergtą gintaro 
kraštą. O nuožmus Sovietų despotiškas te
roras, nieko nežabojamas nuo 1944 metų, 
bando sunaikinti betkokį laisvės troškimą 
ne tik pavergtoj Lietuvoj, bet ir mūsų išei
vijoje. Suktais metodais, papirkinėjimu ir 
bendradarbiavimo šūkiais bando aiškinti 
mums, kad Sovietai jau kitokie, pasikei
tę...“ Liudas Dovydėnas.

L. Dovydėnas, buv. LTSR Aukščiausios 
Tarybos narys ir L. Seimo vicepreziden
tas, neseniai išleido savo atsiminimus iš 
anų „išlaisvinimo“ metų. Kiekvienam ver
ta juos paskaityti. 2 tomai po 260 puslapių. 
Abiejų tomų kaina, įskaitant persiuntimą, 
£ 3.60

Gaunama: DAINORA, 14, Priory Road, 
Kew, Surrey.

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.

Duodami pusryčiai, o vakare stiprūs pie
tūs.

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
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