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XXV metai

Skautiškasis 
jubiliejus

Tokie įvykiai, kaip jubiliejinė lietuvių 
skautų stovykla Vokietijoje, retai pasitai- 

.ko. O man teko joje dalyvauti, ir vis dar 
prisimenu tuos gražius momentus, tuos 
linksmus veidus, dainas, žaidimus ir pokal
bius, o labiausiai tą atsisveikinimo momen
tą, kada reikėjo pasakyti paskutinį sudiev 
ir palikti tą mažąjį Vokietijos kampelį, kur 
turėjau progos pamatyti ir pajusti lietuviš
ko jaunimo dvasią. Kas dalyvavo mūsų 
skautų stovyklose, puikiai žino tą tuštumos 
jausmą, kuris lieka viduje dar ilgą laiką 
pargrįžus į namus.

Prieš 25 metus Vokietijoje po karo buvo 
atgaivinta Lietuvos Skautų Sąjunga. Ir 
kaip malonu buvo matyti mūsų skautų va
dovų ilgų metų darbo vaisius! Lietuviškasis 
jaunimas iš devynių kraštų... Užaugęs 
tremtyje, bet lietuviškoje dvasioje, su lie
tuviškais papročiais ir tradicijomis. Šiau
rės Amerikos kontingentas, vadovaujamas 
Vyr. Skautininkės, mūsų visų pamatytas 
„Gintaras“, daugiau kaip 160 jaunų širdžių, 
nesigailėjo vargo ir ilgos kelionės ir išlaidų, 
Anglijos Rajonas, Vokietijos ir kitų kraštų 
atstovai, iš viso arti 300. Visi atvyko į tą 
gražų Schwetzingeno mišką, kur kūreno 
laužus, dainavo, žaidė ir ruošė planus atei
čiai. Tai dinamiška Lietuvos skauto dvasia, 
kuri daugiau verta negu mūsų pagarbos ir 
paramos. Tai yra jaunimas ir jo vadovai, su 
kuriais bendrauti buvo tikra privilegija. 
Tebūnie jie pavyzdžiu mums visiems, o 
ypač tam mūsų jaunimui, kuris galvoja, 
kad nėra reikalo dirbti organizuotai ir nėra 
reikalo aukotis mūsų lietuviškiems tiks
lams.

Tai buvo retas įvykis mūsų Europos lie
tuvių gyvenime. Didelis nuopelnas tokių or
ganizatorių, kaip majoras J. K. Valiūnas, 
B. Zinkus, J. Maslauskas, V. Gedmintas ir 
kt. Jie mums įrodė, kad, turint gerų norų 
ir darant ką nors bendromis jėgomis, gali
ma tokį didelį dalyką suruošti, ir, be abe
jo, šis įvykis bus tinkamai paminėtas mū
sų išeivijos istorijoje.

Ši stovykla ir anksčiau suruoštosios Vo
kietijos ir Anglijos skautiškajam jaunimui 
neturi pasibaigti vien tuo ir būti užmirštos. 
Tebūnie jos tik pradžia didesnio bendravi
mo ne tik tarp jaunimo, bpt ir tarp mūsų 
organizacijų. Toks bendravimas platesne 
prasme yra būtinas, ypač tarp kraštų, kur 
liet, jaunimo skaičius yra mažas. Ir būkime 

• tikri, kad mūsų Šiaurės Amerikos jauni
mas vėl atsilankys, jeigu tik mes čia, Eu
ropoje, sudarysime jiems tinkamą progą ir 
sąlygas. Čia didelis vaidmuo atitektų glau
desniam bendravimui tarp Vokietijos, D. 
Britanijos, Prancūzijos, Italijos ir kt. kraš
tų jaunimo. DBLS yra visuomet pasiruošu
si dirbti šia linkme.

II-sis Jaunimo Kongresas Chicagoje 1971 
m. ir skautų Tautinė Stovykla 1973 m. JAV 
yra busimieji dideli įvykiai mūsų jaunimo 
gyvenime. Jaučiu, kad nė viena mūsų orga
nizacija negalėtų pati viena ten didesnio 
jaunimo skaičiaus nusiųsti. Jaunimo Sei
mas jau čia pat, dėl to manyčiau, kad būtų 
labai naudinga mūsų jaunimo ir vadovau
jančių organizacijų atstovams susirinkti 
bendram posėdžiui vieningai ir nuodugniai 
šio reikalo aptarti. Būtų labai liūdna, jei 
tarp mūsų organizacijų iškylantieji skirtu
mai pakenktų bendriesiems jaunimo orga
nizavimo reikalams. Neužtenka jaunimą fi
nansiškai remti. Neužtenka jį barti ir kriti
kuoti. Mes turime parodyti jam tikrąjį tiks
lą vieningoje lietuviškoje ateities veikloje, 
o tai atliksime tik parodydami gerą pavyz
dį.

Mums gerą pavyzdį parodė skautų vado
vai, suruošdami šią Jubiliejinę stovyklą. 
Mūsų skautų Rajonas nepabijojo vargo ir 
kad trūko lėšų.

Skautų išvyka davė nuostolių. Esu tik
ras, kad męs juos padengsime, nes tokių 
įvykių pasekmės nusveria visus nuostolius. 
Mes tik galime pasakyti: bravo lietuviai 
skautai! Jūs esate verti mūsų visų paramos 
ir pagarbos.

J. Alkis

SPORTO MEISTRAI

„Tiesa“ rašo, kad Sov. Sąjungos sporto 
meistro vardą gavo šie lietuviai: kaunietis 
krepšininkas J. Jurkšaitis, vilnietė fechtuo
toja S. Skripkina, boksininkai panevėžie
čiai V. Funkas ir S. Sereika, klaipėdietis A. 
Skripkauskas, vilnietės kulkinio šaudymo 
atstovės T. Michalčenka ir L. Melnikova 
vilnietė lengvaatletė R. Makauskaitė, savi
gynos imtyninkai kauniečiai E. Techovas, 
D. Gimžauskas, N. Malachovas, A. Fiursten- 
bergas, T. Suramlišvilis, J. Bagdonovas ir 
vilnietis A. Leskauskas.

Iš penkiolikos suminėtųjų naujų sporto 
meisterių Lietuvoje 9 yra rusiškų pavar
džių ir tik šeši lietuviškų.

Paskutiniajame „Europos Lietuvio“ nu
meryje esame iš britų „The Guardian“ per
sispausdinę Anatole Shub straipsnį, paim
tą iš amerikiečių „Washington Post“, apie 
Simo Kudirkos pasisakymą teisme.

Pasirodo, to paties Anatole Shub žymiai 
platesnį S. Kudirkos bylos aprašymą išsi
spausdino rugpiūčio 7-8 d. amerikiečių „He
rald Tribūne“ tarptautinė laida Paryžiuje.

A. Shub ir šiame platesniame reportaže 
pradeda istorija, kuri 1970 m. lapkričio 23 
d. įvyko JAV pakrantėje, kai Simas Kudir
ka buvo grąžintas sovietams. S. Kudirkos 
„išdavimo" bylą svarstė Lietuvos respubli
kos aukščiausias teismas Vilniuje gegužės 
17-20 d. d. Pagal užsienyje gautąjį doku
mentą, teismui pirmininkavo Nisiūnas 
(manytume, kad Misiūnas), prokuroras bu
vo Petrauskas. Gynėju buvo paskirtas Gav- 
ronskis, bet Kudirka atsisakė nuo to gynė
jo. Paklaustas, kodėl jis nenori to gynėjo. 
Kudirka atsakė:

„Jeigu Gavronskis yra garbingas vyras 
ir gins mane pagal savo sąžinę, tai jam ši
tai vien tik bloga padarys. O jeigu jis yra 
negarbingas ir vaidins tik antrojo prokuro
ro vaidmenį, kaip dažnai būna politinėse 
bylose Lietuvoje, tai aš galvoju, kad mano 
byla yra jau pakankamai išgliaudyta ir už
tenka vieno prokuroro.

Paklaustas, ar jis laiko save kaltu, Ku
dirka atsakė: „Nelaikau savęs kaltu, kadan
gi neišdaviau savo tėvynės Lietuvos. Nelai
kau Rusijos, šiandien vadinamos Sovietų 
Sąjunga, savo tėvyne“.

Aiškindamas priežastis, kurios jį paska
tino bandyti pabėgti į Vakarus, Kudirka 
kalbėjo daugiau kaip keturias valandas. Jis 
pasisakė, kad esąs užaugęs labai neturtin
goje šeimoje ir esąs patyręs socialinės ne
teisybės. 1940 m„ kai Raudonoji armija už
ėmė Lietuvą, Kudirka sakė, socialinė netei
sybė padidėjo, nes prasidėjo tautinė netei- 
sybė. Jis priminė, kad 1941 m. birželio mėn. 
buvo siunčiami į Sibirą žmonės, kuriuos 
jis laikė didžiausiais Lietuvos patriotais, 
įskaitant daugumą nacionalistų mokytojų, 
kuriuos sovietinė propaganda pakrikštijo 
„buržujais“. 1941 m. vokiečių okupacija pa
keitė sovietinį valdymą. 1944 m., prieš su
grįžtant Raudonajai armijai, Kudirka sa
kė, pradėjo sklisti gandai, kad sovietinė 
santvarka pasikeitė. Tačiau tų pačių metų 
vasarą jis įsitikino, kad jeigu ji ir pasikei
tė. tai tik į bloga. Jis vėl pamatė, kad į Si
birą siunčiami nekalti žmonės. Taip pat bu
vo praktikuojami masiniai žudymai.

Daugumas jo draugų įsijungė į antiko
munistinius partizanus; beveik visi jie žu
vo. Jis neturėjo pakankamai drąsos pasekti 
jų pavyzdžiu, pasakė Kudirka teismui. Jis 
bandė tęsti studijas Vilniuje, baigdamas aš
tuntąją klasę, o tada nusprendė pasidaryti 
jūrininku.

„Mano senelis buvo jūrininkas“, pasako
jo teismui Kudirka, „ir mane patraukė to
limi kraštai. Buvo noro pamatyti pasaulį. 
Be to, galvojau, kad jūroje užmiršiu savo 
tautos tragediją. Norėjau. pabėgti iš tos 
keistosios scenos; nepraeidavo nė savaitė, 
kad įvairių Lietuvos miestų turgavietėse 
nebūtų krūvomis primesta sumaitotų Lie
tuvos partizanų lavonų. Norėjau pabėgti 
nuo bado, kuris tada viešpatavo kolchozuo
se, nuo visiško beteisiškumo... primenančio 
baudžiavą Lietuvoje prieš 100 metų.

„Skandalinga, bet ir laivyne aš susidū
riau šu ta pačia neteisybe ir tautine diskri
minacija. Spaudoje aš skaičiau apie didįjį 
lietuvišką laivyną, bet iš tikro nėra tokio 
lietuviško laivyno. Jis lietuviškas tik tiek, 
kiek eina kalba apie lietuvius jūrininkus.

„Lietuviai vadovauja tiems laivams tik 
išimtiniais atsitikimais; daugumas vadovų 
net nemoka lietuvių kalbos. Vyriausioji to 
vadinamojo lietuviško laivyno vadovybė 
gyvena Maskvoje ir nepasitiki mumis, lie
tuviais. Leidimas plaukti į užsienius ir išei
ti į 'krantą apskritai lietuviams neduoda
mas...“

Vyriausiasis teisėjas tada paklausė Ku
dirką šitokį klausimą: „Tu tvirtini, kad no
rėjai rasti laisvę JAV, kokios, tavo nuomo
ne, nėra Sovietų Sąjungoje. Kaip tu paaiš
kinsi tai, kad jie tave atstūmė?“

Kudirka atsakė, kad „eiliniai amerikie
čiai mane priėmė labai gerai. Matydami, 
kad man šalta, jie davė man šiltą drabužį, 
tuo tarpu kai rusai jūrininkai sumušė ma
ne iki sąmonės netekimo, ir jie sužalojo
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mirus, jo giminėms ir bičiuliams reiškiame 
gilią užuojautą.

JONAS IR VALERIE ČEKAUSKAI

Bet mes nenorime mirti I
Simas Kudirka apie rusiškąją lietuvių 

naikinimo politiką

man kelią, kol tą keletą mėnesių gulėjau 
kalėjime. Nelaikau didele tragedija, kad 
jie (amerikiečiai) atstūmė mane. Pagal Te- 
herąno, Jaltos ir Potsdamo konferencijų 
nutarimus ištisos tautos atsidūrė vergijoje. 
Amerikiečių karinės administracijos akyse 
aš, kaip lietuvis, buvau teisėta nuosavybė 
Brežnevo, Stalino įpėdinio, ir turėjau būti 
jam grąžintas“.

Gegužės 18 d., apklausinėj ant liudinin
kus, jūrininkai prisipažino, kad jie sumušė 
Kudirką.

Pirmininkas paklausė kitą liudininką, 
kuris gerai pažinojo Kudirką, kodėl šis no
rėjo pabėgti iš Sov. Sąjungos. Kai liudinin
kas atsakė, kad Kudirka buvo priverstas, 
pirmininkas tuojau nebeleido jam daugiau 
kalbėti.

Sovietskaja Litva politinis komisaras pa
klausė Kudirką, ar jis būtų stengęsis gauti 
Jungtinėse Valstybėse politinį prieglobstį, 
jei būtų žinojęs, kad „tu negautum ten dar
bo, o jeigu gautum, tai tik valyti išeinamą
sias vietas?“ Kudirka atsakė: „Darbas ne
svarbu. Nėra negarbingo darbo, ir jei aš 
būčiau valęs išeinamąsias vietas, tai dary
čiau šitai švaria sąžine, ne taip, kaip jūs 
atliekate savo darbą. Jūsų partijos nario 
kortelė yra vien tik maisto kortelė“.

Gegužės 19 d. prokuroras pasakė pasku
tinę savo kalbą, pareikšdamas nepasitenki
nimą Kudirkos išdavimu. Jis pareikalavo 
nubausti 15 metų griežto režimo darbo sto
vyklos ir konfiskuoti visus jo priklausinius.

Gindamasis Kudirka kalbėjo pats, cituo
damas Herceną, Marksą ir Leniną, jis sten
gėsi išaiškinti skirtumą tarp socialistinės 
teorijos ir praktikos Lietuvoje. Kudirkos 
požiūriu, Lietuvoje nėra socializmo, tėra 
tik beveik neaptariamos rūšies socializmo 
„parodija“.

„Tarptautinės teisės požiūriu“, sakė Ku
dirka, „aš nesu nusikaltėlis. Mano apsi
sprendimas iškeliauti užsienin nepriešta
rauja Jungtinių Tautų žmogaus teisių de
klaracijai ir net sovietinei konstitucijai. 
Dėl to laikau save visiškai nekaltu. Tačiau 
labai gerai žinau, kad saugumo organai jau 
yra nusprendę mano likimą“.

Kudirka papasakojo, kaip tardymo sky
riaus direktorius vyresnysis leitenantas Ur
bonas, KGB majoras generolas Petkevičius 
ir daugelis kitų slaptosios policijos parei
gūnų, kurių kai kurie tyčia buvo atvažiavę 
iš Maskvos, bandė jį perauklėti, kol jis bu
vo kalėjime.

Jie siūlė jam pasmerkti „buržuazinį na-

SPAUDA APIE S. KUDIRKĄ
Simo Kudirkos pareiškimai gegužės 17- 

20 d. įvykusioje byloje pateko į Vakarus ir 
rugpiūčio 7-8 d. paskelbti laisvojo pasaulio 
radijų, spaudos bei televizijos. Rugpiūčio 7 
d. ypač gausiai Simo Kudirkos pareiškimus 
skelbė JAV dienraščiai, kaip „The Wash
ington Post“, jo korespondento Paryžiuje 
Anatole Shub straipsnyje, „Boston Globė“ 
Kudirkai, jo mintims teisme paskyręskelias 
lias skiltis su visa eile nuotraukų, „The 
New York Times“, rugp. 8 d. įdėjęs Associa
ted Press agentūros pranešimą, „The Los 
Angeles Tmes“ dienraštis, daugelis laikraš
čių įvairiose JAV valstijose, kaip Pensylva- 
nijoj, Illinois, New Jersey ir kitur. Apie Ku
dirką plačius pranešimus skelbė „N. Y. Ti
mes“ radijas New Yorke (rugp. 7 d., tuoj 
po astronautų pavykusio nusileidimo Ra
miajame vandenyne) ir kiti radijai ne tik 
New Yorke, bet ir kitur JAV-se. Eltos gau
tomis žiniomis, Kudirkos pareiškimai rado 
platų atgarsį ir Europos bei kitų kontinen
tų spaudoje bei radijuose.

APIE BRAŽINSKUS
Paryžiaus dienraščio „Le Figaro“ savai

tinė laida (Selection hebdomadaire) liepos 
28 d. (Nr. 910) paskelbė tokio turinio žinią: 
„Lietuvis ir jo sūnus, nukreipę sovietų lėk
tuvą praeitų metų spalio mėn. į Turkiją, 
nužudę lėktuvo palydovę ir sužeidę piloto 
pavaduotoją, bus teisiami teismo baudž. by
loms“.

Laikraštis, nurodęs, kad nors sovietų 
įstaigos visą laiką nesėkmingai reikalavo 
jiems grąžinti abu „oro piratus“ ir kad tarp 
abiejų kraštų įsiliepsnojusi polemika, to
liau pažymėjo, kad „pagaliau Konstitucinis 
Teismas Istanbule šeštadienį, anksti rytą 
(liepos 24 d. — Eltos Red.), nusprendė, jog 
tėvas ir sūnus privalo būti suimti ir teisia
mi, kaip kriminaliniai nusikaltėliai. Tokį 
sprendimą darydamas, Konstitucinis Teis
mas patvirtina, jog abiejų lietuvių žygis ne
buvo politinio pobūdžio“.

Vlikas, pateikdamas šią prancūzų spau
dos žinią, dar nebuvo gavęs papildomų in
formacijų iš Turkijos . (ELTA) 

cionalizmą“ Lietuvoje ir užsieniuose, kas, 
kaip jie sakė, ideologiškai paruošė jį išdavi
mui, ir jie darė užuominas, kad jis galėtų 
susilaukti lengvesnės bausmės. Bet Kudir
ka pareiškė, kad jis atsisakęs savo paties 
laisvės dėl tikrosios savo tėvynės Lietuvos. 
Šeši mėnesiai vienutėje davė jam pakanka
mai laiko giliai apsimąstyti, sakė jis.

Kudirka tęsė: „Atsimenu, kai studijavau 
Vilniuje, ten vietoj dviejų kalėjimų, kurie 
buvo vokiečių laikais, sovietinio valdymo 
metais buvo septyni, ir buvo apie 20.000 ka
linių. Jie buvo perpildyti iki 1955 m. Dar 
1950 m. lietuviai bangomis su savo vaikais 
keliavo į koncentracijos stovyklas... Stalino 
mirtis išgelbėjo mano tautą nuo fizinio iš
naikinimo. Tačiau politikos esmė išliko ta 
pati.

„Dabar“, tęsė Kudirka, „mums yra skir
ta mirti daug lėtesne mirtim — asimiliuo
tis. Bet mes nenorime mirti. Dešimtį metų 
mūsų broliai miškuose kovojo, tikėdamie
si, kad mūsų kova Vakaruose žinoma ir re
miama, nors bent morališkai. Tikėjo ir tie, 
kurie mirė mūšiuose ar koncentracijos sto
vyklose. (Net valstybės saugumo pareigū
nai pripažįsta, kad žuvo 50.000 lietuvių 
partizanų).

„Atlanto charta, kuri žadėjo pavergto-

SEPTYNIOS dienos
Egiptas palaiko Numeirį

Egipto prez. Sadatas atmetęs Sov. Sąjun
gos pageidavimą įsikišti į Sudano reikalus 
ir pasmerkti 'antikomunistinį prez. Numei- 
rio režimą.

Egiptas branginąs draugystę su Sov. Są
junga. esąs dėkingas už karinę paramą ir 
politinę paspirtį, bet religiniais, socialiniais 
ir kitokiais sumetimais jis esąs priešingas 
komunizmui.

Pakaltinti šnipinėjimu
Izvestijoje britų ambasados karinio jūrų 

laivyno atašė ir trys jo padėjėjai pakaltinti 
šnipinėjimu — jie renką informaciją apie 
laivų statyklas, pakrančių sargybų laivus, 
priešlėktuvinę gynybą ir kt.

Tie kaltinimai nebuvo atsiųsti ambasa
dai.

Eritai galvoja, kad tais puolimais ir kal
tinimais jiems atsilyginama už išvarytuo
sius iš Britanijos kelis šnipus ir kad nebu
vo įsileisti penki sovietiniai pareigūnai.

Mudžibas Ramanas gyvas
Pakistano prez. Chanas pareiškė, kad 

Bengalijos (Rytų Pakistano) neprikauso- 
mybę paskelbęs šeikas Mudžibas Ramanas 
tebėra gyvas, esąs laikomas geriausiame 
kalėjime ir būsiąs teisiamas (vėlesnėmis ži
niomis — jau slaptai teisiamas).

Bet jis neatsakąs už tai, jei Ramanas iki 
teismo mirtų sava mirtim.

Astronautai namie
Rugpiūčio 7 d. Ramiajame vandenyne 

sėkmingai nusileido 3 amerikiečių astro
nautai, Scottas, Wordenas ir Irwinas, išbu
vę kelionėje 12 su puse parų, du iš jų kol 
kas ilgiausiai išvažinėje ir išvaikščioję mė
nuliu, o trečiasis grįžtant buvo išėjęs į erd
vę.

Kelionė laikoma pačia sėkmingiausia. 
Nusileidžiant neveikė vienas parašiutas 
(jei du neveiktų, nusileidimas būtų tragiš
kas). Nusileidimą ir operaciją, kai astro
nautai buvo išimti iš kapsulės, iš už 5 my
lių stebėjo sovietų karinis laivas.

Kinijos prašymas
Kinija prašo JAV ir Sov. Sąjungą pasiža

dėti niekada pirmosioms nesinaudoti ato
miniais ginklais.

Kinija atmetusi Sov. Sąjungos pasiūlymą 
sušaukti penkių atominių valstybių nusi
ginklavimo konferenciją.

Ispanijos noras
Ispanija reiškia norą įstoti į NATO.
Ligi šiol buvo abejinga tuo reikalu.

Egipto priemonės
Prez. Sadatas įsakė areštuoti seną Nas- 

sero draugą Mohiediną ir socialistų insti
tuto pirmininką Saadediną.

Areštai įvykdyti ryšium su Egipto pro
fesinių sąjungų paskelbtąja rezoliucija, ku
rioje. kaip ir Sov. Sąjungos, pasisakoma 
prieš Sudano vyriausybės priemones.

Al Ahram laikraščio redaktorius Haika- 
las taip pat savitai pasisakė dėl savo pro
fesinių sąjungų. Vakaruose apskritai jos 
esančios tokios stiprios, kad galėjo kelti 
balsą, kai Sov. Sąjunga puolė Čekoslovaki
ją, bet tai nepadarė.

KALIFORNIJOJE ŽUVO RAŠYTOJAS 
JUOZAS TININIS

1971 m. rugpiūčio 2 d. Kalifornijoje, San 
Loui Obispo apylinkėse, susitrenkęs su iš 
priekio atvažiuojančia auto mašina, buvo 
užmuštas literatas, rašytojas, kalbininkas 
Juozas Tininis.

Alg. Gustaitis

sioms tautoms laisvę, buvo tuščias pažadas, 
mano tautai kaštavęs 50.000 žuvusiais ir 
400.000 ištremtaisiais, iš kurių 150.000 susi
rado kapus Sibiro žemėje... Patys drąsiau
si ir ryžtingiausi Lietuvos patriotai buvo 
fiziškai išnaikinti.

„Bet užaugo nauja karta, kuri pasiryžusi 
eiti savo tėvų keliu. Kai aš atsisakiau iš
pildyti valstybės saugumo organų norus, jie 
grasino man mirties bausme. Tikiu, kad 
tas jų pažadas bus įvykdytas. Aš esu nuo
širdus katalikas. Dėl to, jeigu Aukščiausia
sis teismas pasmerks mane mirti, prašau 
pakviesti kunigą, kad atliktų paskutines 
katalikiškas bažnytines apeigas.

Tuo metu pirmininkas pertraukė Kudir
ką ir pasakė: „Nesuprantu, ką tu čia kalbi“

Kudirka: „Prašau Aukščiausiąjį teismą 
nepersekioti mano motinos, mano žmonos 
ir mano vaikų. Prašau neskriausti jų“.

Pirmininkas: „Tu pats savo elgesiu už
trauki šeimai sunkumus“.

Kudirka: „Ne aš, bet tamsta. Tikėjausi 
iš Amerikos daugiau padėti savo šeimai, 
negu iš to vergiško atlyginimo, kuri gaunu

(Nukelta į 4 psl.)

Kviečiami kiniečiai
Visiems Sudane dar tebedirbantiems ru

sams patarėjams ir technikams įsakyta 
daugiau nebedirbti.

Jų vieton kviečiami kiniečiai.

Trečioje eilėje
Lankydamasis Egipte, Sov. Sąjungos at

stovas pareiškė, kad Egiptas šiuo metu pa
gal pirmumą einąs trečiuoju po Vietnamo 
ir Kubos.

Manoma, kad Egipto nustūmimas į tokią 
vietą yra pasekmė dabartinio įtempimo 
tarp abiejų kraštų.

Sov. Sąjunga — Indija
Sov. Sąjungos užsienių reikalų ministeris 

Gromyka buvo nuvažiavęs į Indiją.
Pasikalbėjimas ypač buvęs reikalingas, 

turint galvoje Bengalijos (Rytų Pakistano), 
ryšių su Kinija ir sovietinio laivyno Indi
jos vandenyne klausimus.

Pragaras Ulsteryje
Ulsteryje (šiaurinėje Airijoje) pastiprė- 

jo riaušės.
Per porą dienų žuvo 17 asmenų, suimta 

300 tokių, kurie įtariami priklausą teroris
tinei IRA (Airijos Respublikinė Armija) 
katalikiškai organizacijai.

Bėgdami iš savo gyvenviečių į Airijos 
respubliką, kai kurie žmonės net patys de
gina -savo namus, kad nepaliktų nepriete
liams. nors teritorijoj deginimų ir taip yra 
daug.

Įspėjimas
„Pravda“ įspėjo Vašingtoną, kad JAV ir 

Kinijos suartėjimas nebūtų nukreiptas 
prieš Sov. Sąjungą.

Sov. Sąjungos — Indijos sutartis
Indija ir Sov. Sąjunga pasirašė sutartį, 

įpareigojančią tuojau tartis, jei kuri nors 
iš jų būtų užpulta.

Marčenka paleistas
Atsėdėjęs dvejis metus, buvęs paleistas 

Anatolis Marčenka, kuris buvo uždarytas, 
kad protestavo dėl Čekoslovakijos užėmimo 
(anksčiau jis išsėdėjo 6 metus ir juos apra
šė knygoje „Mano liudijimas“; knyga išleis
ta svetur).
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PALAIDOTAS J. TININIS
Los Angeles, Calif., lietuvių kolonija bu

vo prislėgta išgirdusi apie jos gyventojo 
Juozo Tininio žuvimą automobilio katast
rofoje. Dar 1971 rugpiūčio 1 d., sekmadie
nį, jis dalyvavo Dailiųjų Menų Klubo susi
rinkime. Dieną prieš tai literatūros vakare 
su Aleksandra ir Antanu Gustaičiais, Bern. 
Brazdžioniu. Ale Rūta. Kitą dieną, rugpiū
čio 2 d., automobiliu išvyko pasižiūrėt: 
Hearsto pilies (pradėjo atostogas!), ir pa
keliui, San Louis Obispo apylinkėse, į j< 
vairuojamą automobilį įvažiavo iš priekio 
kažin kokių amerikiečių jaunuolių vairuo 
jama mašina. Tiksliai dar nežinoma, be! 
sakoma, kad J. Tininis buvo vietoje užmuš
tas, anos mašinos du asmenys sužeisti.

Po kelių dienų buvo gautas jo lavonas 
atvežtas į Los Angeles. Už velionį kalbinin
ką, rašytoją, kritiką, kultūrininką, žurna
listą Juozą Tininį rąžančius atkalbėta: 
1971. VIII. 6 vakare Hamrock laidotuvh 
koplyčioje. Tuo laiku buvo apie 97 F. karš
čio, laidotuvių koplyčia vėsinama. Ražan 
čių kalbėjo kun. Olšauskas. Kalbas pasa
kė: Eernardas Brazdžionis — artimųjų ii 
draugų vardu; dr. E. Tūmienė paskaitė ei 
lėraštį, jos poezijos knygoje „Karaliai ii 
šventieji“, paskelbtoje 1958 m., J. Tininic 
atminimui; Bronys Raila — lietuvių rašy 
tojų vardu. Apeigoms vadovavo Bern. Braz
džionis. Buvo pilna koplyčia atsilankiusiu

Gedulingos pamaldos įvyko šeštadienį 
rugpiūčio 7 d., 9 vai. ryto, šv. Kazimiere 
lietuvių bažnyčioje. Giedojo komp. Br. Bud- 
riūno vadovaujamas choras. Ee gausių lie-

DVIGUBA ŠVENTĖ
Brazilijoje, San Paulo, Vila Zelinos lie

tuvių parapijoj birželio 27 d. įvyko dviguba 
šventė: ilgamečio klebono prel. Pijaus Ra- 
gažinsko 40 metų kunigystės bei 35 metų 
pastoracinio lietuviško darbo minėjimas ir 
tos parapijos perleidimas saleziečiams. Ju
biliejinėse pamaldose ir iškilmingoje aka
demijoje dalyvavo ne tik šv. Juozapo para
pijiečiai, bet ir visos S. Paulo lietuvių or
ganizacijos. Tolimojo Rio de Janeiro lietu
viams atstovavo generalvikaras prel. Z. Ig
natavičius. Bažnyčioje perskaitytas arki
vyskupo dekretas, kuriuo kun. Martynas 
Gaidys, salezietis, paskirtas V. Zelinos šv. 
Juozapo parapijos klebonu. Regioninis vi
karas portugalų kalba iškėlė ilgamečio kle
bono prel. P. Ragažinsko asmenį, veiklą bei 
nuopelnus.

Akademijoje, kuri įvyko seselių gimnazi
jos salėje, buvo išpildyta plati programa, 
kurioje pasireiškė lietuviai ir kitataučiai, S. 
Paulo lietuvių organizacijos bei lietuvių bi
čiuliai. Prel. Ragažinskui pareikšta padėka 
dainomis, šokiais, prakalbomis bei dovano
mis. (ELTA)

RADIJO DARBUOTOJŲ SĄJUNGA
Eūsimo Vliko seimo metu Detroite (š. m. 

gruodžio 4-5 d.) numatytas spaudos bei ra
dijo darbuotojų pokalbis su Vliko atstovais. 
Ryšium su tuo „Laisvės Žiburio“ radijo ve
dėjas New Yorke R. Kezys pasiūlė įsteigti 
Radijo Darbuotojų Sąjungą. Kiekvienas 
RDS narys įsipareigotų vienerių metų bėgy
je paruošti reportažus, ne vietos pobūdžio, 
ir juos pasiųstų kitiems nariams magneto
fono juostose. Pasiūlymas svarstomas lie
tuviškų radijo programų vedėjų tarpe. (E) 

tuvių, į pamaldas atsilankė latvių rašyto
jas Anšlavs Eglitis.

Po pamaldų gausi lydėtojų vilkstinė nu
vyko į Kalvarijos kapines. Ten maldą at
kalbėjo kun. A. Olšauskas, kuris šv. Kazi
miero bažnyčioje laikė velionio atminimui 
mišias, pasakė pamokslą.

Kalvarijos kapinių mauzoliejuje su Juo
zu Tininiu atsisveikinimo kalbas pasakė: J. 
Motiejūnas — ateitininkų sendraugių var
du; Algirdas Gustaitis — Dailiųjų Menų 
Šlubo vardu; Edmundas Arbas — Lietuvių 
Fondo vardu; E. N. Radvenis — Lietuvių 
Bendruomenės vardu; Stasys Paltus — lie
tuvių žurnalistų vardu.

VisoS'kalbos, pasakytos koplyčioje ir ka
pinėse. Prano Gasparonio įrekorduotos.

Velionio atminimui ateitininkai rinko au
ras, kurios bus perduotos BALFui. O Lie
tuvių Fondas velionio atminimui vietoje gė
lių rinko aukas, kurios bus persiųstos Lie- 
uvių Fondui Juozo Tininio vardu. Jo pra

dėtąjį įnašą norima padidinti. Artimieji, 
norintieji tuo būdu pagerbti J. Tininį, au
ras gali siųsti arch. Ed. Arbo vardu (jis yra 
Lietuvių Fondo-atstovas Los Angelėje), ad
resuodami: 306 22nd St„ Santa Monica, Ca- 
Cif. 90402, U. S. A.

Pagrindinai velionio Juozo Tininio laido
tuvių apeigomis bemaž visą savaitę rūpino
si jo artimas draugas Bernardas Brazdžio- 
lis, tam paaukojęs kelias atostogų dienas. 
Pravedė labai sklandžiai. Daug padėjo šv. 
Kazimiero klebonas prelatas kun. J. Ku
čingis ir kiti. Iš Boston, Mass., į Kaliforniją 
atostogoms atskridę Antanas ir Aleksand
ra Gustaičiai iš pagrindų pakeitė numa
tytąjį tvarkaraštį, dalyvavo a. a. Tininio 
pagerbimuose, laidotuvėse.

Atsisveikinant su velioniu, pasakyta gra
žių kalbų. Visi iškėlė jo nuopelnus ne tik 
Los Angeles lietuvių kolonijai, bet visam 
užsienio lietuvių kultūriniam veikimui. Jo 
bičiuliškos, nuoširdžios paslaugos, draugiš
kos plunksnos labai pasiges mūsų raštija, 
kalbininkai, knygų autoriai, parodų, kon
certų rengėjai, žurnalų, laikraščių redak
toriai ir apskritai visi lietuviai.

Alę. Gustaitis

RESPUBLIKINĖS PREMIJOS
1971 metų Lietuvos respublikinės premi

jos paskirtos šiems lietuviams: R. Višomirs- 
kiui už metalų kinetikos tyrimus, P. Kati
liui už geometrinius vadovėlius, grupei lie
tuvių — už koordinatinių ištekinimo stak
les, L. Kairiūkščiui už mišriųjų miško for
mavimo ir atrankinių kirtimų sistemą, gru
pei lietuvių už žolės miltų gamybos nau
dojimo technologijos ir mašinų sukūrimą. 
V. Čekanauskui už 1960-1970 m. visuome
ninių pastatų ir gyvenamųjų rajonų projek
tus ir A. V. Nasvyčiams už 1956-1969 m. vi
suomeninių pastatų rekonstrukcijų projek
tus, J. Kazlauskui (po mirties) už monogra
fiją „Lietuvių kalbos istorinė gramatika“, 
grupei lietuvių už „Lietuvos TSR biblio
grafijos A seriją 1547-1861 m.“

Literatūros ir meno srityje: Jonui Avy
žiui — už romaną „Sodybų tuštėjimo me
tas“ (1970 m.), V. Dautartui — už vaikų li
teratūros kūrinius, operos solistei E. Čiu
dakovai, Sauliui Sondeckiui už vadovavi
mą Valstybinės filharmonijos kameriniam 
orkestrui, 1968-1970 m. paruoštąsias kon
certines programas, N. Petruliui už Lenino 
paminklą Kauno mieste, B. Žilytei už iliust
racijas vaikų knygoms.
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SU LIETUVIAIS PASAULYJE
SĄSKRYDIS ALBERTOJE

Liepos 10-1 i d. d. Kalgary, Albertoj, įvy
ko penktasis Vakarų Kanados sąskrydis, 
sutraukęs per 250 lietuvių iš Vankuverio, 
Edmontono, Red Deer, Lethbridge, Brooks, 
Regina, Winnipego, Sudburio, Toronto, 
Bramptono ir kitų vietovių.

Sąskrydį atidarė Kalgario universiteto 
profesorius dr. K. Lederis, primindamas, 
kad pirmasis sąskrydis įvyko 1941 m. Me
ninę programą atliko Winnipego lietuvių 
choras ir tautinių šokių grupė.

Mišių metu, Winnipego chorui užgiedo
jus „Apsaugok, Aukščiausias, tą mylimą ša
lį“, daugumas dalyvių apsiverkė, nes kai 
kurie 40 metų, kai negirdėjo lietuviškos 
giesmės.

Sąskrydį suorganizavo prof. dr. K. Lede
ris. M. Eiruzgienė, J. ir A. Karpai, B. Jau- 
gos ir K. Dubauskas.

V. ADAMKUS AUKŠTOSE PAREIGOSE
Lietuvis Valdo Adamkus (Adamkevičius) 

JAV valdžios paskirtas „Enviromental Pro
tection Agency“ penktosios srities (ji apima 
6 vidurio Amerikos valstijas) administra
toriaus padėjėju.

Toji įstaiga rūpinasi vandens ir oro ap
saugojimu nuo visokio teršimo, turi 6.000 
tarnautojų, jos biudžetas 2 milijardai dol., 
ir ji yra tiesiogiai atsakinga JAV preziden
tui.

Amerikiečių spauda plačiai paminėjo V. 
Adamkaus paskyrimą.

KELIAUDAMI MOKOSI
Du Brazilijos jaunuoliai, Regina Bag- 

džiūtė ir Jonas Lukoševičius, keliauja per 
Ameriką ir Kanadą, stebėdami lietuvių jau
nimo veiklą, kad grįžę galėtų kai ką pritai
kyti savo aplinkai.

Jie abu gimę Brazilijoje, gražiai kalba 
lietuviškai, jų tėvai atvyko būdami maži.

ATSIMINIMŲ VALANDĖLĖS SUKAKTIS
New Yorko Lietuvos atsiminimų radijo 

valandėlė švenčia 30 metų sukaktį. Ją įstei
gė tada dar tik 16 metus eidamas dr. Jokū
bas Stukas.

Valandėlėse duodama lietuviškos muzi
kos, dainų, lietuvių gyvenimo ir pasaulinė 
apžvalgos, jaunimo ir religinės valandėlės, 
vaidinimų, kultūrinių paskaitų. Viskas at
liekama gražia lietuvių kalba.

Tą sukaktį Lietuvos atsiminimų radijo 
valandėlė atžymėjo koncertu - bankietu. 
Daug linkėjimų susilaukė dr. Jokūbas Stu
kas.

NAUJA ALIAS VALDYBA
Alias (Amerikos lietuvių inžinierių ir ar

chitektų sąjunga) išsirinko naują centro 
valdybą: pirm. Vyt. Vidugiris, vicepirm. 
Ed. Arbas ir kiti.

Posėdyje centro valdyba numatė praves
ti architektūrinio pobūdžio konkursą, Alias 
ženkliuko konkursą, premijuoti geriausią 
straipsnį, išspausdintą „Technikos žodžio“ 
žurnale, ir kt.

AUKSO MEDALIS UŽ PAŠTO ŽENKLUS
Vakarų Berlyne įvykusioje tarptautinėje 

filatelijos (pašto ženklų) parodoje Ameri
kos lietuvis J. Grigaliūnas gavo vieną iš pa
rodai skirtųjų 12 aukso medalių.

Tai yra pirmasis lietuvis, gavęs aukso 
medalį už lietuviškus pašto ženklus.

Pats J. Grigaliūnas laiške „Mūsų Pasto
gei“ šitaip pasisako:

„Aš išstačiau Lietuvos oro pašto gerokai

suspaustą rinkinį iš 48 albumo lapų, nes 
tiek tebuvo galima statyti ir duoti vietos. 
Todėl dėl vietos stokos turėjau labai spaus
ti ir į lapus dėti kuo geriausią ir rečiausią 
medžiagą... Tuose lapuose buvo įdėta virš 
140 vien bandomųjų ženklų, apie 180 retų 
abartų (t. y. klaidų), daug retų vokų ir ži
noma po vieną normalų ženklą“.

NUMATYTA IŠLEISTI KNYGA APIE 
AUSTRALIJOS LIETUVIUS

„Mūsų Pastogė“ rašo, kad Australijos 
Kultūros Taryba yra nutarusi išleisti kny
gą apie Australijos lietuvius. Toji knyga 
apimtų 25 m. veiklos laikotarpį, ir joje bū
tų atžymėta visuomeninė veikla, kultūrinis 
gyvenimas, lituanistinis švietimas, pastan
gos sulaikyti nutautimą, organizacijos ir 
jų veikla ir lietuvių įnašas krašto kultūron.

Kiek anksčiau Australijoje buvo išleistos 
tokio pobūdžio knygos apie Adelaidės lie
tuvius ir Australijos lietuvių metraštis.

MOTERŲ SPAUDOS LOTERIJA
„Gabijos“ ir „Moters pasaulio“ redakto

rių ir jų talkininkų pastangomis ruošiama 
visos Australijos mastu „Moterų Spaudos 
Loterija“.

Kaip iš spaudos matyti. Australijos lietu
vės moterys dirba vieningai ir tolerantiš
kai ir daug kur iškyla visuomenėje.

Jų vieningumo ir išmoningumo pastan
gomis jubiliejinei salei įrengti suorganizuo
ta 2.000 dol. Jais įrengta Melbourne Mo
terų seklyčia.

ATIDARYTA SKAITYKLA IR 
VALGYKLA

Melbourne Lietuvių namuose rugpiūčio 
mėn. atidaryta skaitykla ir valgykla, kuriai 
vadovauja Soc. Globos D-ja.

Atidarymo proga Melbourne apylinkės 
pirm. G. Žemkalnis pareiškė, kad šitą dide
lį darbą atlikusi Moterų D-ja.

MEKŲ VIEŠNAGĖ MASKVOJE IR 
LIETUVOJE

Rugpiūčio 3 d., kinematografininkų kvie
čiami, į Lietuvą nuvažiavo Amerikoje gy
venantieji poetas ir kino avangardininkas 
Jonas Mekas ir jo brolis Adolfas Mekas su 
žmona.

„Tiesa“ rašo, kad Mekai atvyko iš Mask
vos, kur jie žiūrėję ten vykusį tarptautinį 
festivalį.

„Vagos“ leidykla leidžia Jono Meko poe
zijos knygą.
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ALPINISTAI IŠKELIAVO Į KALNUS
Į Pamyro Komunizmo viršūnę (7.495 

metrai nuo jūros lygio) lipti išvyko 18 Lie
tuvos alpinistų: vilniečiai inžinieriai Romas 
Augūnas, Stasys Miglinas, Vitalis Stepulis, 
Algis Petrauskas, architektas Julius Jur
gelionis, konservatorijos studentas Alfre
das Buika, kūno kultūros studentas Anta
nas Varanka, kauniečiai inžinieriai Gied
rius Bernatonis, Erdvilas Adomaitis, Janas 
Gkulič-Kazarinas, Jurgis Zamulaitis, Sov. 
Sąjungos čempionas alpinizmo instrukto
rius Dainius Makauskas, Jonavos gyvento
jas Alfonsas Jakštas ir Šiaulių gydytojas 
Algis Briedis, inžinierius Augustas Kubi
lius. Vilius Šaduikis ir Darata Stankutė.

Jau buvo rašyta, kad Lietuvos alpinistai 
yra įkopę į aukštas Pamyro viršūnes ir pa
vadinę jas „Lietuvos“, „Čiurlionio“ ir „Do
nelaičio“ vardais.

Londono lietuvių didysis altorius pavaiz
duoja Nekalčiausios Dievo Molinos Mari
jos dangiškos laimės pradžią: jos vainikavi
mą danguje. Josios atpirkimas pilnai įvy
kęs, išganymo pasiekusi, švyti dangiška 
garbe ir laime. O tas altorius yra padarytas 
bent šimtą metų pirmiau, negu pop. Pijus 
XII 1950 m. paskelbė, jog V. Dievo visaga
lio garbei ir Jo Motinos, Nekalčiausios Mer
gelės Marijos, pagarbai yra skelbiama tikė
jimo tiesa, Dievo apreikšta, kad, pasibai
gus Dievo Motinos žemiškam gyvenimui ir 
jai mirus, ji buvo prikelta iš mirusiųjų ir 
su kūnu ir siela paimta į dangų.

Nekalčiausios Mergelės Marijos, Dievo 
Sūnaus motinos, į dangų paėmimas teikia 
garbę Dievui ir mūsų Atpirkėjui, Jėzui 
Kristui. Ji buvo tobulai atpirkta žemėje. 
Nebuvo kas kliudytų jos amžinai laimei ir 
garbei danguje. Ji pati yra išrinktasis Die
vo kūrinys. Ir mes esame Dievo išrinktieji, 
kaip moko šv. Jonas apaštalas: „mes vadi
namės Dievo vaikais ir esame... Mylimiau- 
sieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet 
dar nepasireiškė, kas būsime. Mes žinome, 
jog kada pasireikš, būsime į jį panašūs, nes 
mes matysime, kaip jis yra“ (1 Jono 3, 1-2).

Bažnyčia tikėjo nuo pat pradžios, kad 
Dievo Motina Švč. M. Marija, kaip padavi
mas sakė, mirusi Jeruzalėje, beveik visiems 
apaštalams į ją susirinkus. Kai trečią dieną 
panorėję patikrinti jos karstą, jį atidarę, 
rado nuostabiausių gėlių, žiedų, o jos kūno 
neberado.

Iš septintojo šimtmečio užsilikusieji raš
tai sako, kad Jeruzalėje buvo rodomas 
karstas, iš kurio buvo prikelta iš mirusių
jų Dievo Motina švč. Marija.

Antroje aštuntojo amžiaus pusėje šv. Jo
nas Damaskietis rašė apie apaštalų nuosta
bų susirinkimą į brangiausios Motinos lai
dotuves ir kaip jie karste radę ne Marijos 
kūną, o gražių gėlių.

Iš to kilo paprotys M. Marijos į dangų 
ėmimo dieną šventinti gėles ir jas, kaip 
sakramentalijas, naudoti sielos ir kūno rei
kaluos, prašant sau Dievo Motinos užtari
mo. Lietuviai tą šventę pavadino ŽOLINĖ
MIS.

Mūsų išganymas siekia viso mūsų as
mens, kūnas neišskiriamas. Dievo suteiktos 
Marijai malonės yra išreikštos Bažnyčios 
maldoje. „Dieve, kurs per Nekaltą Merge
lės Marijos prasidėjimą vertą prirengei sa
vo Sūnui buveinę, Tavęs meldžiame, kad 
Tu, kuris dėl būsimos to paties Tavo Sū
naus mirties ją apsaugojai nuo bet kokios 
sutepties, ir mums leistum jos užtarimu 
skaistiems nueiti pas Tave“.

Rytų ir Vakarų Bažnyčia vienodai tiki 
švč. Mergelės Marijos pasiekta dangaus 
laime, jos prikėlimu iš mirusiųjų ir paėmi
mu į dangų. Tai ji pasiekė savo sūnaus, Jė
zaus Kristaus, atperkamąja auka.

Įsijungę į Kristaus Bažnyčios narius, 
naudojamės Kristaus pelnytu visiems at
pirkimu ir Jo Nekalčiausios Motinos Mari
jos švento gyvenimo pavyzdžiu, prašydami 
jos melstis už mus dabar ir mūsų mirties 
valandoje.

Kun. K. A. Matulaitis, MIC

— SUDIEV, DUSIA!"
Dar paskutinis žvilgsnis į vargingą Sar

čių kaimelį...
Sudiev, sudiev!
Jonė artėjo prie Dusios. Ana, ten, už ža

liuojančių sodybų, melsvas, neaprėpiamas 
akimis, vandenynas, besijungiąs tolumoje 
su dangaus mėliu. Merginos ausys visuo
met godžiai gaudydavo šio mielo jai ežero 
bangų šniokštimą. Toks laisvas, didingas. 
Bet šį kartą Dusia nebešniokštė. Tik kažką 
patylom šnibždėjo. Taip, šnibždėjo.

Jonė kiek nusivylusiu žvilgsniu apžvelgė 
'atsivėrusį prieš ją vandens plotą.

Bevėjė popietė. Saulėta tyla. Tik ežero 
vilnys raibuliavo, mirgėdamos sidabru.

Nejau šis Vilnių virpėjimas beprasmis? 
— svarstė mergaitė. O potvyniai ir atoslū
giai? Juk Dusia kalba ritmais. Taip, taip, 
tikrai. Nes ir Jonės sieloje iššaukia ritmų.

„Šviesius karolius Dusion mėto
Saulužė motė, kaip iš sieto“ — 

pradėjo ji deklamuoti savo eilėraštį ir ne
baigė.

— Panele mokytoja, — išgirdo vaikišką 
balsą.

Atsigręžė. Kas galėtų ją šaukti? Gi jos 
mokinukas, 9 metų Tulabų Ladukas. Jis at
kiūtino iš Barčių, kur ji tik atsisveikino su 
mokykla, vaikais ir jų tėvais. Euvo užsuku
si ji ir pas Tulabus. Maloni, vaišinga Tu- 
labienė šį kartą buvo pasirišusi žandą vil
none skara. „Tai, Dzievuliau, sakau, net to 
kaulo Tu pasgailėjai žmogui“, ne tai skun
dėsi, ne tai juokavo kantri moteris, dantų 
gėlos užpulta.

— Panele mokytoja, motulė liepė pasa
kyti jum su Dzievu, — išdrožė berniukas 
vienu ypu nuo bėgimo uždususiu balsu. Bet

(iš romano „Anapilio papėdėje“)
jo melsvos akys juokėsi. Pro švelniu šyps
niu atsivėrusias lūpas švietė balti dantys. 
Po pažasčia jis laikė raštuotą žalio audeklo 
rankšluostį.

— O kur tu basteisi, kai aš buvau pas 
jus? — šypsojosi jauna mokytoja.

Jo akyse atsispindėjo ši saulėta popietė. 
Šviesiaplaukė galvelė prašyte prašėsi pa
glostoma. Bet ne. Juk ji mokytoja. Turi bū
ti išlaikytas orus atstumas.

— Aš buvau, ana, toje grūšioje, — paro
dė vaikas rankele netoliese nuo senos ap
leistos lūšnos išsišakojusią laukinę kriaušę.

Ir Jonė tų kriaušių prisivalgiusi. Kai jos 
patręšta, tokios skanios, sultingos, saldžia- 
rūgštės.

— Gardžios grūšios. Laduk?
— Gardžios.
— O kam tu gniaužai abrūsą? Bene eini 

ežeran maudytis?
— Jau aš nū dusyk maudiausi, — nusi

juokė berniukas. — Tai jum dovana nuo 
motulės.

— Ai, koks gražus, — nuoširdžiai džiau
gėsi ji, priimdama iš Laduko rankų rank
šluostį.

Ypatingas kraitinės skrynos kvapas skli
do iš rankšluosčio. Tos išmargintos, išda
bintos rojaus paukščiais, tupinčiais me
džiuose, tos Tulabienės klėtelėje paslėptos 
skrynios. Andai, ji rodė savo vaiko mokyto
jai raštuotus sijonus, kaišytines priejuostes 
ir drobes plonas plonytėles. Kai kurie audi
niai dar senelės atsinešti. Prieskrynyje su
džiovintų žolynų puokštė. Aha, tai jie pa
skleidė skrynioje tą malonų kvapsnį...

— Pasakyk motulei, kad ji auksarankė.

Esu laiminga gavusi nuo jos tokią brangią 
dovaną. Dar tokio abrūso nesu turėjusi. 
Manieji ne tokie gražūs, nors ir iš jūsų, 
mokinukų, suneštų man linų pluoštų išaus
ti. O todėl, kad mano audėjos rankos ne

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

tokios gražios, kaip tavo motulės.
Ladukas, atrodė, rimtai dėjosi galvelėn 

mokytojos žodžius. Žodis žodin perduos mo
tulei.

— Tai su Dzievu. -— tarė jis. nuleidęs 
galvelę.

— Sudie, Laduk! Ar tau gaila manęs? — 
surimtėjo Jonė. — Bet gal dar mudu pasi
matysim kada Kryžiuose per Petrines ar 
kur kitur. Mokykis gerai, tai būsi mokytas 
vyras.

Dar norėjo ji jam ką pasakyti, bet, kaip 
visuomet tokiais atvejais, jai pritrūko žo
džių. Tepadavė jam ranką, kurią vaikiški 
pirštai nedrąsiai palietė.

Susimąsčiusiomis akimis sekė tolstantį 
pievos takeliu basakojį berniukų, tą pasku
tinį šviesų spindulėlį iš gryčios, spraginė- 
jančiomis balanomis apšviečiamos.

1920 metais dar buvo sunku gauti žibalo. 
Jei ir galima buvo kur jo užtikti, jis nualin
tam karo kaimui buvo per brangus. Ilgais 
žiemos vakarais moterys verpė linus, vyrai 
nėrė bradinius ir suko virves, tik pasišvie- 
čiant gryčią balanomis. Pustamsėj troboj 
nejučiomis atsiverdavo burnos, žodis žodį 
pasišokėdamas vydavo, sąmojaus auksina
mas.

O kiek nuostabių pasakų tekdavo Jonei 
nugirsti.

Ji, užsimiršusi pažeidžianti mokytojos 
orumą, mėgdavo užsirioglinti ant šilto prie
krosnio ir valandų valandas tų pasakų 
klausytis. Geriausi pasakoriai būdavo klai- 
džiojantieji iš kaimo į kaimą siuvėjai, žo
džio meisteriai Dainavoje. Kaip jie ten dra
bužius nusiūdavo, taip. Bet užtat pagyvė
davo aprūkusi troba. Dieną siuvėjas tūno
davo, sąžiningai susikūprinęs, prie mašinos. 
Nė žado. O sutemus berdavo pasakas, kaip 
iš gausybės rago, vieną už kitą baisesnes. 
Tik, prieš eidamas naktigulto, pažerdavo 
juokus, nelyginant pagaikščiu žarijas kros
nyje, išjudindamas iš sustingimo seną-jau- 
ną. Klegėdavo, kvatodavo visa gryčia, kaip 
patrakus. „Ojojoj. kad tavy kur titnagais... 
ir prijuokinai ligi ašarų“, — pasigirsdavo 
pro juokus. Nenorom Jonė grįždavo sekly
čion, valdžios išnuomoton mokytojai.

Sudiev, pasakos! Lik sveika, romantiško
ji balanų šviesa, paliekanti gryčios pakam
pes pasinėrusias paslaptingame tamsyje, iš 
kurio vaikai bailiai laukdavo išneriant ko
kio neregėto baubo ar vaiduoklio. Sudiev!

Netikėtai nuo ežero atpūškė drėgnas vė
jas, persisunkęs ypatingais kvapais. Lyg 
būtų jis pakutenęs didžuvių pelekus ar pa
kedenęs ežero gylio žoles. Įsisiūbavusi Du
sia balzganom purslom taškė smėlėtus 
krantus. Bematant primetė ant smėlio tuš
čių ir su slidžiais gyvūnėliais kriauklių. 
Spalvingų, blizgančių, besimaudančių vai
vorykštės spalvomis... Reiktų jų pririnkti 
ir nuvežti miestan. Juk meniškos rankos iš 
jų padaro gražiausius papuošalus.

Anapus šio ežero, visais šalimais, dunkso 
Metelys, brolis tarp dviejų seserų — Dusios 
ir Obelijos. Prie Metelio išsidraikęs Metelių 
bažnytkaimis. Ten kadaise gyveno tetėno 
sesuo, — prisiminė Jonė. Ji mokėjo iš tų 
kriauklių sudėlioti įvairius raštus, sulip- 

džius jas ant dėžučių, rėmų. Kaip Jonę 
džiugino vaikystėje tos žėrinčios dėžutės! 
Jau senutė danguje. Gal gi puošia ten šio
mis spindinčiomis kriauklėmis rojaus sodo 
takus. Gera buvo moterukė.

Iš Barčių į Metelių bažnyčią aplink eže
rą tolokas kelias. Užtat žiemą per ežerą, 
kieta ledo pluta padengtą, rogėmis vieni 
juokai nukakti. Ir dar jei eikliais, pakaus
tytais arkliais. Tik skamba pasagos, atsi- 
dauždamos į neaprėpiamo ežero ledą, pa
dengtą baltapūkiu sniegu... Ūmai koks ber
nas panūsta pasigirti turįs šautuvą. •Tik 
zvimbt kulką į baltą ežero krūtinę. Lyg 
koks dejavimas, lyg skundas pasigirsta iš 
gelmių. Kitose rogėse vėl ta pati muzika. Ir 
pasileidžia rogės lenktynių. Kad ir dar ne- 
dienoja. Negražu pasivėlinti į rarotas. 
Prunkščia arkliai apšarmoję, skamba pri
rišti prie jienų dzinguliai. žvaigždės neno
romis mirksi, besiruošdamos prieš rytą už
gesti. Pilkšvas dangus, balsvas ežero plotas, 
sidabrinis žvanguliukų skambėjimas ir gū
dus ledo dundėjimas, — viskas susilieja į 
šaltą, didingą žiemos simfoniją.

O vasarą kitas vaizdas. Žmonės važiuoti 
ar pėsti traukia Šventežerio bažnyčion. Jų 
veidai, įdegę nuo saulės, dvelkia sveiku 
linksmumu ir šventadienišku orumu. Vyrų 
kepures puošia rausvi bijūnai. O moterų 
rankose didžiulės maldaknygės, apkaišytos 
rūtomis, rožytėmis ar rezetomis. Tik dulka 
miško kelelis, smėliu apiberdamas vyrų 
švarkų miluką, moterų margas vystukes, 
spalvingus pabrūvėlius ir šilko skareles. 
Pakelėse medžiuose čyrena įvairiabalsiai 
paukšteliai, sveikindami maldininkus. Bai
lus kiškis, išvydęs savo priešus, šmurkšt 
pašmurkt į krūmus. Aplinkui gi gyvastinga, 
ilgesingai kvėpuojanti žaluma, iškaišyta
spalvingais, įvairuojančių atspalvių žoly-
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d. Manchcsteryje Pavergtųjų Tautų savaitės proga suruoštame mitinge.
Kaip lietuvis, didžiai susirūpinęs dėl sa

vo tėvynės sovietinės okupacijos, noriu pa
reikšti padėką britą tautai už parodytąjį 
susidomėjimą ir pagalbą Pavergtųjų Tau
tų savaitės metu, kurią organizavo britų 
Europos Laisvės Lyga. Ee abejo, aš kalbu 
taip pat latvių, ukrainiečių, estų, kroatų ir 
kitų tautų vardu, kurios yra susirūpinusios 
dėl savo kraštų pavergimo.

Sunku būtų surasti kitą tokį demokratiš
ką ir tolerantišką kraštą kaip D. Britanija, 
kur kiekvienas gali laisvai reikšti savo nuo
monę ir prašytis globos kaip politinis pabė
gėlis, būdamas tikras, kad. nepaisant gali
mo spaudimo iš užsienio, jis nebus privers
tas „repatrijuoti". Ne taip kaip Švedijoje, 
kur po karo daugelis pabaltiečių ieškojo po
litinio pabėgėlio teisių, bet buvo išduoti So
vietų valdžiai.

Daug vilčių mums duoda tokie atvejai, 
kaip Anatoliaus Fedasejevo, kuris gavo vi
sokeriopą pagalbą, kad galėtų ištrūkti iš 
sovietinio kalėjimo ne taip, kaip lietuvis 
jūrininkas Simas Kudirka, kurį amerikie
čiai nuo savo laivo grąžino sovietams. Ir 
ne taip, kaip Bražinskas ir jo sūnus, kurie 
privertė lėktuvą nusileisti Turkijoj ir ku
rių padėtis dar vis neaiški. Net gali būti, 
kad jie bus grąžinti sovietams, kurie gra
sina Turkijai įvairiomis ekonominėmis 
sankcijomis.

Man labai malonu, kad parlamente buvo 
iškeltas Raudonosios armijos įvykdytasis 
lenkų karininkų išžudymas Katyne, nors, 
žinoma, čia sunku bepadaryti ką nors kita, 
kaip tik daugiau skelbti tiesą, nes ir tai yra 
naudingas veiksmas, turint galvoje, kad ru
sų propaganda, kurią tik esu užtikęs, vis la
bai stengiasi įrodinėti, kad iš tikro tai būta 
vokiečių karinio nusikaltimo, ir ji net liu
dininkus pateikia.

Tačiau negalima užmiršti ir vieno nelem
to atsitikimo, kai D. Britanija grąžino So
vietų Sąjungai auksą, kurį pabaltiečiai čia 
buvo pasidėję prieš okupaciją. Sprendimas 
buvo padarytas ministerio pirmininko, net 
nepasitarus su parlamentu.

Sunkumų yra daug. Dar nematyti galo 
kovai dėl mūsų žmonių laisvės ir teisingu
mo. Mūsų tikslui pasiekti reikia galimai 
didžiausios propagandos, reikia pasiekti 
žmonių mases ir joms išaiškinti rusų impe
rialistinės valstybės nežmonišką elgesį. De
ja, iki šiol spauda tyli, ir tik labai retai 
mūsų protestai aprašomi dienraščiuose. Jei
gu jie ir aprašomi, tai dažniausiai iš neigia
mos pusės.

Kodėl žydų šauksmas, reikalaujantis 
laisvės Sovietų Sąjungoj, didelėmis antraš
tėmis savaitėmis skelbiamas spaudoj, o 
mes, lyg tyčia, būname neišgirsti? Kodėl 
taip yra? Gal tai yra valdžios interesas iš
laikyti gerus biznio santykius? O gal dar

DOVANOS ARTIMIESIEMS
Nežiūrint tai, kad prekių kainos nuolat 

visur kyla, mūsų kainos iki rudens lieka tos 
pačios.

Išnaudokite progą, pasiųsdami jau dabar 
dovanų siuntinuką artimiesiems į Lietuvą.
SIUNTINYS 1971 (1)

Puiki crimplene medžiaga suknelei neper
matomo nailono, gėlėta medžiaga dviems suk
nelėms, vyriškai eilutei vilnonė angliška me
džiaga, šilkinė gėlėta skarelė, išeiginiai vyriški 
nailono marškiniai, 1 p. vyriškų arba moteriš
kų nailono kojinių. £ 30.00

Siuntinio kaina su įskaitytu muitu ir viso
mis persiuntimo išlaidomis.
SIUNTINYS 1971 (2)

3 jardai eksportinės veliūro medžiagos 
paltui, 314 jardo vilnonės angliškos eilutei me
džiagos, 1 vyriškas arba moteriškas nertinis, 
vyriški marškiniai arba bliuskutė, 2 poros vy
riškų nailono kojinių, 2jardo vilnonės suk
nelei medžiagos ir 1 vyriškas arba moteriškas 
itališkas nailono lietpaltis.

Siuntinio kaina su visomis išlaidomis
£ 40.00

Taip pat galime pridėti prie šių arba kitų 
siuntinių, be jokių papildomų persiuntimo iš
laidų, tokių reikmenų, kurie Lietuvoje yra ver
tingi ir naudingi.

Dirbtinio minko kailio viršus apsiaustui 
£15.00, vilnonės gėlėtos skarelės £ 1.75, vyriški 
arba moteriški nertiniai £ 4.00, nailono marš
kiniai £ 2.75, nailono lietpalčiai £ 4.00, gėlėtos 
arba šilkinės skarelės £ 0.80, crimplene me
džiaga suknelei £ 3.50, puikūs ilgi vilnoniai 
šaliai £ 3.25 ir kt.

BALTIC STORES LTD., 
(Z. Juras)

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

buojasi penktoji kolona, kai visi patogiai 
snaudžia?

Tikrai reikia stebėtis, kad praeitais me
tais UNESCO suorganizavo Lenino garbei 
simpoziumą ir pripažino jį didžiausiu hu
manistu. Arba tai buvo išdaiga, arba Žmo
gaus Teisių Komisija yra iš tikrųjų komu
nistų simpatikai, pasiryžę rizikuoti savo 
nešališkumą, priimdami rezoliuciją, gar
binančią kūrėją sovietinio rojaus, iš kurio 
žmonės taikosi pasprukti, jeigu tiktai gali. 
Tikrai baisu, kad organizacija, iš kurios ti- 
kėtumės pagalbos, taikstosi į mus iš užpa
kalio. Atrodo, kad lemia jėga, o ne princi
pai. Jeigu taip, reikia nenuleisti rankų ir 
priešintis visais galimais būdais.

Vienas suomių laikraštis teisingai apra
šė sovietų tvarką Baltijos valstybėse. SSSR 
tuoj pasiuntė protestų Suomijos vyriausy
bei ir paprašė tokių dalykų nespausdinti. 
Suomijos vyriausybė tuoj paskelbė, kad 
straipsnis buvęs abejotinos vertės ir kad 
daugiau antisovietinė propaganda nebus 
spausdinama.

Net Didž. Britanijoj krašto ateitimi nesu
interesuotasis elementas aiškina, kad ne
reikia jungtis į Europos Bendruomenę, nes 
susijungę pasidarysime stipresni už Sovie
tų Sąjungą. Atseit, aniems būtų lengviau 
sulaužyti po vieną šiaudą, negu visą pėdą 
iš karto.

Didžioji meška siekia savo letenomis vi
sur. Taigi nesiduokime nutildomi, nors kar
tais mūsų pastangos ir nėra efektingos. 
Mes privalome protestuoti, kol būsime 
išgirsti ir pripažinti. Negana kalbėti pa
tiems sau. reikia priešintis spaudimui, iš 
kur jis beateitų. Mažiau kalbų, daugiau vei
kimo. Eūkim vieningi, nes vienybėje rasi
me jėgos laisvės kovai. Ačiū Dievui, mes 
gyvename demokratiškame krašte, kur visi 
šitie dalykai yra galimi.

VASAROS MELODIJOS KAUNE
Kauno Sporto halėje rugpiūčio 11-15 d. 

d. duodamos „Vasaros melodijos“, kurias 
atlieka Bolovijos, Brazilijos, Urugvajaus ir 
Argentinos ansambliai.

VERTINA SŪRI IR SVIESTĄ
„Tiesa“ rašo, kad Maskva. Leningradas, 

Ukraina ir Uralo gyventojai puikiai vertina 
rokiškiečių pagamintuosius sviesto ir sūrio 
produktus.

MAŠINOS DIRBA GERAI
Rokiškio žemės ūkio mašinų šieno miltų 

malūnai, šakniavaisių perdirbimo mašinos 
siunčiamos į daugelį Sov. Sąjungos vietų: į 
Tolimuosius rytus, Kazachstaną ir Kauka
zą.

Lietuvių pagamintosios mašinos, kaip ra
šo „Tiesa“, dirba gerai.

IŠTAIGINGAS GYVENIMAS
„Naujienos" rašo, kad Lietuvoje aukš

tiems komunistų partijos ir valdžios parei
gūnams Vilniuje yra pastatyti atskiri ištai
gingi namai-butai. Taip pat jie yra aprū
pinti automobiliais su šoferiais, atskiromis 
ir pilnomis visokių prekių krautuvėmis, 
specialia ligonine su parinktais patikimais 
gydytojais ir kitu personalu...

SERGA J. URBŠYS
„Naujienos“ (VI. 29) rašo, kad buvęs ne

priklausomos Lietuvos užsienių reikalų mi- 
nisteris Juozas Urbšys serga Kaune ir ant- 
rukart buvo paguldytas ligoninėn.

V. ČESIŪNUI PIRMOJI VIETA
Tarptautinėje baidarių regatoje Prahoje 

vilnietis V. Česiūnas vienvietės 1.000 m 
lenktynėse laimėjo I vietą.

PARDUOTUVĖ MOTERIMS
Lenino prospekte Vilniuje atidaryta 350 

kv. metrų dydžio parduotuvė „Ieva“. Tai 
yra 20-ji pramoninių prekių parduotuvė 
Vilniuje. Toji „Ieva“ yra skirta tik mote
rims, ten bus galima nusipirkti trikotažo, 
galanterijos, kosmetikos parfumų ir suve
nyrų. „Ievos“ projektą parengė arch. J. Mo- 
zolevskis ir A. Dakinevičius, dail. J. Chai- 
fas.

„Tiesa“ rašo, kad prekybininkai ir pir
kėjos svajoja turėti dar ir moteriškos ava
lynės ir moteriškų drabužių parduotuvę. O 
kad nebūtų nuskriausti vyrai, reiktų pagal
voti ir apie Adomą.

SVEČIU PRIĖMIMAS
„Naujienos“ rašo, kad vykstantieji į Lie

tuvą turistai iš anksto dar lėktuve įspėja
mi nieko be leidimo nefilmuoti ir nefoto
grafuoti. Jeigu kas šio įspėjimo nepaklauso 
ir mėgina nufotografuoti kokį namelį Vil
niuje. tuojau būna sulaikomas, gabenamas 
į milicijos nuovadą, klausinėjamas, iš jo iš
reikalaujamas foto ar filmo negatyvas ir 
t. t.

Turistams sekti rusai turį įsitaisę arti 
viešbučių moderniais aparatais aprūpintus 
sekimo punktus...

J. LEBEDŽIO DAUKŠOS 
BIBLIOGRAFIJA

Vilniuje liepos mėn. išleista Jurgio Lebe
džio knyga „Mikalojaus Daukšos bibliogra
fija“ — 151 psl., 2.000 egz. Suregistruoti M. 
Daukšos raštų leidimai, ištraukų persi- 
spausdinimai, jam skirti straipsniai bei 
studijos ir kt. (ELTA)

MITINGAI DĖL SUDANO
Vilniuje Lelijos siuvimo įmonių susivie

nijimo darbininkai, inžinieriai, technikai ir 
tarnautojai susirinkę išklausė partinio ko
miteto sekretorės N. Urbanavičienės nu
šviestus įvykius Sudane. Po to dar mitinge 
kalbėjo apie terorą Sudane siuvėjos A. 
Andrejevą, V. Kiseliova ir meistrė J. Straz
dienė. Mitingas priėmė Sudano vyriausybę 
smerkiančią rezoliuciją.

Panašūs mitingai vyko ir kitose vietose.

V. KEIMERIUI GARBĖS RAŠTAS
„Gimtojo krašto“ redaktorius poetas Va

cys Reimeris apdovanotas garbės raštu „už 
ilgametį vaisingą literatūrinį darbą ir akty
vią visuomeninę veiklą“.

ANKSTYVOSIOS BULVĖS
„Tiesa“ rašo, kad Zapyškio kolūkio žem

dirbiai jau pristatė Kauno parduotuvėms 
80 tonų bulvių.

Zapyškio kolūkis šiemet pasodinęs 70 ha 
bulvių, iš jų 20 ha ankstyvųjų. Bulvių sodi
nimas ir kasimas yra mechanizuoti. Iš vie
no ha prikasama po 150 centnerių tų anks
tyvųjų bulvių.

Bulvių derlius esąs geras.

MOLĖTŲ SVIESTAS IR SŪRELIS
Per šių metų šešis mėnesius Molėtų cent

rinėje sviesto gamykloje buvo pagaminta 
sviesto ir sūrelio už du milijonus aštuonio
lika tūkstančių rublių.

AUDROS IR JŲ ŽALA
„Tiesa“ rašo, kad rugpiūčio 1 d., sekma

dienį, popiet, Dusetų apylinkėje užėjusi 
audra su perkūnija išlaužė pakelėse žilvi
čius, užtvindė gatvę. Sartuose išplovė nau
jai sudėtą šaligatvį, kruša suplakė daržus

Rytiniame Afrikos krante, palei Indijos 
vandenyną, dar labai neseniai gavo nepri
klausomybę prieš I pasaulinį karą buvusi 
vokiečių, o vėliau britų kolonija Tangani- 
ka. To krašto plotas yra 361.800 kvadrati
nių mylių, jame gyvena bemaž 9 milijonai 
gyventojų. Tanganikos labai gera žemė, 
ypač pajūryje, o krašto žemės gelmėse yra 
daug brangių ir retų mineralų: švino, va
rio, fosfato, akmens anglies, platinos, ura
no ir daug kitų. Ten aptikta ir deimantų, 
kurių telkinys yra maždaug 10 kartų di
desnis, kaip Pietų Afrikos deimantų kasyk
lose.

Tanganikos geografinė padėtis ir jos že
mės turtai viliojo ne vieną valstybę, norin
čią turėti daugiau kolonijų, šiuo metu var
žybas laimėjo komunistinė Kinija. Iš pra
džių. kaip toj pasakoj, ji į Tanganikos ve
žimėlį įkėlė tik vieną kojelę: ji apsiėmė čia 
nutiesti labai reikalingą 1200 mylių ilgumo 
geležinkelio liniją, kuri jungs kaimyninę 
Zambiją su Tanganikos pajūrio uostu. Prie 
šios geležinkelio linijos statybos dirba apie 
50.000 vietinių darbininkų, kurių mėnesi
nis uždarbis yra tik apie £10. Tačiau Kini
ja turėjo progos atsiųsti apie 15.000 visokio 
plauko technikų ir patarėjų. Svarbiausia, 
kad tie vadinamieji technikai ne paprasti 
technikai ar patarėjai yra ne geležinkelio 
tiesimo specialistai, bet gerai apmokyti ir 
parengti Kinijos kariuomenės specialūs da
liniai. Net ir kaimyninių valstybių akimis 
žiūrint, tų vadinamųjų technikų ir patarė
jų yra jau per daug, jų tas daugumas kelia 
rimto susirūpinimo. Mat, Tanganikos ka
riuomenė yra menkai ginkluota ir ne dides
nė, kaip Kinijos atsiųstieji vadinamieji 
technikos daliniai.

Tanganika ir jos kaimynai baiminasi dar 
ir dėl to, kad prieš keletą metų tokie pat 
Kinijos technikai su patarėjais vedė stra
teginius kelius per Tibetą. O kai jau keliai 
buvo baigti, tai Kinija atsiuntė daugiau re
guliarios kariuomenės, užėmė strategines 
vietas ir Tibetą okupavo. Tibetiečiai, para
gavę kiniškos okupacijos, 1959 metais su
kilo. Kinija sukilimą žiauriai numalšino ir, 
kad atbaidytų tibetiečius nuo bet kokių su
kilimų, greičiausiai nusižiūrėję j sovietinę 
Rusiją, apie 90.000 tibetiečių ištrėmė iš sa
vo gimtojo krašto ir apie 180.000 sušaudė.

Anksčiau Tanganikos kariuomenės kari
niais instruktoriais buvo Kanados karinin
kai, bet prieš porą metų prezidentas Nyere- 
re juos pakeitė kiniečiais. Tai dabar kinie
čiai instruktuoja ir apmoko ne tuos tanga- 
nikiečius, kuriuos norėtų krašto vyriausy
bė, bet tuos, kuriuos pasirenka patys Kini
jos instruktoriai. Ir juos apmoko ne Tanga- 
nikoje, bet Kinijoje. Reikia manyti, kad ne 
tik Tanganikos vyriausybė, bet ir jos kai
mynai nujaučia, kokius kariuomenės kad
rus ir kokiam reikalui kiniečiai pasirenka 
ir juos atitinkamai rengia.

Pastebėta, kad Kinija į Tanganiką jau 
atveža ir ginklų, kuriuos stengiasi nakti
mis slaptai iškrauti iš savo laivų. Oficia
liai ginklai vežami Tanganikos kariuome
nei, bet kas iš tiesų jais naudosis ir ar tik 
nebus jie atsukti prieš Tanganikos nepri
klausomybę, kai tie vadinamieji Kinijos 
technikai su patarėjais baigs tiesti gele
žinkelio liniją? Manoma, kad į Tanganiką 
jau spėta atvežti 16 vidutinio didumo tan
kų, panašių į sovietinius T-62, sunkesnių 
ir lengvesnių artilerijos pabūklų, pora tu
zinų MiG-17 lėktuvų, apie 100 sunkvežimių, 
dideli kiekiai lengvųjų ginklų ir šovinių ir 
apsčiai atsarginių dalių.

Dabar ir kyla klausimas, ar prezidentas 
Nyerere įstengs išprašyti Kinijos technikus 
iš Tanganikos, kai jie baigs 'tiesti geležin
kelio liniją, ar Kinija, kaip toj pasakoj, 
įkels ne tik visas 4 kojeles, bet ir uodegė
lę į Tanganikos vežimėlį.

Pagyvensim ir pamatysim.
G. I. Rimu t is

ŽMONĖS NEPASTEBĖJO...
8 klasės mokinė parašė laišką „Tiesai“:
„Kartą su komjaunimo užduotim teko 

vaikščioti po kaimą. Buvo šalta žiemos die
na. Pavargau, sušalau, o žmonės kažkodėl 
to nepastebėjo. Tik A. Nikštas pasiūlė karš
tos arbatos, pavaišino nedideliais rūgšto
kais obuoliukais“...

Kaip toliau iš laiško matyti, A. Nikštas 
yra komunistų partijos narys.

S&aitytaju tai&fcai
ĮPRASMINTI S. KUDIRKOS DIENĄ

Malonus Redaktoriau,
„Europos Lietuvio“ Nr. 25 pakartotas vi

sai teisingas pataisymas. Tautos Fondui 
mes privalome atiduoti ar savo vienos die
nos uždarbį, ar tiek, kiek kieno pajamos lei
džia, kaip savo tautos nario mokestį, kiek
vienais metais.

Pagarba mūsų išeivijos organizacijoms ir 
asmenims, kurie joms vadovauja, kad deda 
pastangas išgelbėti tuos, kuriuos mes dar 
galim išgelbėti.

Simas Kudirka, Simokaičiai, tuo pačiu 
prisimintinas ir kun. Šeškevičius, kuris ap
kaltintas tik už vaikų apklausinėjimą, ar 
yra pasiruošę tinkamai atlikti savo krikš
čionišką pareigą, jie visi yra gyvi palaidoti, 

ir klausimas, ar dar sugrįš į normalų žmo
gaus gyvenimą.

Teisingai sakoma straipsnyje, kad nei 
valdžiai, nei teisėjams dėl to bus nei šilta, 
nei šalta, ar mes valgysime tą dieną, ar ne. 
Sunku pasakyti, ką šiandien galvoja tie pa
tys sovietų jūrininkai ir Amerikos pakran
čių apsaugos vyrai, bet reikia tikėtis, kad 
ateis ta diena, kada jie patys ir kiti jiems 
pasakys, jog ieškodami Simo, jūs galėjot jo 
ir nerasti. O kitai pusei kiekvienais metais, 
vos išauš ta diena, vis sakys, kad jūs turė
jot Simo ieškot ir suradę jo neišduoti.

Ta diena, kaip ir visos mūsų ypatingos 
minėjimų dienos, tegu būna ne badavimo, 
bet susikaupimo ir maldos diena.

M. S. Rimša

ir išguldė kai kur pasėlius.
Prie Jūžintų vietomis vanduo išgriovė 

tiesiamo plento pylimą, dar ir perkūnas 
trenkė į Minkūnų pradinę mokyklą, bet jos 
neuždegė.

Panaši audra palietė ir Trakus. Per kele
tą valandų čia iškrito lietaus tiek, kiek pa
prastai prilyja per visą mėnesį. Lietuva 
yra atsidūrusi tarp dviejų stiprių vakaruo
se ir rytuose susiformavusių anticiklonų. 
Iki šiol Lietuvoje buvo labai sausa.

SPORTININKAI Į HELSINKĮ
I Europos lengvosios atletikos pirmeny

bes Helsinkyje kartu su Sov. Sąjungos 
sportininkais išvyko lietuviai bėgikai N. Sa- 
baitė, R. Bitė, P. Šimonėlis, A. Baranovas, 
šuolininkas į aukštį K. šapka ir rutulio 
stūmikas R. Plungė.

STUDIJUOTI NE VISI GALI
„Tiesa“ (VIII. 3) rašo, kad Lietuvoje pra

sidėjo stojamieji egzaminai į aukštąsias ir 
specialiąsias mokyklas. Bet, pasirodo, ne 
visi patenka į jas. Pvz„ ij Vilniaus inžineri
jos statybos instituto dieninį skyrių bus 
priimti 750 iš 1.230 norinčiųjų studijuoti, į 
Klaipėdos naująjį fakultetą lietuvių litera
tūros ir režisūros studijuoti priimta 30, o 
norinčių 81, choreografijos priimti 25, no
rinčių 44, chorinio dirigavimo priimti 25, 
norinčių 51.

RISTŪNŲ LENKTYNĖS
Liepos mėn. pabaigoje Utenos hipodrome 

įvyko Lietuvos ristūnų žirgų lenktynės. Jo
se dalyvavo 115 važiuotųjų iš 15 rajonų.

1968 m. gimimo žirgais pirmą vietą ir 
Sūduvos prizą išsikovojo širvintiškis E. 
Varkauskas, suaugusių ristūnų grupėje — 
uteniškis L. Varatinskas, pagerinęs net Lie
tuvos rekordą (1.600 m distancijoje jo lai
kas 2 min. 25.1 sek.).

„Didysis vasaros prizas“ atiteko L. Veit- 
kevičiui iš Zarasų rajono.

S. ŠIMKAUS VARDO PREMIJOS
Lietuvos Kultūros ministerija kasmeti

nę S. Šimkaus vardo premiją šiais metais 
paskyrė kompozitorei K. Erundzaitei (po 
mirties) už dainas „Girių mergelė“, „Vaka
ras“, „Paukštis“ ir „Lyjant“.

Pirmosios premijos poetams už tekstus 
dainoms nutarta neskirti.

Choreografui J. Lingiui paskirta pirma 
premija už lietuvių liaudies šokius: „Rus- 
nietis“, „Vyža“, „Pakrėstinis“ ir „Patrep- 
sienis“.

STATOMA POLIKLINIKA
Kaune, Dainavos gyvenamajame rajone, 

pradėta statyti 42 tūkstančių kubinių met
rų poliklinika.

Poliklinikoje numatoma apžiūrėti kas
dien 1.600 ligonių.

KNYGA APIE MERKINĘ
„Vagos“ leidykla išleido kraštotyrinę mo

nografiją „Merkinę“.
Monografijoje duodama Merkinės apy

linkės istorija, straipsnis apie jėzuitų įsteig
tąją mokyklą, specifiniai verslų, architek
tūros, liaudies skulptūros, dainų, folkloro 
ir kt. aprašymai.

Taip pat skaitytojas supažindinamas su 
Vinco Krėvės — Mickevičiaus šeima-, o 
ypač jo tėvu, kurį, kaip sakoma, rašytojas 
Krėvė paėmęs savo Šarūno prototipu.

RIDIKĖLIAI, SVOGŪNAI IR AGURKAI 
PALANGĖSE

„Švyturys“ rašo, kad Vilniaus Širmūnų 
rajone ne tik kolektyviniuose soduose, bet 
ir kolektyvinių daugiabučių namų palangė
se gyventojai augina svogūnus, ridikėlius 

■ir agurkus.
Tai nėra pageidautina mada, kaip rašo 

„švyturys“.

TILTAS DAR TVIRTAS
Liepos mėn, pradžioje buvo specialiai iš

tirtas Vilniaus Žvėryno tilto pajėgumas. 
Šis tiltas, pats seniausias Vilniuje, nuties
tas dar 1910 m. ir buvęs skirtas tik karie
toms, pasirodė esąs dar tvirtas. Vokiečiai 
1944 m„ traukdamiesi iš Vilniaus, tilto da
lį buvo sugriovę, bet ji vėliau buvo atsta
tyta. (ELTAI

V. PALČINSKAITĖ KIJEVE
Kijeve jaunojo žiūrovo teatras pastatė 

V. Palčinskaitės pjesę „Aš vejuosi vasarą“
(ELTA)

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,

Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,

3, St. Dunstan‘s Gardens 
London W. 3 

TeL ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc., 
Eccles, Manchester.
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Europos Lietuviu Kronikų
TAUTOS FONDUI AUKOJO

S. Rimša 1 svarą. Nuoširdžiai dėkoja
T. F. Atstovybė D. Britanijoje

ANGLIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRIJOS SUVAŽIAVIMAS

Anglijos Lietuvių Katalikų Bendrijos 
antrasis suvažiavimas bus Lietuvių Židiny
je Nottinghame rugsėjo 11 d. Prasidės 
punktualiai 14 vai.

Prašoma iš kiekvienos kolonijos — lie' 
kat. bendrijos atvykti pirmininkus — mar
šalkas arba juos pavaduojančius. Taip pa 
kviečiami visi Anglijos lietuviai kunigai 
Anglijos L. Kat. Bendrijos atstovai Vakar. 
Europos Liet. Kat. Sielovados Taryboje i: 
liet, jaunimo atstovas.

Apie atvažiavimą, pageidavimą nakvynė; 
malonėkite skubiai pranešti židinio vado
vybei.

Gali dalyvauti ir kiti, kurie A. L. K. Ben 
drija domisi.

GIROS IR GRYBŲ BALIUS
Rugsėjo 11 d., šeštadienį, Lietuvių Sody

boje (Headley Park, nr. Bordon, Hants.' 
ruošiamas įdomus didžiulis

GIROS IR GRYBŲ BALIUS. 
Pradžia 8 v. v., muzika bus iki 12 v. v. 
Gros visų mėgstamoji kapela „Scene III* 
Užkandžiai, gira ir įėjimas tik 75 penai. 
Kviečiami visi ko gausiausiai dalyvauti 

ir, jei kas pageidautų pernakvoti, kamba
rius bus galima gauti.

K. ŠALKAUSKAS ANGLIJOJE
Pagal universitetų personalo pasikeitime 

schemą, Calgary unversiteto (Kanadoje) 
matematikos profesorius Kęstutis Šalkaus
kas yra atvykęs 6 mėnesiams į Southamp- 
tono universitetą. Kartu čia apsistojo ir jc 
šeima.

Kęstutis yra inž. Stasio Šalkausko sūnus. 
Po karo jų šeima gyveno Londone, vėliau 
emigravo į Kanadą. Ten Kęstutis baigė uni
versitetą ir išėjo į profesūrą.

MIRĖ ČESLOVAS VAITKAITIS
Gegužės 5 d. Valijoje mirė Česlovas Vait

kaitis. Mirė širdies liga.
Č. Vaitkaitis buvo mūsų laikraščio skai

tytojas ir apskritai šviesus lietuvis.

LONDONAS
D. BRIEDIENĖS KELIONĖS

Londoniškė Danutė Briedienė su ketu
riais vaikučiais lankėsi pas gimines bei pa
žįstamus Toronte, Hamiltone ir Chicagoje.

Jos vyras, kaip žinome, turi siuntinių 
įstaigą „Taurą“.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 11 d., šeštadienį, 6 vai. vak„ lenkų klu
bo salėje, Whitefriars Lane. Coventry, ren
gia

Tautos Šventės Minėjimą.
Programoje numatoma tai dienai paskai

ta, dėklamacijos ir kt. Po oficialios dalies 
bus šokiai, kuriems gros iki 1 vai. ryto E. 
Dragūno vadovaujama kapela, veiks baras 
su įvairiais gėrimais ir užkandinė iki 12 
vai.

Visus vietos ir kitų kolonijų tautiečius su 
draugais ir pažįstamais prašome gausiai at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

NOTTINQHAMAS
SU JAUNIMU

Po lietuviškų pamaldų 11.15 vai. Židinyje 
baigiama berniukų stovykla.

Bus gyva, smagi užbaigos programa. Ma
loniai visi kviečiami dalyvauti.

QLASQOWAS
A. A. ALFONSAS MIKALAUSKAS

Glasgove rugpiūčio 3 d. mirė Alfonsas 
Mikalauskas, jau kuris laikas sirgęs plau
čių liga. Mirė ligoninėje.

Mes, Škotijos lietuviai, netekome lietu
vio, kuris jau čia daugiau kaip 20 metų gy
veno ir dirbo lietuvišką darbą. Matydavo
me mes jį chore, tautiniuose šokiuose, vai
dinimuose, draugijų valdybose. Ilgus me
tus jis buvo Glasgovo Lietuvių Blaivybės 
Draugijos pirmininku ir rūpinosi salės iš
laikymu. Senajai lietuvių kartai nykstant, 
jis visuomet suprato reikalą išlaikyti lietu
vybę Škotijoj. Dirbo neieškodamas atpildo 
ar garbės, bet suprasdamas lietuvio parei
gą-

Jo gyvenimas buvo karo audrų sugriau
tas. Karo metu žuvo pirmoji jo žmona, liko 
dukra, kuri, ištremta į Sibirą, ten ir užau
go. Ji dabar gyvena Lietuvoje ir vis tikėjo
si susitikti su tėvu. Lietuvoje liko senas jo 
tėvas, broliai ir seserys ir brolis Ameriko
je.

Čia, Škotijoj, liko jo antroji žmona ir jos 
motina, kurios kartu su a a. Alfonsu visuo
met rūpinosi lietuvių reikalais ir buvo visų 
mėgiama šeima.

Jis buvo 53 m. amžiaus, kilęs iš Kauno 
apskrities.

Laidotuvių apeigas atliko prelatas J. Gu
tauskas, kuris savo pamoksle labai gražiai 
įvertino a. a. Alfonso darbus Škotijos lietu
viams ir jo pareigas šeimai ir tėvynei.

Didelis būrys Glasgovo lietuvių ir iš apy
linkių jo bendro likimo draugų palydėjo 
velionį į kapus su gėlėmis, vainikais ir žo
džiais:

Alfonsai, netekęs tėvynės, atskirtas nuo 
savųjų, tu gražiai atlikai lietuvio pareigas.

Ramiai ilsėkis Škotijos žemėje.
Aug. Jovaras

VOKIETIJA
BUVO SUSIRGĘS PROF. DR. J. GRINIUS

Dr. Jonas Grinius (Miunchenas, Vokieti
ja) buvo susirgęs: dalinis veido paralyžius, 
bet dabar jau taisosi.

KUNIGO VACLOVO ŠARKOS 
PAGERBIMAS LUEBECKE

Rugpjūčio 8 d. Švč. Jėzaus Širdies bažny
čioje, Parade 8, gausiai dalyvaujant tikin
tiesiems, jubiliatas kun. Vaclovas Šarka, 
asistuojant kun. Juozui čekavičiui (Jamai
ca, JAV) ir kun. Juozui Jankauskui (Ro
ma, Italija) ir pamaldose dalyvaujant kun. 
Petrui Girčiui (Osnabrueck, Fed. Vokieti
ja), atnašavo iškilmingas šv. Mišias. Pa
maldų metu buvo giedamos lietuviškos 
giesmės ir meldžiamasi.

Po pamaldų lietuviai, lenkai ir vokiečiai 
susirinko į parapijos naujai ir skoningai at
remontuotąją svetainę pagerbti kun. Vac
lovo Šarkos jo šviesios kunigystės 25 m. ju
biliejaus proga. Pirmiausia jubiliatą šiltais 
žodžiais pasveikino Luebecko vokiečių ka
talikų vardu, o taipgi ir visų susirinkusių
jų Propst Paul Biedendieck, iškeldamas 
kun. V. Šarkos atliktus didelius darbus 
Bažnyčiai, savo tautai ir tautiečiams.

Po to jubiliatą sveikino tautiečiai ir kita
taučiai, dėkodami jam už didelį pasiaukoji
mą savo -artimui ir linkėdami geriausios 
sveikatos bei jėgų ateičiai.

Paskui jaukaus ir nuoširdaus -pobūvio

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
HALIFAX — rugpiūčio 22 d., 1 v.
LEEDS — rugpiūčio 29 d., 3 v. p. p„ H. Ro

sary bažn.
NOTTINGHAME — rugp. 22 d„ 11.15 vai., 

Jaunimo Židinyje, baigiant berniukų 
stovyklą.

MANCHESTERYJE — rugpiūčio 29 d., 11 
vai.

Bet mes nenorime mirti!
(Atkelta iš 1 psl.)

čia. Be to, tikėjausi juos išsivežti svetur“.
Pirmininkas perskaitė iš laikraščio: 

„J. V. sudarytas komitetas remti Kudirkos 
šeimai". Iš kito laikraščio: „J. V. pasiryžu- 
sios padėti Kudirkos šeimai, nors daug 
amerikiečių šeimų, kurių duondaviai žuvo 
Vietname, yra palikti likimo valiai“.

Kudirka: „Matyt, tas komitetas yra tų 
rankose, kurie taikos pusėje".

Gegužės 20 d„ prieš paskelbiant sprendi
mą, Kudirka pareiškė: „Nebeturiu daugiau 
nieko pridėti prie to. ką jau esu pasakęs, 
vien tiktai dar vieną norą, tiksliau sakant, 
prašymą Aukščiausiajam teismui ir Sovie
tų Sąjungos vyriausybei. Prašau, kad jūs 
duotumėte nepriklausomybę mano tėvynei 
Lietuvai".

Pirmininkas: „Kaip tu įsivaizduoji nepri
klausomą Lietuvą?“

Kudirka: „Nepriklausoma Lietuva, mano 
nuomone, turi savo, suverenią vyriausybę 
ir nėra okupuota jokios armijos. Vyriausy
bė turi tautinę administraciją, savo teisinę 
santvarką ir laisvą demokratinę rinkimų 
sistemą.

„Kitų kraštų įstatymai nėra tai vyriau
sybei privalomi, kaip dabar čia Rusijos įsta
tymai. Nepriklausomoje Lietuvoje nedomi
nuotų rusų kalba, kaip dabar yra. Norė
čiau, kad Lietuvoje nebebūtų daugiau tokių 
bylų, kaip dabar manoji".

Pirmininkas: „Gal tu sakysi, kad šitas 
teismas yra nedemokratiškas ir neteisė
tas?“

Kudirka: „Žinoma, kadangi jis vyksta už 
rūpestingai uždangstytų langų ir uždarų 

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.

metu buvo dalijamasi tekančio gyvenimo 
įspūdžiais ir nuotrupomis. Luebecko lietu 
viai jubiliatą apdovanojo gražių gėlių 
puokštėmis ir dovanėlėmis. Vėliau jubilia
tas su svečiais kunigais išvyko atgal į Ham
burgą atlaikyti pamaldų Hamburgo lietu, 
viams.

Jubiliato pagerbime dalyvavo ir Luebec- 
ke gyvenančių lietuvių evangelikų. Labai 
malonu ir džiugu, kad visuose lietuviškuose 
parengimuose ir suėjimuose ne tik Luebec- 
ke, bet ir už jo ribų visada dalyvauja Simo
nų šeima, kuri visuomet prisideda ir darbu 
ir pinigais.

Rugpiūčio 22 d. įvyks centrinis jubiliato 
kun. V. Šarkos pagerbimas Hamburge.

J. Pyragas

KITI APIE MUS
„Nepriklausoma Lietuva“, rašydama apie 

laikraščius ir jų kalbą, be kita ko, šitaip pa
sisako:

„Gryniausia ir taisyklingiausia lietuvių 
kalba, atrodo, vis dar spausdinamas Euro
pos Lietuvis“.

APIE PRADALGES
„Gimtasis kraštas“ paskyrė pusę pusla

pio Pradalgėms. Straipsnyje „Septintoji — 
šiemetinė“ Vladas Viešintas rašo:

„Neliečiant kūrybinės-kokybinės šių lei
dinių vertės, tenka pasakyti, jog kiekybės 
apimtimi jie jau sudaro savotišką bibliote
kėlę su daugiau kaip 3.000 puslapių teksto 
ir 79 įvairių kartų. įvairaus braižo ir pajė
gumo autoriais“.

„Šiame išeivijos literatų būryje suranda
me ir tokių, kurie „Pradalgių“ dėka atkrei
pė į save dėmesį. Tai Eduardas Cinzas (su- 
belginta E. Čiužo pavardė), Agnė Lukšytė“.

Kalbėdamas apie septintąją Pradalgę, VI. 
Viešintas, be kita ko, rašo ir šitaip:

„Rimvydo Šilbajorio „Žvilgsnyje į naują
ją mūsų lyriką“ dėmesys skiriamas tiek 
Lietuvos, tiek išeivijos poetams. Autorius 
liečia J. Degutytės, J. Vaičiūnaitės, E. Mie
želaičio. S. Gedos, Just. Marcinkevičiaus, L. 
Sutemos, J. Meko, VI. Šlaito, A. E-ernoto ir 
kt. poeziją. Galima sakyti, autorius bene 
pirmasis išeivių literatūroje kalba apie kai 
kuriuos Tarybų Lietuvos autorius, kaip ra
šytojus, nesigriebdamas įprastos anoje pu
sėje pigios politinės demagogijos, o rimtai, 
savitu literato požiūriu aptaria tų rašytojų 
kūrybą. Išsklaidytuose kritiko pastebėji
muose yra įdomių minčių.

Iš viso „Septintoje pradalgėje“ randame 
23 autorius iš 7 kraštų“.

V. VIZGIRDA LIETUVOJE
„Gimtasis kraštas“ rašo, kad Lietuvą ant

rą kartą aplankė JAV gyvenantis dailinin
kas Viktoras Vizgirda.

Dail. V. Vizgirdą pasikvietęs Vilniaus 
Dailės muziejus.

durų, rusams kareiviams stovint sargybo
je. Demokratiniame teisme būtų leidžiama 
dalyvauti, jei kas norėtų. Jeigu aš išdaviau 
savo tėvynę, tai kodėl jūs bijote žmonėms 
parodyti išdaviką? Leiskite patiems žmo
nėms teisti mane. Deja, teismo salė yra tuš
čia. Be mano žmonos ir kelių čekistų, nieko 
daugiau nematau. Yra keletas sargybinių, 
bet jie nemoka lietuvių kalbos ir nežino, 
dėl ko mes čia ginčijamės“.

Trumpai pasitarus, pirmininkas paskelbė 
sprendimą: „Dešimt metų griežto režimo 
darbo stovyklos ir konfiskuoti asmeninę 
nuosavybę“.

Išgirdęs sprendimą, Kudirka nepajėgė 
nuslėpti savo pasitenkinimo. Jis buvo gal
vojęs, kad bus sušaudytas.

Tuoj po teismo valstybės saugumo tar
nautojai paėmė iš jo buto „Kauno" baldų 
komplektą, kilimą ir radijo aparatą, visko 
vertė apie 700 rublių.

Kudirkos bylą aprašiusieji savo praneši
mą baigia tokiu prierašu: „Kudirka iki šios 
dienos nežino, kad jis vis gyveno grėsmėje 
patekti į psichiatrinę ligoninę. Tačiau jo 
giminės ir pažįstami atsisakė paklausyti če
kistų grasinimų ir pasirašyti pareiškimą, 
kad jis yra psichiškai nenormalus.

„Vilniaus miesto gydytojai, vadovaujami 
vyriausiojo psichiatro Gutmano. taip pat 
atsispyrė čekistų spaudimui. Jie paskelbė, 
kad Kudirka visiškai sveikas".

Sovietinių politinių kalinių patyrimas ro
do. kad ilgas laikas psichiatrinėje ligoninė
je yra žymiai baisesnis negu priverčiamojo 
darbo stovykla ar kalėjimas.

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.

UOGAVIMAS LIETUVOJE
Apskaičiuota, kad Lietuvoje galima su

rinkti daugiau kaip 15 tūkstančių tonų mė
lynių. 6 tūkstančius tonų bruknių. 1,5 tūks
tančio tonų girtuoklių, 3 tūkstančius tonų 
spanguolių.

Didžiausi avietynai, užimamieji apie 3 
tūkstančius hektarų, yra Kazlų Rūdoje. 
Ąžuolų Būdoje, Kaišiadoryse, Prienuose, 
Šiauliuose. Kupiškyje, Skapiškyje, span
guolių — Joniškyje. Jurbarke, Kupiškyje, 
šermukšnių — Žemaitijos miškuose.

„Švyturys“ rašo, kad kasmet gamtos ap
saugos komitetas skelbia spanguoliavimo ir 
riešutavimo pradžią, kurs priklauso nuo 
vasaros saulės, uogų nusirpimo, riešutų pri
brendimo. Bet pasirodo, kad įstatymo nie
kas nepaiso. Pvz„ Gudų girioje į Čepkelių 
raisto spanguolyną „suplūsta būriai uogau
tojų. Girininkai net specialiai atleidžia nuo 
darbo eigulius, miško darbininkus, kad tie 
pasiuogautų. Mat. spanguolių kainos supir
kimo punktuose nemažos. Braukte braukia
mos dar žalios spanguolės, paskui pagrei
tintai nokinamos namuose. O juk uogos 
dar gali augti. Taip sunaikinama dalis 
brangaus turto, nukenčia spanguolių koky
bė. Vežimais vežamos pusžalės uogos.

„Gal to ir nebūtų. Sau žmogus tonomis 
uogų nerinktų. Renka dėl uždarbio. Ir tai 
nepeiktina. Bet bloga, kad, dar nepaskel
bus spanguoliavimo pradžios, duris atveria 
uogų supirkimo punktai“.

PARTINIS KARYS, KURIO NĖRA
„Tiesas“ (VIII. 5) vedamajame nusiskun

džiama ir ne apie tokius gerus komunistus, 
kaip reikėtų. Rašoma šitaip:

„Deja, ir komunistų tarpe dar pasitaiko 
žmonių, kurie žodžiais visada ir visur pri
taria partijos politikai, jos nutarimams, bet 
kai reikia konkrečiu darbu juos įgyvendin
ti, nusišalina. Jų visas principingumas nu
eina vėjais, kai tenka ryžtingai kovoti prieš 
trūkumus ir neigiamus mūsų gyvenimo 
reiškinius“.

Koks komunistas turėtų būti, „Tiesa“ ra
šo toliau:

„Kiekvienas komunistas privalo aktyviai 
įgyvendinti partijos liniją, drąsiai atskleis
ti bet kur pasitaikančius trūkumus ir siek
ti, kad jie būtų pašalinti, kovoti prieš nusi
raminimą, snūduriavimą ant laurų, neprin- 
cipingumą, abejingumą, apolitiškumą, 
griežtai stoti prieš bet kuriuos veiksmus, 
darančius žalą mūsų partijai, mūsų valsty
bei. Visu savo elgesiu gamyboje, visuome
niniame ir asmeniniame gyvenime komu
nistas turi būti aktyvus tarybinės liaudies 
avangardo karys“.

ŽŪKLĖ BE TINKLO
„Tiesa“ rašo:
„Greta plaukia dvi valtys. Vienoje — ge

neratorius, gaminantis elektros srovę, kito
je — prietaisai jai reguliuoti ir du vande
nyje panardinti elektrodai. Operatorius 
įjungia srovę, ir tam tikrame vandens plo
te atsiranda elektros laukas. Žuvys, gavu
sios elektros „narkozę“, ima blaškytis, iš
plaukia j paviršių. Belieka jas specialiu 
samčiu susemti į valtį.

Tokiu būdu neseniai pradėjo žvejoti Ig
nalinos rajono Dūkšto žuvininkystės žvejai. 
B. Černiauskas, J. Ševiakovas, L. Matušo- 
vas dviem motorinėmis valtimis jau išraižė 
Dysnų, Alksnio, Samanio. Dūkšto, Luodžio 
ežerus. Rezultatai labai geri — vien tik bir
želio mėnesį jie pagavo 717 kg žuvies, iš 
jų — 522 kg ungurių.

Elektros žūklė' — atrankos žvejyba. 
Smulkesnė žuvis paliekama vandenyje. 
Elektros poveikis jai nepavojingas“.

(„Nauja Vaga“)

SU DAINOMIS. DŪDOMIS IR ŠOKIAIS
Širvintų Porų šile, kaip ir kiekvienais 

metais, taip ir šią vasarą susirinko savi
veiklininkai su dainomis, dūdomis, šokėjais 
ir kitais išmoningais dalykais.

Šventėje dalyvavo šešuolėlių, Jauniūnų, 
Alekniškių, Dzeržinskio ir Gelvonų savi
veiklininkai.

PASKAITA APIE EMIGRANTIŠKĄ 
LITERATŪRĄ 

„Nepriklausoma Lietuva" rašo, kad Vil
niaus oficialusis emigrantologas Vytautas 
Kazakevičius Vilniaus liaudies universiteto 
literatūros fakultete skaitė paskaitą apie 
praeitų metų užsienio lietuvių knygas — 
beletristiką, poeziją, dramą, vertimus ir kai 
kuriuos literatūrinio gyvenimo reiškinius.

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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r A S A VJL YJJE
— Pro pietinę Japoniją prasiautė taifū

nas Olive, žuvo bent 14 žmonių.
— Jauną vokietę ir dvi jaunas marokie

tes Izraelio teismas pasmerkė po keliolika 
metų (14, 12,10) kalėti, nes jos, prisikišu- 
sios už papadangčių sprogstamosios me
džiagos, buvo pasiryžusios Tel-Avive ir 
Haifoje išsprogdinti 12 viešbučių.

— 1970 m. Anglijoje ir Valijoje vėžiu 
mirė 115.732 (20 procentų visų mirčių).

— Kartą išlaukęs dantų gydytojo net 45 
minutes, britas Howardas kitą kartą 
buvo jo nubaustas, kad 15 minučių pasivė
lino (62į penų bauda).

— Oregono valstijos (JAV) gubernato
rius pasirūpino išleisti įstatymą, pagal ku
rį nuo sekančių metų nebebus galima par
davinėti jokių gėrimų toms firmoms, ku
rios nesutiks priimti tuščių butelių (jis dar 
galvoja, kad butelius reikia pradėti gamin
ti iš tokios medžiagos, kuri tiktų užsikąsti).

— Pagal britų „Journal of Alcoholism", 
ypač pavojingos profesijos pasidaryti alko
holikais yra barų laikytojai, keliaujantieji 
pardavėjai, žurnalistai, pasilinksminimams 
vadovaujantieji asmenys ir spaustuvinin
kai.

— Vejami policijos, nes buvo nesusimo
kėję restorane, du Kambodijos kariai pa
leido į savo persekiotojus granatą, ir dėl 
to vienas žmogus žuvo, o 7 kariai ir 2 civi
liai buvo sužeisti.

— Nigerijos vagys, kurie pasigrobė auto
mobilių padangų ir kitų panašių dalykų už 
857 svarus, buvo sušaudyti, stebint apie 
50.000 žmonių miniai.

— Baigiantis balandžio 10 d., per 10 mė
nesių iš amerikiečių kariuomenės pabėgo 
68.449 kariai.

— Kai Manchesterio (Britanija) daržo
vių prekybininkas buvo paklaustas, kodėl 
jis savaitgaliais ima aukštesnes kainas, jis 
atsakė:„Kainos savaitgaliais nėra aukštes
nės; jos yra žemesnės savaitės metu“.

— Apie 2.000 Izraelio gydytojų buvo su
streikavę, reikalaudami geresnių atlygini
mų ir kad būtų pripažinta jų profesinė są
junga, bet ir vėl grįžo į darbą, kai min. 
pirm. Meir pasirašė dekretą, grasinantį 
jiems kalėjimu ir bausmėmis.

— Belgijoje pasiprašė politinio prieglobs
čio lenkų žurnalistas Brycho su šeima.

— Maskvoje kažkokie neišaiškinti rusai 
sudaužė dviejų amerikiečių diplomatų au
tomobilius.

— Buvęs amerikiečių boksininkas Muha- 
mmadas Alis atsisakė dalyvauti Australijos 
televizijoje automobilių firmos reklamoje, 
nors jam už pusę minutės buvo siūloma 
4.500 svarų; priežastis — netikusi imigra
cijos politika (neįsileidžia negrų).

— Filmų artistė Katharine Hepburn pa
davė teisman tris New Yorko bendroves, 
kurios radijo skelbimuose imituoja jos ypa
tingą balsą silkėms reklamuoti, o tai žemi
ną ją, ir ji reikalauja 1,7 mil. svarų atpildo.

— Naujojoje Gvinėjoje teismas išteisino 
7 papuasus, kurie prisipažino valgę mėsą 
nuteisto mirti žudiko, kuriam buvo įvykdy
ta bausmė (nėra įstatymo, kuris numaty
tų, ką daryti kanibalizmo atvejais).

EZOPAS IR KELEIVIS
Kartą, vaikštinėdamas kaimo keleliu, Se

novės Graikijos išminčius Ezopas sutiko 
keleivį. Šis paklausė:

— Gerasis žmogau, ar nepasakysi, kada 
aš pasieksiu miestą?

— Eik, —. atsakė jam Ezopas.
— Aš žinau, kad reikia eiti, — prieštara

vo keleivis, — bet aš nežinau, kada pasiek
siu miestą.

— Eik, — piktai atsiliepė Ezopas.
„Šis žmogus pamišęs", — pagalvojo nu

eidamas keleivis. Šiek tiek paėjėjus, Ezo
pas jam iš paskos tarė:

— į miestą tu nueisi per dvi valandas.
Keleivis nustebo ir atsigręžė:
— Kodėl tu nesakei man to anksčiau?
— Aš nežinojau, kaip greitai tu gali eiti, 

— atsakė Ezopas. .

RAŠINYS
Mokiniams davė parašyti rašinį tema: 

„Kaip reikia mokytis?“ Vienas jų parašė:
„Kuo daugiau žmogus mokosi, tuo dau

giau žino. Kuo daugiau jis žino, tuo dau
giau jis užmiršta, tuo mažiau jis žino. Kuo 
mažiau jis žino, tuo mažiau jis užmiršta. 
Kuo mažiau jis užmiršta, tuo daugiau jis 
žino. Klausimas: kuriems galams gerai mo
kytis?“

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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