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Opozicininkui beprotnamis
Rusijos pogrindžio laikraštis „Chronika 

tekuščich sobytij", kuris slaptais keliais pa
siekia Vakarus, išspausdino sąrašą asmenų, 
kuriuos Sovietų valdžia už politinius nusi
kaltimus uždarė psichiatrinėse ligoninėse. 
Tarp tų nukentėjusiųjų yra minimas ir lie
tuvis Algis Stankevičius, gimęs 1937 metais.

Jis dirbo Vilniuje, Finansų Ministerijos 
Sociologinių Tyrinėjimų Institute. Suimtas 
1970 m. gegužės 18 d. ir apkaltintas parašęs 
dvi studijas: „Komunistų Manifesto kriti
ka“ ir „Sociologinių Tyrinėjimų Lietuvoje 
išvados". Pripažintas esąs nesveiko proto ir 
1970 m. lapkričio mėn. priverstinai išsiųs
tas į psichiatrinę ligoninę.

Rusų rašytojas ir Nobelio premijos lau
reatas Aleksandras Solženicynas, protestuo
damas dėl politinių opozicionierių siuntimo 
į psichiatrines ligonines, „Kronikoje“ raišo: 

„Jau laikas susiprasti: laisvai protaujan
čių ir sveikų žmonių uždarinėjimas beprot
namiuose yra dvasinės žudynės. Tai yra 
viena iš priemonių, panašių į dujų kame
ras, tik žymiai žiauresnė — sadistiškas 
žmonių kankinimas ligi minties. Kaip ir du
jų kameros, tie nusikaltimai niekad nebus 
Užmiršti, ir visi, kas juos praktikuoja, bus 
pasmerkti visais laikais, kol jie gyvi, ir po 

■ jų mirties.
Neteisingumui viešpataujant nusikalti

mai pasiekia laipsnį, kada žmogus prilygsta 
kanibalui“.

BARCELONOJE APIE BALTUOS
KRAŠTUS

Barcelonos laikraštis „Diario de Barcelo
na“ š. m. liepos 14 d. visą puslapį paskyrė 
Baltijos valstybėms, pateikdamas jų ryš
kius žemėlapius, miestus-sostines pailiust
ruodamas bažnyčių, pilių, -tiltų vaizdais. Ee 
to, ispanų laikraštis šalia žemėlapių dar pa
teikia ir -trumpus paaiškinimus apie Balti
jos kraštus. Nurodyta Baltijos valstybių 
plotas, kraštų ir sostinių gyventojų skai
čius, pažymėta, jog Maskvos „Pravd-a“ bu
vo iškėlusi didėjančio nacionalizmo Balti
jos kraštuose reikšmę. Dar teigiama, kad 
-rusai tuose kraštuose siekią įvesti rusiškąjį 
raidyną, kad jie neturį argumentų pateisin
ti jų įvykdytą (tų kraštų Okupaciją ir kad 
patys rusai sistemingai į tuos kraštus gabe
na naujuosius kolonistus ir ne tik biuro
kratus, bet ir savo žmones žemės ūkiui ir 
pramonei. Laikraščio puslapis — tai puikus 
Baltijos kraštų bei jų dabartinės padėties 
pristatymas ispaniškai kalbantiems. 1 (E)

SPARTAKIADOS DUOMENYS

Sovietų Sąjungoje vykusiose sporto-spar
takiados 5-se varžybose dalyvavo nemaža 
lietuvių sportininkų. Dalyvauta 24 sporto 
šakose. Lietuviai, kaip jau skelbta, užėmė
10 vietą. Jie geriau pasirodė lengvojoje at
letikoje, Lietuvai davę 91,5 taškų. Tačiau 
-apvylė lietuviai dviratininkai, imtynių mė
gėjai, sunkumų kilnotojai, penkiakovės at
stovai ir kt. Geriau pasirodė plaukikai, lai
mėję 2 sidabro ir 2 bronzos medalius.

„Komj. Tiesa“ rugp. 3 d. paskelbė, kad 
Spartakiados čempionams ir prizininkams 
įteikta -per 1.100 medalių. Daugiausia jų 
laimėjo Maskvos sportininkai (251). Lie
tuvai teko 29 medaliai (Kazachijai — 57, 
Latvijai — 51, Estijai —■ 33).

Pagal atskiras sporto šakas Lietuvos 
sportininkai, vyrai ir moterys, užėmė to
kias vietas: krepšinyje — vyrai 6 vietą ir 
moterys — 5 vietą, tinklinyje — vyrai 13 ir 
moterys 7 vietą, rankinyje — vyrai 5 ir 
moterys 3 vietą, gimnastikoje — suaugę 17 
i-r jauniai 15 vietą, lengvojoje atletikoje su
augę — 8 vietą ir jauniai — 7 vietą, plau
kime —suaugę ir jauniai — 8 vietą, dvira
čių sporte (plentas) — 11 vietą, šaudyme iš 
lanko -— 10 vietą, vandensvydyje — 11, 
bokse — 9, laisvosiose imtynėse — 17, kla
sikinėse imtynėse— 16, savigynos imtynėse 
— 7, -akademiniame irklavime — 6, irkla
vime baidarėmis ir kanojomis — 8, žirgi
niame sporte — 7, buriavime — 8, šuoliuo
se į vandenį — 11, šiuolaikinėje penkiako
vėje — 8, kulkiniame šaudyme — 14, me
džiokliniame sportiniame šaudyme — 14, 
fechtavime — 12 ir sunkumų kilnojime —
11 vietą. (ELTA)

SPECIALYBIŲ SKAIČIUS

Šiuo metu Lietuvos aukštosiose mokyklo
se galima įsigyti 130 specialybių. Populia
riausios jų, tai: prekybos ekonomika, visuo
meninio maitinimo technologija-, medicina, 
psichologija, žurnalistika, teisė, užsienio 
kalbos (ypač anglų kalba ir literatūra). (E)

JUOZUI BLIŪDŽIUI,
jo mylimam tėveliui Lietuvoje mirus, 

gilią užuojautą reikštame.

ALKOHOLIZMAS PLINTA SARKANKALNS
Girtuokliavimas oicup. Lietuvoje tiek pa

plitęs, kad šiam klausimui laikraščiai ski
ria kartais net po kelis straipsnius viena
me numeryje. Komjaunimo organizacija 
girtuokliavimui, nusikalstamumui (abu gi
miningi) svarstyti praeitų metų rudenį Vil
niuje -buvo sukvietusi net plenumą.

Štai keli būdingesni „Komj. Tiesoje“ (236 
nr.) paskelbtieji girtuokliavimo Lietuvoje 
pavyzdžiai. Veiksmas vyksta „Už taiką“ 
kolchoze, Vilniaus rajone. Brigadininkas P. 
Bcrunovas pasigėręs sumušė paauglį, smo
gė lazda jo tėvui, jų namuose iškūlė visus 
langus. Nors Eorunovas — kriminalinis nu
sikaltėlis, jau buvęs teistas, bet... jis vis 
tiek buvo paskirtas -kolchozo brigadininku. 
Teismas jį griežtai nubaudė, bet... kolcho
zo susirinkimas 27 įgaliotinių vardu krei
pėsi į vad. Aukščiausiąjį teismą, norėda
mas apginti nusikaltėlį.

Kitas vaizdas iš Kalvelių vid. mokyklos, 
taip pat Vilniaus rajono,. 10 klasės mokinys 
Barkovičius (aišku, taip pat nelietuvis...) 
apsivogė, dvejus metus girtuokliavo, buvo 
patrauktas baudžiamojon atsakomybėn. 
Nei mokytojai, nei mokiniai nereagavo, tik, 
įsikišus organizacijoms, jis pašalintas iš 
komj au-nimo.

Trečias vaizdas: Bukiškių kaimo techni
kos mokykloje vagystės moksleivių tarpe 
virto dažnu reiškiniu. 1970 metais trečdalis 
šios mokyklos auklėtinių pateko į vadina
mąją blaivyklą, taigi jie girtuokliavo. Ir 
vėl: nors Vilniuje ir Kaune alkoholiniai gė
rimai pardavinėjami nuo 11 valandos, ta
čiau kam teko būti Vilniuje ar Kaune 8-9 
vai. ryto, kiekvieną kartą galima pamatyti
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devyniasdešimtojo aukšto iššoko moteris — 
pirmoji -auka, kai -prieš 3 metus buvo pa
statytas tasai pastatas (trečiasis pa-gal 
aukštumą pastatas pasaulyje -po Empire 
State i-r World Trade Centre , jo aukštis 
1.017 pėdų, -bet moteriškė iššoko iš apie 
1.000 -pėdų).

— „Pravda“ suminėjo faktą, k-a-d mėsa 
pakrauti 10 vagonų-šaldytuvų du mėnesius 
keliavo iš Rostovo į Vladivostoką (apie 
6.000 mylių).

— Už anitisovietinę -laikyseną trejiems 
metams nuteistasis ir ligi 'šiol pereinamojo
je kalėjimo stovykloje -laikytasis knygos 
„Ar išsilaikys Sov. Sąjunga iki 1982 m.?“ 
autorius Andrejus Amalrikas išgabentas į 
Kolymos stovyklą šiaurės rytų Sibire, Ark
tikos sritin.

— Indonezijos vyriausybė nepatenkinta, 
kad Amnestijos internacionalas -atsiuntė jai 
memorandumą, siūlydamas žmoniškiau elg
tis -su- 70.000 politinių kalinių, kurių nema
ža dalis sėdi nuo 1965 -m., nes, sako, mes 
patys esame pakankamai žmoniški gerai 
juos užlaikyti i-r nenorime, k-a-d kiti iš ša
lies ma-išytųsi į mūsų reikalus.

— Kai rugpiūčio 13 d. tūkstančiai Lon
dono lankytojų iš pat ryto pradėjo rinktis 
prie E-uckinghamo rūmų, kur karalienė gy
vena, pasižiūrėti, kaip su visomis ceremo
nijomis keičiasi sargybos, jie rado užrašą, 
'kad visos apeigos sustabdytos, o tai atsiti
ko dėl to, kad grenadierių batalionas tu
rėjo išvažiuoti į šiaurės Airiją, <kur vyksta 
riaušės, ir sutriko visos ceremonijos.

— Vakarų Vokietija 1970 m. išaiškino 
768 užsienio kraštams dirbančius šnipus, 3 
procentais daugiau kaip 1969 m„ keturi 
penktadaliai jų dirbo Rytų Vokietijai, 71 
Čekoslovakijai, 29 Rumunijai (1969 m. tik 
4), 26 rusams, i-r iš visų -tų šnipų tik 15 dir
bo savanoriškai.

— Britas Rojus F-rostas 25 metus be jo
kių atostogų dirbo ūkininkui — prižiūrėjo 
apie 100 jo kiaulių, bet kai ‘šeimininkas mi
rė, jis buvo atleistas, nes našlė pardavė 
-kiaules, tačiau teismas nusprendė, kad jam 
turi ‘būti išmokėta už išdirbtuosius metus 
kompensacija.

— Šiais metais cholera jau mirė 17.119.
— Airių teroristinė organizacija (IRA) 

nutarė pradėti sabotažo veiksmus Britani
jos miestuose.

— Buvęs Australijos ministeris pirmi
ninkas, o dabar (krašto apsaugos ministe
ris Gortonas buvo pašalintas iš pareigų, nes 
pradėjo rašyti straipsnius, kurie nepatiko 
vyriausybei, -bet už savo straipsnių seriją 
jis gausiąs apie 46.000 svarų.

— Rusija užpirko Australijoje pusę mili
jono tonų kviečių.

— Australija Vietname turi dar apie 
6.000 karių, bet jie iki metų pabaigos bus 
-pargabenti namo, nes baigiasi 6 metų lai
kas, kuriam buvo įsipareigota.

— Pagal naująjį surašymą, Britanija tu
ri 55.346.551 gyventojų, o -tai reiškia, kad 
per dešimtmetį padaugėjo pustrečio mili
jono (labai būdingas dalykas, kad didžiuo
siuose miestuose yra sumažėję gyventojų, 
ir tas mažėjimas labiausiai palietė Londo
ną — nuo 1961 m. ligi šiol jis neteko 613.429 
gyventojų ir dabar -turi jų 7.379.014). 

darbiniais drabužiais žmonių... visiškai gir
tutėlių. Taigi darbininkai pasigeria dar 
prieš darban eidami. Krautuvės nesilaiko 
įstatymų, nes sugeba degtinę pardavinėti ir 
prieš 11 vai.

Kaip pažaboti girtuokliavimo blogybę? 
Spauda skelbia įvairių pasiūlymų — pvz„ 
išduoti „vilko pasą“, įrašinėti tai pase ar 
darbo knygutėje, leisti įstatymus, kuriais 
darbininkai būtų diskvalifikuoti už gir
tuokliavimą darbo metu ir tt. Be to, yra 
įstatymų, bet jų nesilaikoma, ir dažnu at
veju kaltininkai nepatraukiami atsakomy
bė i.

Alkoholizmas Lietuvoje tebeplinta. Tai 
liudija ir „Tarybinio Mokytojo“ (Nr. 34) 
laikraštis, nurodęs, kad „paskutiniu metu 
turi -tendenciją plisti alkoholio vartojimas“. 
Girtavimo pasekmes jaučia ypač mokykla, 
nes, pasak autorės mokytojos Genovaitės 
Andrašiūnienės, beveik yisi vadinamieji 
„sunkūs vaikai“ yra girtaujančių šeimų. Be 
to, vis daugiau būna vaikų, nesugebančių 
mokytis dėl savo ribotų protinių gabumų, 
valios stokos, nemokėjimo susikaupti. Ir 
šios blogybės, kaip teigia mokytoja, daž
niausiai esti alkoholio padariniai.

Nurodomas pavyzdys berniuko, kurio tė
vai buvo normalūs žmonės, bet... varė na
minę ir patys, matyt, nemaža gėrė. Berniu
kas galėjo protauti, bet neturėjo jokios va
lios, neįstengė sutelkti dėmesio. Kitas tos 
šeimos sūnus negalėjo mokytis, buvo išvež
tas į protiškai atsilikusių jų mokyklą, o tre
čiasis sūnus buvo protiškai visai nenorma
lus.

Keista, bet, pasak autorės, Lietuvoje be
veik visi mano, kad be alkoholio išsiversti 
negalima. Ji klausia: ar galima rasti kitokių 
būdų, argi visi savo sunkumus, nusivyli
mus turi skandinti alkoholyje?

Mokykla draudžia mokiniams vartoti al
koholį. Tačiau 'tikrovė yra -kitokia-. Apklau
sus 76 aštuntokus, paaiškėjo, kad iš jų al
koholinių gėrimų yra ragavę 47, neragavę 
29. Dauguma gėrę per šventes, ypač Nau
juosius Metus. Iš 76 devintųjų klasių mo
kinių 71 ragavęs alkoholinių gėrimų, 30 — 
degtinės. Dešimtosiose -klasėse iš 67 alkoho
linių gėrimų ragavę 63, vienuoliktosiose 
klasėse ragavę visi 49... Gėrimo motyvai 
visur panašūs: visi geria — ir aš geriu.

Alkoholio nuvainikavimas, kaip teigia
ma, nelengvas darbas. Daug priklauso nuo 
tėvų. Mokyklose būtina propaganda prieš 
alkoholį. Siūloma prisiminti mūsų liaudies 
gražiuosius papročius, vakarones ir kt., 
skiepyti naujas linksminimosi ir poilsio 
tradicijas, nes padėtis iš tikrųjų nejauki.

Okup. Lietuvoje tebevyksta kova su gir
tuokliavimu, ypač nepilnamečių tarpe. 1969 
m. vasario 26 d. buvo paskelbtas įsakas, 
kuriuo už alkoholinių gėrimų pardavimą 
nepilnamečiams „turi būti taikomos draus
minės nuobaudos, arba baudžiama pinigine 
bauda iki 50 -rublių“.

Kaip skelbia „Komj. Tiesa“, svaigalus 
pardavinėjančios krautuvės jais vis aprū
pina nepilnamečius ar paauglius. Pernai 
lapkričio -mėn. Vilniuje patikrinus 13 par
duotuvių, paaiškėjo, kad šešiose .paaugliai 
galėjo nusipirkti ir degtinės.

Pasirodo, kad prekybos vadovai dar nė
ra išsiaiškinę, jog Lietuvoje veikiančiais 
įstatymais leidžiama pardavinėti svaigalus 
tik tiems, kuriems sukako 18 metų. O kaip 
teigiama, vynas nepilnamečiams pardavi
nėjamas be jokių apribojimų vaisių ir dar
žovių krautuvėse.

Būdingos ir tų pardavėjų, paaugliams 
pardavinėjusių Vilniuje degtinę, pavardės: 
Galina Kuznecova. Zinaida Andriejeva ir 
kt. (ELTA)

BERLYNE PRIEŠ KOMUNISTUS

„Tiesa“ rašo, kad vadinamieji Vakarų 
Berlyno neofašistai — „rudieji“ „šlykščiai 
išniekino paminklą fašizmo aukoms Štain- 
place“.

Paskutiniuoju metu čia vykstanti neofa- 
šistinių provokacijų serija: du kartu jie iš
mušę pažangios leidyklos vitrinas, surengę 
pogromą demokratiniame jaunimo klube, 
teplioją antikomunistinius neofašistinius 
šūkius.ir simbolius ant namų sienų.

SIEKIMAS NAIKINTI TAUTYBES

Paryžiuje leidžiamasis biuletenis „Sachez 
que a l‘Est“, skelbiąs religinio pobūdžio ži 
nias apie Bažnyčios persekiojimą už gele
žinės uždangos, liepos mėn. laidoje rašyda
mas apie A. Marčenkos dienoraštį „Mano 
liudijimas“ (apie dairbo stovyklas Sovietų 
Sąjungoje), vienoje vietoje pažymi, kad ne 
rusai, bet ukrainiečiai, latviai, lietuviai, es
tai, žydai, totoriai ir kiti dar Stalino laik
mečiu sudarę stambią kalinių grupę, ir tai 
nėra pasikeitę ligi šių dienų. Jie ir toliau 
tebelaikomi stovyklose. Tas sovietų elgesys 
tai iš anksto -apgalvota- politika, siekiant 
sunaikinti tą ar kiltą tautybę. (ELTA)-

Latviai Vakaruose patyrė, kad komunis
tai Latvijoje šį pavasarį likvidavo pagar
sėjusią Sarkankalns psichiatrinę ligoninę 
Rygoje, kurioje pastaruoju metu buvo „gy
domi“, komunistų nepataisomais laikomi, 
pasipriešinimo prieš režimą kovotojai, visi 
tie, kurie komunistų laikomi „liaudies prie
šais“, Vakarų gerbėjais, prieš režimą nu
kreiptos literatūros platintojais ir pan.

Tuo būdu į Sarkankalns ligoninę 1970 ir 
1971 metais buvo patekę žydų kilmės Gri- 
ša Feigin, karys, be to, savo metu pasižy
mėjęs latvių kolchozo pirmininkas, bet vė
liau patekęs į nemalonę, lenkų kilmės, Lat
vijoje užaugęs J. Jachimovič ir daugelis 
kitų, šis buvo protestavęs prieš sovietų in
vaziją Čekoslovakijoje.

Sovietų pogrindžio leidinys „Paskutinių 
įvykių kronika“ 17-je laidoje buvo paskel
bęs, kad š. m. vasario 17 d. buvusi suimta 
žinoma latvė vertėja (iš prancūzų k.), pa
šlijusios sveikatos, Maija Silmale. Kovo 
mėn. ji atsidūrusi Rygos klinikoje, ir apie

ATPASAKOJO KUN. A. ŠEŠKEVIČIAUS 
BYLĄ

„Giornale del Popolo“, didžiausias dien
raštis italų kalba Šveicarijoje, liepos 27 d. 
laidoje (Nr. 169) išsispausdino vedamąjį 
„Lietuvis dvasininkas pats ginasi“. Dien
raštis, pasinaudojęs Elta-Press biuletenio 
Romoje informacijomis, plačiai atpasakojo 
kun. A. šeškeviči-aus bylą ir -pateikė plačias 
jo gynimosi kalbos citatas.

Šis įtakingas dienraštis apie Lietuvą, jos 
laisvės bylą rašo dažnai ir jau ne kartą yra 
paskyręs vedamuosius. (ELTA)

SEPTYNIOS dienos
Ieškoma atoslūgio

Sov. Sąjungos ir kiltų komunistinių kraš
tų spauda -tebepuola Sudaną, kad jis žiau
riai susidorojęs -su komunistais.

Bet Sudano ministerio pirmininko pava
duotojas pagyrė Sov. Sąjungą, kad ji pa
laiko -arabus prieš Izraelį. Be kita ko, jis 
paminėjo, kad Sudanas mielai priimtų po
zityvų planą pagerinti santykiams su Sov. 
Sąjunga.

Sirijos delegacija, kuri lankėsi Maskvo
je. grįždama -buvo -užsukusi į Sudaną ir ta
rėsi su prez. Numeiriu.

Sudano komunistų partija skelbiasi išsi
rinkusi vadu- Nogodą vietoj pakartojo Mah- 
gou-bo. Kur naujasis vadas yra, neskelbia
ma, nes vyriausybė i-r šiaip dar vis paieš
ko apie 30 žymių Sudano komunistų.

Solženicyno skundas
Rusų rašytojas, Nobelio premijos laurea

tas Solženicynas parašė laišką valstybės 
saugumo ministeriui Andropovui, reikalau
damas nubausti tuos KGB agentus, kurie 
jo bute provincijoje darė kratą ir sumušė 
tuomet atėjusį jo draugą.

Su atskiru laišku jis tą skundą persiuntė 
ir min. pirm. Kosyginui.

Dar vienas prieš Jordaną
Sirija nutarė nutraukti santykius su Jor

danu, net nepraleis lėktuvų praskristi. 
Prieš -tai tarp abiejų kraštų -buvo pasienio 
mūšis.

Kiek anksčiau nutraukė santykius Libi
ja. o dar anksčiau Irakas.

Pagrindinė Jordano kaltė yra ta, kad jis 
nebeleidžia siautėti -palestiniečiams partiza
nams.

NATO pasitraukia iš Maltos
Turėdama1 galvoje Maltos naujojo minis- 

terio pirmininko Mintoffo reikalavimus, 
NATO vyriausioji vadovybė nutarė iš
kraustyti savo įstaigas iš tos salos.

Britanija kol kas -tebeveda su Malta pa
sitarimus dėl bazės (ji ten laiko 2.800 ka
rių), bet irgi nelinkusi mokėti po 30 mil. 
svarų nuomos metams.

Blogiau negu Biafroje
Indijoje susigrūdusių Rytų Pakistano 

(Bengalijos) pabėgėlių šelpimą tvarkantie
ji tarptautinių organizacijų pareigūnai 
tvirtina, kad ten padėtis yra blogesnė negu 
buvo Biafroje. šimtai vaikų badu miršta 
kasdien. Į rudenį, kai pasibaigs lietaus lai
kotarpis, ligos ir -badas išnaikins daugelį iš 
■tų 7 mil., kurie yra pabėgę, o taip pat ir sa
vo krašte likusių.

Čou Enlajaus busimoji kelionė
Vengrijos laikraštis „Magyar Hirlap“ ra

šo, kad Kinijos ministeris pirmininkas Čou 
Enlajus rudenį važiuoja į Rumuniją, Jugo
slaviją ir Albaniją stiprinti ryšių.

Sov. Sąjunga spaudžia tuos kraštus dėl 
jų savarankiškos ar prokinietiškos poli-ti- 
kos. Tai Kinija norinti sudaryti Tiranos- 
Eelgrado- Bukarešto -ašį laikytis prieš so
vietus. 

įvykį plačiai rašė švedų spauda. Ji vėliau 
išvežta į vėžio ligų kliniką.

Tomis pačiomis žiniomis, tokiose „gydy
mo“ įstaigose „ligoniams“ naudojami dvie
jų rūšių vaistai — nuodai. Pirmieji ma
žiau pavojingi, tačiau palaužia atsparumą. 
Kiti, paliečią kalinių dvasinę būklę, ypač 
sukelia koncentracijos stoką. Manoma, kad 
tokiais „vaistais“ apnuodytas dabar lais
vėje atsidūręs Jachimovič.

Neabejojama, kad panašiai gydomi „ligo
niai“ ir beprotnamiuose Vilniuje, Maskvo
je, Kazanėje bei kitose ne tik pačių sovie
tų, bet ir jų pavergtųjų kraštų vietovėse.

(ELTA)

TINKUOTOJŲ VARŽYBOS

šakiuose statomoje vidurinėje mokykloje 
įvyko antrosios Lietuvos tinkuotojų varžy
bos.

Pirmoji vieta atiteko Ukmergės tinkuoto
jų grandžiai — Jonui Steponavičiui ir Juo
zui Gudoniui, antroji vilniečiams Kaziui Či
žui ir Vladui Drozdovui, -trečioji taip pat 
vilniečiams tinkuotojams Ninai ir Martinui 
Olševskiams.

BALTARUSIJOS MIEŽIŲ DERLIUS

„Tiesa“ rašo, kad didelis miežių derlius 
užderėjo Baltarusijoje. Iš vieno ha gauta 
daugiau kaip 23 centneriai.

SOV. SĄJUNGOS GYVENTOJŲ 
SKAIČIUS

Sov. Sąjungoje 1971 m. liepos 1 d. gyveno 
apie 245 milijonai žmonių.

Pakistanas apsikasė
Taktiškai reikšmingoje vietoje, prie Ee- 

napolio, Pakistanas Indijos pasienin su
traukė savo kariuomenę. Ta kariuomenė 
ten jau, taip sakant, apsikasė.

Pakistano vyriausybė paka-ltino Sov. Są
jungos užsienio reikalų minister; Gromy- 
ką, kad jis sutarė su Indijos vyriausybe 
reikalauti politiškų sprendimų Bengalijoje 
(Rytų Pakistane). Tai esąs noras diktuoti.

Vyšinskis viską perdėjo
1935-1939 m. buvęs vyriausiuoju sovieti

niu kaltintoju, kai buvo teisiami žymūs so
vietiniai žmonės, Andrejus Vyšinskis dabar 
kritikuojamas ir naujojoje sovietinės en
ciklopedijos laidoje — penktajame tome.

Jis išpūtęs visus reikalus.
Ankstyvesnėje enciklopedijos laidoje jis 

buvo keliamas į aukštybes (be kita ko, jis 
mirė 1954 m ).

Dolerio krizė
JAV nuvertino savo dolerį ir ėmėsi įvai

rių priemonių jo vertei palaikyti.

Malta persigalvojo
Maitos min. pirm. Min-toff davęs supras

ti, kad jis vis dėlto norėtų tartis su NATO 
ir Britanija dėl bazės.

Salos gyventojų neturtas verčiąs prašyti 
didesnės nuomos.

Dėmesys Rumunijai
Vokiečių žvalgyba esanti įsitikinusi, kad 

Sov. Sąjunga atšaukė Varšuvos pakto pajė
gų manevrus, kurie buvo numatyti Bulga
rijoje, nes Rumunija atsisakiusi praleisti 
dalinius per savo teritoriją.

. Bet Varšuvos pakto kraštų laikraščiai 
pradėjo pulti Rumunijos politiką, ir jų tuos 
straipsnius persispausdinėja Sov. Sąjungos 
laikraščiai. Puolimai aštrumu primeną so
vietinę ir satelitų spaudą prieš Čekoslova
kijos okupaciją.

Nenori rikiuotis pagal dolerį
Japonija kol kas nenori prisiderinti prie 

dolerio smukimo ir nuvertinti savo jenos.
Europos -Ekonominės Bendruomenės 

kraštai -taiip pat ntesuitaria, ką daryti.
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Anapilio papėdėje
Ligi šiol Katrelę Pažėraitę žinojome kaip 

trijų knygų autorę. Jos stambią apysaką 
„Nusidėjėlę“ skaitėme dar Lietuvoje (ant
roji tos knygos laida išėjo svetur). Dar Vo
kietijoje buvo išleistas jos romanas „Liktū- 
nas“, o 1954 m. išėjo patriotinių novelių 
rinkinys „Didvyrių žemė“. Taigi knygų 
skaičiumi kapitalas nedidelis. Bet knygų 
skaičius, žinoma, toli gražu dar ne viskas.

Tačiau atrodo, kad pastaruoju metu ir 
Karolė Pažėraitė pasiryžusi pateikti skai
tytojams net trejetą naujų romanų iš eilės. 
Vienas jų, „Anapilio papėdėje“, jau išleis
tais šiais metais, o „Svetimi vėjai“ ir „Tro
pikų malda“ parašyti laukia eilės, kol bus 
išspausdinti.

Amerikos lietuvių laikraščiuose skaitome, 
kad K. Pažėraitės „Anapilio papėdėje“ ro
manas dabar noriai perkamas ir dar no
riau skaitomas. Knygos pasisekimo paslap
tį, atrodo, nesunku paaiškinti. Romane 
vaizduojami Lietuvos nepriklausomos vals
tybės kūrimosi metai. Vieni priešai išėję, 
su kitais kariaujamą kažkur už romano 
scenos. Visi veikėjai, su kuriais susitinka
me knygoje, geri, kupini dorybių. Apskri
tai nemaža romano puslapių yra idiliškai 
ramūs. Nėra didesnių priešybių, nesutari
mų. Daugiau vis jaučiamas pakilumas, de
mokratėjimas, noras dirbti Lietuvai, eiti 
jos ginti, kilti idealų sparnais. Galimas da
lykas, kad nemažą romano skaitytojų būrį 
sudaro kaip tik tie, kurie anuomet buvo 

-jauni ir dabar turi progos iš to kūrinio at
pažinti savo laikus, veržlumą, aukojimąsi, 
tegu ir ne visada tokį suidealintą kaip kny
goje.

Romano veiksmas sukasi apie Jonę Vin- 
gėlaitę, gimnazistę, kurią pirmą kartą su
tinkame žygiuojančią iš Barčių kaimelio 
Dzūkijoje namon. Ji tame kaimelyje mokė 
vaikus, o dabar pati eis Marijampolės gim- 
nazijon toliau mokytis. Kai ji grįžta namo, 
susipažįstame su jos motina ir seneliais. 
Senelis, pasirodo, yra lietuviškos šviesuo
menės atstovas, dainų mėgėjas, buvęs tau
tosakos rinkėjas, Ksavero Vanagėlio drau
gas. Kai ji užsuka į dvarą, kurio biblioteka 
ji naudojasi, mums aiškėja, kad ir čia ne
bėra jokios didybės — panaitės dirba sau 
ūkyje, ir ponia moka prasipauti žolės, nors 
ir apsimauna pirštines, saugodama prie to
kio darbo rankas, kad jos būtų gražios ir 
miklios ir tiktų fortepionu skambinti, žo
džiu, apskritai gražu.

Marijampolėje Jonė patenka į mokyto- 
jišką ir moksleivišką pasaulį. Viso romano 
centras yra Jonė, dėl to jos darbams ir sva
jonėms, jos meilei ir susitikimams skirta, 
galima sakyti, viskas nuo pat pirmųjų ro
mano puslapų. Visi kiti veikėjai dažnas 
pristatomi siaurokai. Jie patys kaip ir ne
turi Ikuo prisistatyti, Skaitytojas turi dau
giau pasitenkinti jų aprašomosiomis cha
rakteristikomis, 'kurias duoda autorė arba 
Jonė. Didesnės išimtys yra gal Jonės sene
lis ir Jurgis Tauras, kurio asmenyje, kaip 
rašytoja knygos nuorodoje pasako, stengta
si įkūnyti istoriškas jaunuolis Jurgis Kras- 
nickas ir kurį Jonė buvo įsimylėjusi.

Jonė, ta romano ašis, yra gimnazistė, ir 
iš jos negailėtume laukti keikiu nors veiklos 
stebuklų. Ji daugiau stebi aplinką, negu 
veikia ją. Stebėdama ji kartais ir vertina 
tą gyvenimą ir save jame. Štai kambario 
draugė Kleopą jai greit pradeda nepatikti, 
ypač po to, kai Jonė įstoja į ateitininkų or
ganizaciją. Visos ateitininkės ir ateitininkai 
jai patinka, ir tai, tur būt, natūralu: visi 
savi žmonės, visi „kilnios sielos“, kaip apie 
Taurą sako Jonei Jadzė.

Nemaža knygos puslapių skirta Jonės 

meilei. Ta meilė, žinoma, gimnazistiška, 
daugiau paremta svajonėmis ir nematyti, 
kad būtų abipusė, reiškiama greičiau tik 
dienoraščių puslapiuose ir dar šiek tiek 
tarp draugių gimnazisčių. Tą meilės gim- 
nazistiškumą labai puikiai pavaizduoja tai, 
kad Jonė net nedalyvauja savo mylėtojo 
jaunuolio laidotuvėse, nes ji tuomet, nebe
turėdama iš ko mokytis, jau dirbo įstaigoje, 
taip sakant, buvo „surišta su tarnyba“.

Tokia gmnazistiška ta Jonė, rodos, būtų 
labiausiai išlaikyta, jei ne pora nukrypimų. 
Pirmiausia tai ta aiškiaregystės dovana, 
kurią Jonė turi. Naudodamasi sapnais, ji 
net pajėgia dingusį peiliuką surasti, kaip 
kokia burtininkė nujautimais išpranašauti 
įvykius.

Antra — vargu gimnazistiškam amžiui 
galėtume priskirti jos sugebėjimą kaip ma
tai paimti ir išversti lenkišką eilėraštį. Ji. 
liesa, aistringa dainininkė, ta Jonė, ji ir 
poetė, nors už tokius eilėraščius, kaip

Vėtros būręs drasko, svaido.
Ūžkit, siauskit dar smarkiau! — 
Neišgirs nieks mūs net aido. 
Ar, drauguži, nesakiau?

jai dar mūsų komisijos ne visada skirtų 
premijas. Vargu gimnazistė laiškuose paši
lės, kad Tauro kalba „liepsnote liepsnojo 
Tėvynės meile“, vargu ji galvos tokiais 
dirbtiniai išpūstais sakiniais „O kiek sava
norių metėsi į kovos ugnį, jo Skambaus, 
•taigaus balso paveikti? Tik tokie, kaip jis, 
tegali vadovauti miniai, ją pakurstant kil
niems žygiams“.

Tokie nukrypimai nuo gimniazistiškumo 
apgadiną Jonę. Tačiau gali būti, kad ne
reiklus mūsų skaitytojas šitai nė nepastebi: 
jis tik džiaugiasi sau krašto vaizdais, gim
nazistiškomis svajonėmis, ugningomis pra
kalbomis, jaunimo entuziazmu, eilėraščiais, 
maldomis — visu tuo romano margumu, 
kuris apskritai yra šviesus ir teigiamas.

K. Abr.

PASIGENDA LIETUVIŲ

Latvijos valstybinė biblioteka išleido 
stambią V. Plėsumos paruoštą bibliografiją 
„TSRS tautų rašytojai“.

„Literatūra ir menas“ rašo, kad lietuvių 
literatūrai atstovauja 26 rašytojai: K. Do
nelaitis, A. Baranauskas, žemaitė, A. 
Vienuolis, L. Gira, V. Mykolaitis - Putinas. 
J. Janonis, I. Simonaitytė, J. Grušas, V. 
Montvila, S. Nėris, T. Tilvytis, A. Venclova. 
A. Gudaitis-Guzevičius, J. Baltušis, P. Cvir
ka. K. Korsakas. E. Mieželaitis, J. Avižius, 
V. Mozūriūnas, A. Bieliauskas, M. Sluckis, 
A. Maldonis, A. Baltakis, J. Marcinkevi
čius, J. Meras.

Bet laikraštis pasigenda, kad „trūksta 
tokių lietuvių rašytojų, kaip Maironis, J. 
Tumas-Vaižgantas, V. Krėvė, B. Sruoga ir 
kt“. Tiesa, sakoma, pastarųjų rašytojų dar
bai nebuvo išversti į latvių kalbą pokario 
metais, bet į knygą įtraukti kitų tautų au
toriai, kurių knygos nebuvusios taip pat iš
verstos į latvių kalbą, o tik j rusų.

Į tą bibliografiją nepatekę tokie lietuvių 
tarybiniai rašytojai, kurių knygos buvo iš
verstos į latvių kalbą: K. Kubilinskas, E. 
Matuzevičius, K. Saja.

KURSAI

San Paulio (Brazilija) Jaunimo namuose 
šią vasarą buvo suruošti tautinių juostų 
audimo ir lietuviškų raštų siuvinėjimo kur
sai.

SU LIETUVIAIS PASAULYJE
ARGENTINOS LIETUVIUOSE

ALOS Tarybos (Argentinoje) posėdyje 
paaiškėjo, kad audiencija dėl Bražinskų 
pas Turkijos ambasadorių gauta, jaunimas 
veikia, Temperley mieste Lithuania gatvės 
reikalas eina palankiai, lietuvių šeštadieni
nėse mokyklėlėse mokomasi, ir ten organi
zuojami lietuviukai, ir ALOS taryba švieti
mo reikalams paskyrė 30.000 pezų, prel. J. 
Tadarauskas iš Kanados prisiuntęs 49 kny
gas 100 dol. vertės (saleziečių leidinių, dau
giausia tinkančių vaikams).

P. YOUNG LAIŠKAI
Lietuvių kilmės žurnalistė Patricia 

Young, dabar gyvenanti Kanadoje, Vanku
veryje, išsiuntinėjo laiškus 000 laikraščių.

Mat, kai kurie laikraščiai reklamuoja ko
munistinio jaunimo grupes, o ji laiške įti
kinamai rašo, kad tos revoliucinės grupės, 
skelbiančios individo išlaisvinimą, yra ka
rinės diktatūros nešėjai.

Patricia Young yra lietuvių-anglų kilimo, 
gyvenusi Londone, Anglijoje, ir parašiusi 
keletą knygų.

M. AUKŠTAITĖS SUKAKTIS
Poetė ir prozininkė Marija Aukštaitė — 

Radkevičiūtė - Navikevičienė Toronte (Ka
nada) atšventė savo 75 metų jubiliejų.

Kanadon ji atvyko 1930 m. Kurį laiką yra 
redagavusi „Nepriklausomą Lietuvą“.

Savo poeziją ji išleido stambiu rinkiniu, 
pavadintu „Rožių vasara“.

MIRĖ A. GRAŽIŪNAS
„Tėviškės Žiburiai“ rašo, kad liepos 5 d. 

Brooklyne (JAV) mirė 63 metų Albinas 
Gražiūnas.

Nepriklausomybės laikais jis ėjo Prienų 
gimnazijoje lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojo pareigas.

Pasitraukęs iš Lietuvos, Vokietijoje dirbo 
„žiburių“ redakcijoje, persikėlęs Amerikon 
kurį laiką buvo „Amerikos“, „Darbininko“ 
ir „Tėvynės Sargo“ redaktorius.

Priklausė skautų, ateitininkų, pavasari
ninkų organizacijoms ir aktyviai dalyvavo 
jų veikloje.

Daugiausia yra dirbęs spaudos darbą. 
Lietuvoje yra redagavęs „Pavasarį“, „Atei
tį“, „Vyrų Žygius“ ir „Žemaičių Prietelių“.

E. ARBO PROJEKTAS LAIMĖJO
„Mūsų Pastogė“ rašo, kad Pulgio And- 

riušio paminklo projektą laimėjo Kaliforni
joje .gyvenąs architektas Edmundas Arbas.

VEIKĖJAS A. M. AUGCNAS
„Tėvynė“ rašo, kad buvęs žymus Susivie

nijimo Lietuvių Amerikoje veikėjas A. M. 
Augūnas sulaukė 80 metų amžiaus. Dabar 
jis gyvena Floridoje ir sėkmingai vadovau
ja Lake Worth lietuvių klubui.

KUDIRKOS VARDO SUSIVIENIJIMAS 
ŠVENČIA

Dr. Vinco Kudirkos vardo Susivienijimas 
Lietuvių Argentinoje Buenos Aires mieste 
liepos mėn. paminėjo 57 metų savo įsikū
rimo jubiliejų.

„Argentinos Lietuvių Balsas“ rašo, kad į 
tą sukaktuvinę šventę buvo atvažiavę 42 
SLA veikėjai iš Kordobos, kuri yra už 800 
km nuo Buenos Aires, arba kaip Vilnius 
nuo Paryžiaus.

Sukaktuvinėje šventėje dalyvavo apie 
500 žmonių.

Pagal tradiciją, Aušros Vartų bažnyčioje 
atlaikytos mišios už mirusiuosius SLA na
rius ir padėtas vainikas prie lietuviško kry
žiaus parapijos sodelyje.

Minėjime sudėta 66.000 pezų aukų. Šv. 
Cecilijos choras, vadovaujamas Vyt. Pad- 
valskio, ir mažieji SLA ansambliečiai atli
ko grožinę programą.

STRAIPSNIS APIE P. BURKEVIČIŲ
„Karys“ birželio-liepos mėn. numeryje 

išsispausdino mūsų „E. L.“ bendradarbio J. 
Levinsko straipsnį „Lietuvos raitelius pri
simenant“ — apie P. Burkevičių, gyvenan
tį Burton-on-Trent, Anglijoje.

Straipsnyje aprašomi P. Burkevičiaus, 
buvusio Lietuvos 3-jo dragūnų pulko ka
rio, išgyvenimai Vokietijos-Sov. Sąjungos 
karo metu.

PADOVANOJO ŠALMĄ
Grįžęs iš Vietnamo, helikopterio pilotas 

Pranas Paulauskas padovanojo Vietname 
dėvėtąjį savo šalmą, turintį Vyties ženklą, 
Balzeko Lietuvių Kultūros muziejui Chica- 
goje.

V. ŽUKAUSKAS BAIGĖ STUDIJAS
Amerikos lietuvių visuomenės mėgiama

sis ir linksmasis aktorius Vitalis Žukaus
kas baigė New Yorko universitete slavų 
dramos ir literatūros studijas magistro 
laipsniu.

PAKVIESTAS SU KNYGOMIS PARODON
Stepo Zobarsko vadovaujama Manyland 

Look leidykla gavo kvietimą dalyvauti su 
savo leidiniais Argentinoje, Buenos Aires 
universiteto 50 metų įsteigimo proga, ruo
šiamoje tarptautinėje universiteto biblio
tekos parodoje spalio 15 d.

BOSTONIEČIŲ JAUNIMO KELIONĖ
Bostono lietuvių studentų pastangomis 

suorganizuotas jaunimas, kiuris mašinomis 
išvyko trims mėnesiams iį kelionę po JAV, 
Kanadą ir Meksiką.

Jaunųjų ekskursantų tikslas yra sustoti 
didesnėse lietuvių kolonijose, jaunimo sto
vyklose, susibūrimuose ir kt. Jie yra numa
tę ten pokalbius, diskusijas, laužus, tauti
nius šokius. Taip pat ekskursantai į savo 
maršrutą nori įjungti kuo daugiau lietu
viško jaunimo, užmegzti glaudžius santy
kius, susipažinti.

Keliautojų mašinos yra papuoštos plaka
tais ir tokiais užrašais: „Lithuania wants 
freedom", „Communist Russia get out of 
Lithuania-“ ir pan.

MUS MALONIAI PRIĖMĖ...
Albertas ir Leticia Vercinskiai, išspausdi

nę žinutę iš savo kelionių po V. Europą, be 
kita ko, rašo: „...aplankėme Nidos knygų 
leidyklą ir Europos Lietuvio redakciją... 
Mus maloniai priėmė ir informavo A. Lu- 
kauskas“.

V. PAUKŠTYTĖS IŠRADIMAS
„Chicago Daily News“ aprašė 16 metų 

moksleivės Viktorijos Paukštytės išradimą.
Rašoma, ikad ji surado naują pigų būdą 

atpažinti A tipo kraujui, naudojant pupų 
ekstraktą.

Tuo jos išradimu susidomėjo medicinos 
darbuotojai, ir vienas jų sako, kad išradi
mas gali ateityje pasitarnauti vadinamie
siems kraujo bankams.

Tą išradimą V. Paukštytė pradėjo vysty
ti prieš iketveris metus, kaip gamtos pamo
kos uždavinį.

Prieš praktiškai panaudojant tą jos išra
dimą kraujo transfuzijai, reikės dar pada
ryti keletą tūkstančių tyrimų.

FIZIKAI ŠVEICARIJOJE
Šveicarijoje, Ziuricho mieste š. m. rug

pjūčio mėn. pradžioje vykusiame Europos 
kolokvijume aktualiais elektrografijos 
klausimais dalyvavo ir lietuves atstovai — 
Vilniaus universiteto puslaidininkių fizikos 
katedros vedėjas prof. dr. Jurgis Viščaka-s 
ir tos katedros docentas Arvydas Matulio
nis. Viščakas darė pranešimą, o Matulionis 
dalyvavo diskusijose. (ELTA)

SVEIKAS GALVOJIMAS

Visų mūsų rūpesčių ir darbų centras yra 
Aš. Aš gyvenu, Aš mintiju, Aš kalbu. Aš 
dirbu, Aš veikiu!

Nelieskite manęs, ir aš jus paliksiu ramy
bėje!

Ar tai gera, ar bloga?
Ir taip, ir ne!

Gera, jei žmogus protingai ir uoliai rūpi
nasi būti sveikas ir vengia visa, kas tai 
sveikatai kenkia.

Gera, jei žmogus sąžiningai dirba, kad tu
rėtų pakankamai duonos ir prie duonos, 
gražiai rengtųsi ir dar susitaupytų „juodai 
dienai“.

Bloga, jei žmogus savo sveikatą, savo 
ištaigingą ir asmenišką prabangą pastato 
aukščiau už viską: ir už Dievą ir už artimą.

Savasis Aš taip išpučiamas, kad nieko, 
kas už jo, nebematomą ir nebežinoma.

Žmogus yra socialinis vienetas. Jis turi 
turėti ryšius ar su savo šeima, ar draugais, 
ar organizacija, ar net su plačia visuomene.

Apsiriboti savojo Aš siena būtų tokia pat 
gėda, kaip Berlyno siena yra komunizmo 
gėda.

Kartais skaitome spaudoje, kad tai šen, 
tai ten mirė lietuvis, kuris gyveno nuo visų 
atsiskyręs, su nieku nedraugavo, niekur ne
sirodė. Tai bloga! Gal jo elgesys buvo pa
teisinamas dėl nelemtų gyvenimo sąlygų; 
nusivylimas, neturtas, kitų panieka.

Normalus žmogus neturi užsidaryti savo 
gyvenimo kiaute. O jei ir bandytų, tai jo 
Aš niekuomet negalės atsiskirti nuo Dievo, 
kaip savo Tvėrėjo.

Žmogus gali kabėti, kad Dievo nėra, žmo
gus gali Dievą ignoruoti. Visa tai yra sa
vęs apgaudinėjimas. Stoka sveiko galvoji
mo.

Ar pagirsi tokį šeimos narį, kuris savo 
šeima visiškai nesirūpina ir nieku jai nepa
deda?

Ar pateisinsi kokios nors organizacijos 
narį, kuris nesilaiko nė vieno jos nuostato?

Taip lygiai nesveikas yra Aš, kuris nu
traukia visus ryšius su savo Tvėrėju — Die
vu.

— Mylėsi Dievą visa savo širdimi, o arti
mą kaip pats save.

Tai įgimtas įstatymas, kurio niekas ir 
niekuomet negalės iš savo Aš išrauti.

Iš šito įstatymo ir išplaukia pareiga tu
rėti ryšius su Kristaus Bažnyčia, su artimu, 
su visa visuomene.

***

— Bėkime ištvermingai mums paskirto
mis lenktynėmis, žiūrėdami į tikėjimo kū
rėją ir baigėją, į Jėzų... kurs iškentėjo to
kį prieštaravimą, nepailstumėte, susilpnėję 
savo sieloje (Žyd. 12, 1-4).

A. J. S. -

NAUJAS IETIES REKORDAS

Per „Nemuno“ ir „Žalgirio“ klubų leng- 
vaatletų rungtynes Vilniuje kaunietis J. 
Dabrila pasiekė naujo ieties rekordo — 79 
m. 58 cm.

— SUDIEV, DUSIA!-
(iš romano „Anapilio papėdėje“)

Na, ir Jonės prigodota godų! Saulė jau 
besidairanti į vakarus. Šios dienos jos ke
lias besibaigiąs.

Jonė pakilo nuo pakrantės akmens. Nė 
neatsiminė, kaip ir kada ant jo atsisėdo, ir 
nepastebėjo, kad bangos, apliedamos kran
tą, aplaižė ir jos baltus drobinius batelius 
virviniais padais. Niekis! Gera būtų dar va
landėlę pasvajoti, o paskui galutinai užvers
ti dar vieną savo gyvenimo lapą. Bet ne
kantri jaunystė veržte veržėsi į svečius to
lius.

Sudiev, Dusia! Tavo įkvėptas godas nu
sinešiu su savim į triukšmingą pasaulį. Tik 
kažin, ar jos, atsitrenkusios į gyvenimo tik
rovę, kaip ežero vilnys į krantą, nesuby
rės, nesuduš? Ne, nesuduš! Jos gyvos, jos 
auga, jos kyla. Ir nušvies tikrovę nepapras
ta šviesa. Taip!

„Ei. ženkime pirmyn, kur amžina ugnis!“, 
— užtraukė Jonė.

Štai, šituo takeliu, pro ražieną ir anuos 
peržydėjusius bulvienojus, ji pasuks į miš
ko kelelį. Bematant, bematant.

Apsidairė.
Ražienos spaigliuose tingiai virbėjo nu

liūdęs žiogelis. Baigiasi, baigiasi nerūpes
tingos jo dienos. Vargšas lengvabūdis pada
rėlis.

Praskrido plaštakė ir dingo pamiškėj. 
Tikriausiai nutūps ant kokios gėlės pailsėti, 
suglaudus rudmargius sparnelius.

Vietomis žmonių pasikasta bulvių. Su

džiūvę bulvienojai su išverstomis šaknimis 
drybsojo sujauktose smiltyse.

Girioj vėjas aprimo. Medžiai iš lėto šla
mėjo.

Iš kur tas patrauklus kvapsnis? Nagi, 
aitrus grybų kvapas, susijungęs su gūdžiu 
samanų kvapsniu ir paskanintas ėglių 
spurgomis, sudaro savotiškų kvepalų miši
nį. Gal tiktų vyrams, nes moterims kiek per 
stiprus.

Jonė nusijuokė. Ir ūmai prisiminė Žalia- 
duonio Agotą. Ji. eidama per šią girią, vi
suomet sukalba rožančių. Kad laumės ne- 
apregztų jos savo monais. Brūzgyne jų 
knibždėte knibždą. Tik besišnibždančios, 
besikikenančios žmogui praeinant. Jei ji, 
Agota, žinotų burtažodį, tai kas kita...

Tegu jos ten. krūmuose, kikena, erzelio- 
ja, jei joms tai patinka. Tegu. Kad ir api
pins Jonę savo monais. tai kas? Juk tai ne 
raganos, o mūzos, kurių vargšė Agota ne
pažįsta. Taip, taip, tikrai.

Koks svajingas miškas, bandąs rudens 
spalvomis pasipuošti! Lengvas vėjelis ke
deno pradedančius gelsti uosių ir beržų la
pus. Jie mirgėte mirgėjo dangaus mėlyje. 
Tik eglės išdidžiai nešėsi, savo standartinė
mis žaliomis skaromis apsigaubusios. Užsi
spyrusiai laikėsi savo pamėgtos spalvos. Ir 
melsvai žalios pušaitės, besistiebiančios 
smėlėtoje kalvoje, nenorėjo nė klausytis 
apie apdaro pakeitimą.

Pakelėj būta grybų. Beliko nupjauti ko

tai. Kai kur ir su šaknimis išrauti. Kas čia 
bežiūrės? Juk Dievas kitais metais užau
gins daugiau.

Jonė pasilenkė prie melsvos gėlelės, kuri, 
lyg varpelis, kinku-kinku kinknojo. Ir dar 
rausvų, ir baltų miško žolynų, praretinda
ma juos pilkšvomis smilgomis.

Juk tos gėlės turi savo vardus. Jos nuo 
senovės žmonių pakrikštytos, o gamtininkų

KAROLĖ PAŽĖRAITĖ

net lotyniškais vardais apdovanotos. Bet 
mergaitė jų vardų nežinojo. Jai jos gražios, 
nuostabiai kvepiančios. To jai gana.

Dar nė vieno žmogaus ji nesutiko miške. 
Bet jai nebaisu. Čia plėšrių žvėrių nebeliko. 
Jie persikėlė į didesnius miškus. O gal me
džiotojų išnaikinti. Jei pasipainiotų po ko
jom kokia papūstuodegė voveraitė, liuok
sint! lazdynan pavakarių, ar per kelią 
šmurkšteltų kiškelis, kaip andai, tai tebū
tų maloni įvairybė. O paukšteliai tegu gie
da Dievo garbei.

Štai vienas paukštelis pakilo į aukštį, 
triukšmingai sparnais plasnodamas. Bema
tant tik trikampis bevirpėjo atsivėrusioj 
melsvame danguje šviesos plotmėj, apsup
toj balsvais gauruotais debesimis. Ir vėl ki
ta skriejūnė plėšt plėšt nuplasnojo.

Gal tai buvo sakalai? „Pasibovijo aukse
lio obuolėliu“ ant Dusios kranto (anot tos 

dainos) ir nuskrido į aukštybes, savo galia 
didžiuodamies. Gal.

Mergaitė stabtelėjo, įsižiūrėjusi į dangų.
Ne, jis nebetoks, kaip visada. Tikrai, tik

rai. Tokios ypatinga šviesa spindinčios plot
mės ji dar nėra mačiusi. Ir kodėl keista ty
la apgaubė mišką, taip nuotaikingai šlamė
jusį? Lyg laikas būtų ūmai stabtelėjęs 
pasilsėti.

Kažkodėl mergaitės akys aptemo. Ir pro 
aptemusias akis, kaip pro užtamsinto lan
go plyšį, prasivėrė kitas vyzdis. Neramus 
jautulys, lyg bandąs įgauti pavidalą nujau
timas, apėmė Jonę.

— Ten, už to nušviesto dangaus ploto, 
laukia jos kažkas kilnaus, didingo. Lyg sau
lės spindulys, švystelės jai laimė.

O kas paskui? Kas, kas?
Po to... Štai artėja juosvas debesys. Be

matant užtemdo spindinčią plotmę. Tai 
kančia, milžiniška kančia užgula laimės 
šviesulį.

Paukščių čirškėjimai vėl pakirdo. Jonė 
patrynė savo akis. Lyg pabudusi iš laiki
nio snūstelėjimo.

Kančia? Kodėl kančia?
Jos širdį suspaudė liūdesys. Atsiklaupė 

ant nežymiai basom kojom praminto tako. 
Be žodžių meldėsi. Kaip šventovėje. Žiūrė
jo į vis didėjantį niūrų debesį, kartodama 
mintimis: „Viešpatie, kokia kančia, kokia? 
Gal, neduok Dieve, mamytė mirs? Argi ga
li būti didesnis sielvartas, kaip motinos 
mirtis? Tėvelio seniai netekau. Nejau ir 
mamytė mirs?“

Ne. tos kančios Jonė negalėtų pakelti.
„Geriau, Viešpatie, paimk mane, neleisk 

man pamatyti mamytę mirštant, — šaukė 
ji savo sujauktomis mintimis. — O jei man 

skyrei, Viešpatie, dar gyventi žemėje, tai 
leisk man paaukoti savo asmeninę laimę 
už mano mamytę. Kad tik ji gyventų ilgus, 
ilgus metus. Kad tik ji gyventų. Dieve, pri
imk mano auką, priimk!

Persižegnojo. Atsistojo palengvėjusia šir
dimi.

Kažkokie šaipai kuteno jos nuogus kelius. 
Pasilenkė. Nubraukė porą eglės spyglių nuo 
vieno kelio.

Miškas baigėsi. Priešais ryškėjo erdvi 
ertmė. Dangaus plotas, besijungiąs su pie
va.

Jonė jau užmiršo savo išgyvenimą, už
miršo pasiaukojimo aktą. Prieš j< jau nau
jas akiratis. Kiti vaizdai. Tiesa, matyti ne
kartą. Tačiau dabar, atsisveikinant su šio
mis vietovėmis, jos akims lyg naujai išryš
kėjo kitame apšvietime.

Pamiškėje nauja, šviesi sodyba. Jonė 
stabtelėjo. Kokia graži troba, dengta malks
nomis, ne šiaudais. Su įmantriomis žirgė- 
mis. Langai dideli, šviesūs. Priebutis išdro
žinėtas dzūkų sukurtomis puošmenomis. 
Darželis rūpestingai prižiūrėtas. Tamsiai 
raudoni garbiniuoti jurginai savo didingu
mu nustelbė smulkesnių gėlių grožį. Kiek 
tolėliau nuo ūkio pastatų jaunas medelynas 
žaliuoja.

— Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus. 
— išgirdo ji moterišką įsiteikiantį balsą už 
nugaros.

— Per amžius, — atsigręžė Jonė. — Kur 
keliaujat, Dzievyžiene?

■— Kur keliausiu, spurgela. jei ne namo? 
Ava, buvau grybauti, — parodė ji aukšlį, 
artipilnį rudukių ir lepšių.

(Bus daugiau)
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VOKIETIJOS JAUNIMAS 
IR JO ORGANIZAVIMASIS

Suorganizuoti Vokietijoj lietuviškojo jau
nimo suvažiavimas tai ne juokai. Reikia 
visą darbą pradėti iš nieko. Trūksta viso
kiausios patirties, ir niekas negali patarti. 
Organizatoriams vienintelis pavyzdys yra 
kasmet ruošiamosios studijų savaitės. Bet 
tai pritaikyti visokiausio išsilavinimo jau
nimui irgi sudaro didžiausių rūpesčių. Rū
pestis taip pat būna ir patalpas gauti. Ne
turime jokių stovyklų nei sodybų, o gim
nazijos patalpas vasaros metu sunku gau
ti, nes itą seną pilį reikia vis remontuoti, o 
atliekamu metu kasmet ten prisiglaudžia 
vaikų stovyklos. Dvejus metus ieškojus, pa
galiau buvo surasti namai Bad Pyrmonte, 
ir prieškongresinis suvažiavimas jau galėjo 
įvykti liepos 25-31 dienomis.

Praeitų metų rudenį, jau turint patalpas, 
gimnazijos namuose buvo susirinkęs dides
nis būrys žmonių, kurie norėjo padėti suda
ryti programą. Po ilgų diskusijų išryškėjo 
reikalai, ir pagaliau nutarta programą su
daryti trijų dalių: studijinę, meninę ir va
karinę — linksmąją. Bet per tą pusmetį iš 
tų anuomet susirinkusių pasiryžėlių nuby
rėjo tiek, kad Bad Pyrmonte buvo galima 
juos suskaičiuoti ant vienos rankos pirštų. 
Iš to likučio nebebuvo galima daug ko rei
kalauti, kiekvienas jų stengėsi padaryti vis
ką, kas tik galima. Euvo kviečiami referen
tai, bet daugelis jų atsisakė, teko pasiten
kinti tais, kurie sutiko. Meninė programos 
dalis visai atkrito, o vakarinę, atkritus kai 
kuriems pasiryžusiems, su dideliu entuziaz
mu išpildė Aldona Rygelytė, pasiėmusi tal
kon kelis suvažiavimo dalyvius.

Spaudoje buvo skelbta, kad numato at
vykti grupė iš Lietuvos. Su atitinkamomis 
įstaigomis buvo vedamas nuodugnus susi
rašinėjimas, bet, deja, ta grupė negalėjo 
atvykti. Ta grupė buvo kviesta atsilyginti 
už Vokietijos jaunimo grupės kelionę į Lie
tuvą. Bet kad grupė iš Lietuvos atvyks, dar 
yra galimybių.

Kvietimai visiems jaunuoliams buvo 
siųsti net du kartus, — jų sąrašuose yra 
apie 400, bet — užsiregistravusių buvo ga
na maža, todėl paskutinėmis dienomis su
važiavimo vadovas Andrius Šmitas išvyko 
į Studijų Savaitę ir skautų stovyklą su vil
timi dar jaunimo suverbuoti. Deja, nekaip 
jam sekėsi. Visas viltis praradęs, atvyko į 
Bad Pyrmontą, nes ir kai kurie pasižadėję 
dalyvauti atsisakė atvykti.

Gerai, kad į Bad Pyrmontą buvo atvykę 
keli optimistai. Namai išnuomoti, reikia 
kaip nors pradėti, improvizuoti. Šiek tiek 
nudžiugino tai, kad atvyko ir neįsiregistra
vusių, daugiausia iš JAV tokių, kurie va
žinėja po Europą. Nuotaika švito. Mokyto
jas A. Krivickas tuoj užėmė salę su savo 
paroda ir sutiko pirmadienį papasakoti sa
vo įspūdžius iš kelionės į Lietuvą. Oras bu
vo geras, ir daugelis išbėgo maudytis. Ant
rąją dieną studentas Algis Stankus iš To
ronto kalbėjo apie Vokietijos lietuviškojo 
jaunimo uždavinius. Po -to kilo diskusijos, ir 
jose paaiškėjo, kokioje padėtyje yra tas 
vadinamasis jaunimas. Diskusijos tęsėsi be
veik visą suvažiavimą. Savo pasikailbėjime- 
referate dr. Kastytis Baublys atkreipė su
sirinkusiųjų dėmesį į antrojo jaunimo kon
greso vadovų pranešimą, kad grupė iš Lie
tuvos nekviečiama. Teko aiškinti jaunimui, 
kaip tas pranešimas atsirado. Euvo kaip tik 
to kongreso organizatorius iš Amerikos. Pa
sirodo. viena grupė užsispyrė ir grasino iš 
organizacijos komiteto išstoti, jei būtų 
kviečiamas jaunimas iš Lietuvos. Mums 
buvo keista, kad daugumas lenkiasi prieš 
mažumą, bet pinigai... Be to, pirmą kartą 
šiek tiek konkrečiau išgirsta apie busimojo 
kongreso eigą, datą ir kas jame galės daly
vauti. Iš Vokietijos, kaip amerikietiški pla
nai numato, bus kviečiami 30 jaunuolių. 
Kongrese iš viso dalyvaus 250, kurių pusė 

PINIGAI 
uždirba aukštą ir pastovi} nuošimtį, investuoti

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.

Metinis nuošimtis 8 % grynais
Dėl atidarymo sąskaitos ir kitų informa

cijų prašoma rašyti: įįįĮĮ

BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS CO. ||
(Z. Juras)

Head office: 421 Hackney Rd., įįįįi
London, E. 2.England.
Tel. 739-8734.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome palikimo reikalus.

bus iš Kanados ir Amerikos. Stovykloje ga
lės dalyvauti visi, kas tik nori.

Dr. Gerhardas Baiuras, vienai dienai at
vykęs į Bad Pyrmontą, kalbėjo apie narko
tikus. Taip pat kilo diskusijos. Valteris Ba- 
naiitis tris valandas kalbėjo apie Sovietų 
Sąjungas valdymo sistemą. Žinios buvo 
taip vaizdžiai surinktos, -kad siūlyčiau V. 
Banaičiui tai išspausdinti kuriame nors 
laikraštyje. Dir. V. Natkevičius skaitė pa
skaitą -apie prieš 30 metų įvykusį sukilimą, 
o po -to vyko ilgokas išsikalbėjimas dėl su
kilimo datos ir prasmės.

Kas yra su Vokietijos lietuviškuoju jau
nimu, tai beveik visą savaitę svarstytoji 
problema. Pagal sąrašus, -nors jie nėra pil
ni, jų yra apie 400. Kur jie dingo? čia rei
kia pažymėti, kad po karo audros iš Vokie
tijos išvyko sveikiausioji dalis. Liko ligo- 
nys ar -tokie, kuriems nebuvo galima išvyk
ti. Jaunimas buvo paliktos vienas sau, nie
kas juo nesirūpino, ir jis taip ir dingo vo
kiškoje -visuomenėje. Prieš keletą metų at
vykusi banga iš -Lietuvos irgi pasklido, pa
simetė. Tėvai, kurių daugumas laikė save 
vokieči-ais, ne tik neragino jaunimo jungtis 
į lietuvių eiles, -bet, priešingai, draudė jam 
tai daryti. Prieš keletą metų buvo sukurta 
Ja-unimo Sekcija, bet joje jaunimas neturė
jo jokios galimybės pasireikšti, nes atstovų 
vidurkis buvo apie 50 metų. Padėtis šiek 
tiek pagerėjo, beit pasirodo, kad tokia Jau
nimo Sekcija, kuriai atstovauja -merdinčios 
organizacijos, neturi prasmės. Truko ilgo
kas laikas, kol prie -tokios pažiūros prieita. 
Beveik visas Bad Pyrmonto suvažiavime 
dalyvavęs jaunimas pasiryžo kurti savo or
ganizaciją. Tai bus Vokietijos Lietuvių Jau
nimo Sąjunga, kuri -savo steigiamąjį susi
rinkimą turės spalio 9 d. Bad Godesberge ir 
įsiregistruos -per teismą. Ji remsis tik na
riais, ir gal taip pavyks šiek tiek suakty
vinti jaunimą, nes jis jaus atsakomybę sa
vo organizacijai.

Šiek -tiek per niūriai -aprašiau visą suva
žiavimą. Reikia dar priminti, kad buvo mo
kytasi dainų, suredaguotas dainorėlis, su
ruoštas Mačernio -poezijos skaitymas, links
mos -pabaigtuvės. Penktadienį atvyko dau
giau artimesnių apylinkių jaunimo. Nors 
dalyviai ir -nepareiškė didelio nusivylimo 
šiuo suvažiavimu, tačiau parodyta net en
tuziazmo gruodžio 27 d. suruošti geresnį.

Romas E. Šileris

JO DIDENYBĖ LIETUVOS SOSTO 
ĮPĖDINIS PRINCAS SEBASTIANO 

FORTE
Cologn-oje, šiaurinėje Italijoje, 52 m. am

žiaus jo didenybė Lietuvos sosto įpėdinis 
princas aštuonetą mėnesių gyveno su 14 
m. amžiaus mergaite Gražia. Mergaitės tė
vai nebuvo -priešingi, kad jis -taip gyvena, 
-nes jos tėvą jis pakėlė į -markizus, o moti
ną į markizes. Be to, -princas sakėsi Londo
no banke -turįs 31 -mil. svarų palikimo ir 
-tuos pinigus galėsiąs pasiimti, kai vesiąs.

Ruošdamiesi vedyboms, busimieji jauna
vedžiai a-tsdūrė kažkur prie Monzos. Čia 
geraširdis Lietuvos sosto įpėdinis susitiko 
dar kažkokią porą ir jai suteikė princo ir 
princesės titulus. Apie tą jo gerumą išgirdo 
policija ir uždarė Lietu-vos sosto įpėdinį 
kalėjimam.

Pasirodo, princas yra ne princas, bet pa
prasčiausias Sebastiano Forte.

JAU NE NAUJOKAI
Misijon-ierius, naujai atvykęs į žmogėdrų 

sritį, teiraujasi čiabuvį:
— Ar jūs ką nors žinote apie tikėjimą?
— Taip, skonį pažinome, kai valgėme čia 

anksčiau buvusį misijonierių...
(iš „Argent. L. B.“)

LIETUVOJE
MOKYTOJAI IR MOKINIAI SUTVARKĖ 

MAIRONIO GIMTĄJĄ SODYBĄ
„Tiesa" (VIII. 5) rašo, kad Pikčiūnų mo

kyklos mokytojos Valerijos Va-rneckienės 
ir jos mokinių iniciatyva buvo sutvarkyti 
griuvėsiai Pasandravės dvaro rūmų, ku
riuose gimė poetas Maironis.

Tie dvaro griuvėsiai buvo išvalyti, pasėta 
dobiliukų, pasodinta medelių, įrengtas poe
to šaltinėlis, kur jis mėgdavęs ankstyvais 
rytais parymoti, pastatytas rašytojų drau
gijos paminklinis akmuo. Maironio tėvų ir 
jo sesers namuose, kuriuose šiuo metu gy
vena kiti žmonės, įrengta ekspozicija — ke
letas poeto daiktų: du jo nešioti šalikėliai, 
žvakidė, kėdė, stalelis, spinta ir kt.

„Tiesos“ -reportaže -nurodoma, kad toji 
Maironio atminimu besirūpinanti mokyto
ja buvo apkalbama žmonių, kai kas laikė ją 
„keistuole“. Bet jos mokiniai turi apie ją 
kitokią nuomonę. Jie sako, kad žinoję, jog 
tvarko sodybą poeto, kuris rašė tokius gra
žius eilėraščius, ir jie tai darę, kaip moky
toja mokiusi, be pinigo ir savanaudiškumo.

Mok. Valerija Varneckienė dirba Pikčiū
nų aštuonmetėje mokykloje nuo 1953 m., 
dėsto literatūrą ir lietuvių kalbą. Dešimt 
metų ji vadovavo mokinių kraštotyros bū
reliui ir dabar tebevadovauja saviveikli
niam šokių rateliui, kuris dvejus metus iš 
eilės laimėjo pirmąsias vietas Raseinių ra
jone.

MŪRININKŲ VARŽYBOS
Lietuvos statybos ministerijos suruošto

siose geriausių mūrininkų varžybose pir
moji vieta teko panevėžiečiams Jonui Skau
dai ir Antanui Aleknavičiui, antroji — ute
niškiams Mykolui Zapolskiui ir Algiui Nar- 
gilui, -trečioji — Petrui Alioniui ir Juozui 
Mikuličiui.

Specialus Lietuvos komunistinio jaunimo 
sąjungos prizas buvo paskirtas kauniečiams 
mūrininkams Vaclovui Smailiui ir Jonui 
Elusevičiui.

SJlaiti/tG-ju CaiA&ai
SVEIKINTINA MINTIS

Tikra-i sveikintina A. Vilčinsko (Europos 
Lietuvio Nr. 24 liepos 27 d.) iškeltoji min
tis apie kurio nors šiuo metu geriausio lie
tuvių jaunimo-tautinių šokių ansamblio at- 
sikvietimą Europon. A. Vilčinskas prisime
na ir pernykštę išvyką Pietų Amerikon.

Taip, tai tiesa. Lietuvių Tautinių šokių 
ansamblis Grandinėlė, vadovaujama Liudo 
Sagio, savo jaunyste, grožiu, susiklausymu, 
elegancija ir specialiu -programos sudarymo 
bei pra vedimo -būdu pavergė pietų ameri
kiečius žiūrovus pilna šio žodžio prasme.

Juk neveltui, po vieno spektaklio Mara- 
cay -mieste (Venezueloje) Grandinėlei pa
liekant aikštę, žiūrovai mūsų šaunųjį jau
nimą apmėtė gėlėmis, kas -tik išimtinais at
vejais ir labai -retai tepasitaiko Pietų kraš
tuose.

Gerai paruošta lietuvių tautinių šokių 
programa yra ir be žodžių suprantama visų 
rasių visoms tautybėms, todėl yra patrauk
li ir ypač kitataučių mėgiama. Taip pat ne
reikėtų užmiršti, -kad -tarp 50 programoje 
dalyvaujančių jaunuolių jų tautiniai rūbai 
kuo nors vienas nuo kito skiriasi, ar tai 
raštais, ar sp-alvų deriniais, o teatre rampos 
šviesų ža-dime a-trodo, kaip toj legen-darinė- 
je -pasakoje tūkstantis ir viena naktis.

Svarbiausia Europos LB vadovybėms su
daryti -tinkamai programą, -kad kaip galima 
daugiau -kitataučių šias didingas mūsų tau
tinių šokių progr-am-a-s pamatytų ir tinka
mai pasigėrėtų -mūsų gražiaisiais ir, t-ur 
būt, seniausiais Europoje lietuvių tautiniais 
-šokiais, Grandinėlės išpildomais!

Ypač svarbu Vokietijos LB vadovybei, 
nes juk 1972 metais M-uenchene įvyksta 
pasaulinė sporto olimpiada, kurios metu 
vienokiu -ar kitokiu būdu turėtų praskam
bėti ir LIETUVOS vardas.

Nuoširdžiausios sėkmės Europos lietu
viams ne tuščiomis gražbylystėmis, o kul
tūringais jaunimo pasirodymais siekti pa
vergtoj ai Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės.

Venezuela, 1971. VIII. 6
V. Venckus

AR MŪSŲ LIETUVIŠKASIS JAUNIMAS 
TOKS JAU BLOGAS IR 

NELIETUVIŠKAS?
Paskutiniuoju metu daug teko skaityti 

E. L. apie jaunimą, i-r -tai mane paskatino 
prisidėti šiuo savo laišku.

J. šateikis E. L. Nr. 4 „Taip mes gyvena
me“ baigdamas meta keliolika kritikos žo
džių mūsų jaunimui, sulygindamas jį su 
hipiais, primindamas niekam tikusią pa
tarlę „Ilgas plaukas — -trumpas protas“.

Ar J. Šateikis žino, kas yra hipiai? Brita- 
tanijos lietuviškasis jaunimas nepamėg- 
džioja hipių, ir lietuviškų hipių čia nėra. O 
dėl ilgų plaukų, tai yra tokia praeinanti 
mada, ir tai -turi būti, nes visi tokius ne
šioja. Ateis kita mada, bus kitokie. Ilgas 
plaukas netrumpina proto. Juk Saliamono 
visa išmintis buvo ilguose plaukuose. Tik 
prisiminkime savo garsius tautos sūnus: 
šventą Kazimierą, vysk. Merkelį Giedraitį, 
Simoną Daukantą, mūsų laikais gyvenusį 
Vydūną, jau nebeinant į mūsų kunigaikščių 
laikus. Jie visi buvo ilgais plaukais, bet 
kantu netrumpais protais.

ŠVENČIONIŲ AGITATORIAI IR 
POLITINFORMATORIAI

D. BANIONIO „GOJA“
Filmų festivalyje Maskvoje artisto Dona

to Banionio „Goja“ nesusilaukė reikšmin
giau išskiriamas.

„Lit. ir Mene“ -rašoma: „Visa eilė puikių, 
įsimenančių epizodų, spalvingų -kadrų iš es
mės nepajėgia atpirkti kiek pabrėžtinai 
kostiuminės ir gerokai iliustratyvios reži
sūrinės koncepcijos...“

„Goją“, kaip jau buvo rašyta, statė Rytų 
Vokietijos filmų studija, o pagrindinį vaid
menį atliko Panevėžio teatro filmų artistas 
Donatas Banionis.

Donatas Banionis ir to filmo režisorius 
Konradas Volfas už tą filmą gavo specia
lų prizą.

LIETUVOJE FILMUOJAMAS 
„RUSLANAS IR LIUDMILA“

Prie Kauno marių „Mosfilmo“ (Sov. Są
jungos) kino studija pradėjo sukti A. Puš
kino „Ruslaną ir Liudmilą“.

Esą, Kauno marios naujame filme atstos 
X amžiaus Dnieprą. Vėliau „Mosfilmo“ ki
no studija filmą tęs Trakų pilyje.

GERIAUSI TRAKTORININKAI
Dotnuvos varžybose geriausiu traktori

ninku pripažintas Tomas Koviera, o mote
rų grupėje dotnuviškė Zofija Mackevičiū
tė.

PRISTATĖ NORMĄ
„Tiesa“ (VII. 31) rašo, kad Vilkaviškio 

rajono ūkiai jau pristatė valstybei 1.100 to
nų grūdų, tuo atlikdami savo „užduotį“ 
valstybei. Dabar jau grūdai parduodami 
„virš užduoties“.

PASIKALBĖJIMAS SU S. BARU
„Kultūros Barų“ žurnalas Vilniuje 6 nr- 

je (1971 m. birželis) išsispausdino muziko 
Ed. Balsio pasikalbėjimą su sol. St. Baru 
Čikagoje. (ELTA)

„Tiesa“ (VIII. 6) rašo, kad Švenčionių 
rajone nuolat su žmonėmis kalbasi daugiau 
kaip 450 agitatorių ir 350 politinformato- 
rių.

Tie agitatoriai ir politinforma-toriai žmo
nėms aiškina komunistų partijos ir vyriau
sybės nutarimus, vidaus ir užsienio politi
ką, propaguoja teisines ir ekonomines ži
nias.

O tų agitatorių ir politinformatorių vado
vai dar turėjo atskirai seminarus Audutiš- 
kyje, Švenčionėliuose, Švenčionyse ir Pa
bradėje.

Tuose seminaruose jie išklausė Sov. Są
jungos 24-tojo komunistų partijos suvažia
vimo nutarimus ir savo veiklos darbų už
davinius. O Lietuvos komunistų partijos 
centro lektorius P. Vai-tkūnas papasakojo 
jiems apie Sov. Sąjungos vidaus ir užsienio 
politiką.

O jie, tie 750 politinių darbuotojų, savo 
ruožtu pasakoja Švenčionių rajono žmo
nėms.

NĖRA PAGRINDO...
New Yorke leidžiamasis dienraštis „No

voje Russkoje Slovo“ duoda žinių apie lie
tuvį Liudviką Simutį, kalinamą Mordavi- 
jos -politinių kalinių stovykloje, kuris prieš 
20 m. buvo suimtas ir apkaltintas dalyva
vimu -slaptame „Lietuvos laisvės sąjūdyje“

Nuteistas sušaudyti, vėliau sprendimas 
pakeistas 25 metais kalėjimo. Ten- rašoma:

„15 metų iškalėjęs, Simutis kreipėsi į 
Aukščiausios Tarybos prezidiumą, prašyda
mas išleisti jį į laisvę. Savo prašyme jis 
prisipažino, kad, kaip ir seniau, nemėgsta 
valdžios (čekistai 1941 -m. nužudė jo tėvą) 
ir negali pamiršti -teroro, lietuvių trėmimų 
ir kt. Bet dėl suirusios sveikatos jis laiko 
tolimesnę kovą prieš valdžią -be naudos ir 
pažada ją nutraukti.

„Simučiui -atsakė, kad nėra -pagrindo jo 
bylai peržiūrėti“.

UZBEKIJOS PARODA
Vilniuje rugpjūčio mėn. buvo atidaryta 

Uzbekijos žemės ūkio, kultūros ir mokslo 
paroda.

viškose organizacijose. Jeigu jau retkar
čiais kur nors patenka koks jaunuolis, tuo
jau jį bandome sumažinti ir padaryti tik 
jaunimo atstovu. Tuo tarpu britų visuome
niniame gyvenime jis -nelaikomas jaunimo 
atstovu, jis -būna lygiateisis valdybos narys, 
vistiek, kiek jam amžiaus, 20 ar 50 metų.

Be to, labai nesmagu klausytis, kai suva
žiavimuose kalba apie jaunimą tie žmonės, 
kurie niekuomet savo šeimose neturėjo pri
augančiosios kartos arba yra nusenę vien
gungiai, nieko nežinantieji, kokiose sąlygo
se tenka -tėvams svetimame krašte auklėti 
lietuviškai savo vaikus. Dar yra ir tokių, 
kurie turi priaugančios kartos, bet nepajė
gia jos auklėti lietuviškai, bet kitus jie nori 
mokyti ir, progai pasitaikius, labai mėgsta 
kalbėti į jaunimą, -tik, gink Dieve, ne savo 
vaikams, jų vaikai nedalyvauja lietuviškuo
se susibūrimuose, jiems nereikalingos sa
vaitgalio mokyklos, tautinių šokių grupės 
ar net jaunimo organizacijos, ir pagaliau 
jau jiems nebereikalingos nė lietuviškos 
pamaldos.

Didžiosios Britanijos lietuviškasis jauni
mas nėra nei blogas, nei nelietuviškas. Jis 
yra pirmaujantis visose mokyklose, jis sie
kia aukštojo mokslo i-r rengi asi būti naudin
gas šiam kraštui ir kartu mūsų bendruome
nei.

Praeis dar -kokie 5-10 metų, priaugančio
ji karta perims lietuviškos bendruomenės 
darbą organizacijose ir atliks jį nė kiek ne
blogiau, nes jie bus tinkamesni, kadangi 
daugiau žino apie gyvenamojo krašto vi
suomeninį gyvenimą ir žinos, kaip geriau 
pritaikyti lietuviško gyvenimo raidą prie 
gyvenamojo krašto visuomeninio gyvenimo. 
Reikia tikėtis, kad visas lietuviškas gyveni
mas eis su gyvenamuoju laiku, prisitaikant 
prie laiko nuotaikos ir sąlygų. Tai gal bus 
naujiena tiems seneliams. Lietuvos laisvės 
kovoje irgi bus ir pasikeitimų.

Visiškai sutinku- su J. Traškienės rašiniu 
„Kelios mintys“ (E. L. Nr. 19) ir kartu pri
tariu J. Levinsko rašiniui „Jaunimas ir jo 
ateitis (E. L. Nr. 20).

Puikios jų mintys, ir mes, žengiantieji į 
kitą gyvenimo galą, turime daugiau rodyti 
pasitikėjimo savo priau-gančiaj-ai kartai ir 
jos -nestumti nuo bendro lietuviškosios ben
druomenės kelio.

S. Kasparas

J. Šateikis rašo, kad kas neina su laiku, 
žūva nuo jo. Mūsų jaunimas eina su laiku 
ir dėl to -nešioja ilgus plaukus. Atrodo, kad 
J. Šateikis jau nebepa-jėgia žingsniuoti su 
laiku ir atsilikdamas -tik temato, kas bloga 
jaunime. Bet jis nemato, -kas bloga su mū
sų senimu.

E. L. Nr. 9 G. I. Rimuti-S parašė „Jauni
mas ir -mes“. Matyti, kad Jaunasis Jonas 
E. L. Nr. 3 bus labai užgavęs G. L Rimu- 
čio ambicijas. Ir jis ėmėsi ginti savo jau 
žilo plauko kartą, kad ji esanti teisinga, o 
jaunasis Jon-as jos nesuprantąs.

Jaunasis Jonas teisingas. Juk beveik nė
ra minėjimo, kad nebūtų nugeriama, ir 
kartais net minėjimų skelbimuose rašoma, 
kad baras veiks iki vidurnakčio. Tuose mi
nėjimuose jau nugeriama tiek,, kaušų“, kad 
vėliau patys pasidarome „kaušais“. O dar 
reikia prisiminti, kad prie „kaušų“ mes nu
verčiame didžiulius lietuviško darbo -ba
rus ir net Lietuvą atvaduojame, bet kai iš- 
siblaivome, žiūrime, kad kur buvome, ten 
ir tebesame.

G. I. Rimulis dar rašo, kad klubus, Lie
tuvių Namus Londone ir Lietuvių Sodybą 
pirkome ne -sau, -bet tau, jaunasis Jonai, 
ir visam lietuviškam atžalynui.

Ar čia -tiesa, -sunku pasakyti. Atrodo, kiek 
atsimenu, kai pirkome Lietuvių Namus ir 
Sodybą ir -klubus, pirkėjų ir tuomet prita
riančiųjų lietuvių nuomonė -buvo ta, kad 
visos šios lietuviškos įstaigos bus visų lie
tuvių lietuviški centrai ir tarnaus visiems 
lietuviams. Laikas bėgo, žmonės keitėsi, o 
su jais -nuomonės. Ir šiandien jaunimas ne- 
prileidžiamas jų valdyti. Nors jau yra jau
nuolių su aukštuoju -mokslu, jie -tinka da
lyvauti britiškame gyvenime, bet netinka 
būti mūsų lietuviškų organizacijų veikloje. 
O kas čia kaltas? Čia štai pora atsitikimų iš 
labai netolimos praeities. Ma-n teko būti 
DBLS Taryboje anuomet, 1966 Jaunimo 
metais su Marina Gorodeckaite, spalvinga 
asmenybe su ga-rsiojo Oksfordo mokslu. 
Daug teko su ja- kalbėtis įvairiomis jauni
mo problemomis, -kurias ji gerai pažinojo. 
Kai DELS suvažiavime ji iškėlė mintį, kas 
reikėtų daryti, kad jaunimas dalyvautų 
DBLS, sekančią dieną, kai vyko rinkimai, 
ji -nebebuvo išrinkta, -nes vyresniesiems jos 
mintys nebuvo prie širdies.

Po metų, kai vienas Pasaulio Lietuviu 
Jaunimo Kongreso dalyvis grįžo iš JAV 
(Romas Kinka), jis ryžosi kaip galima dau
giau įsijungti į lietuvišką veiklą. Aš tuo
met j-į pasiūliau -kandidatu į DBLS valdy
bą ir Bendrovės direktorius. Anuomet su
važiavime -buvo pasakyta, kad -tas su Lon
dono Universiteto diplomu jaunuolis nesąs 
DBLS narys nei akcininkas, tai ar jis žino
siąs, kaip valdyti Bendrovę, ir t. t. Po to
kios kalbos -mano pasiūlytasis atsiėmė savo 
kandidatūrą ir išėjo iš suvažiavimo.

Šiek tiek panašus atsitikimas įvyko šių 
metų DBLS suvažiavime. Kai vienas iš sve
tur atvažiavęs vyresnio amžiaus žmogus 
buvo pasiūlytas į Tarybą, jis per kelias mi
nutes buvo padarytas DELS nariu ir, tur 
-būt, akcininku ir išrinktas. Matyt, DBLS 
nebijo, kad jis -kitais metais galė
tų atsivesti jaunuolių draugų, kurie varžy
tųsi DBLS Valdyboje dėl vietų.

Jaunimas mato tą neteisingumą ir kad 
Ijam paneigiama lygi teisė dalyvauti lietu-

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ

3, St. Dunstan's Gardens 
London VV. 3 

Tel. ACO 4374
Atstovas Manchesteryje:

L. Pūras, 79, Victoria Cresc., 
Eccles, Manchester.

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

Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ,
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Europos Lioturiu Erouilui
GIROS IR GRYBŲ BALIUS

Rugsėjo 11 d., šeštadieni, 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.

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 — liet, 
kat. bendrijos atvykti pirmininkus — mar
šalkas arba juos pavaduojančius. Taip pat 
kviečiami visi Anglijos lietuviai kunigai. 
Anglijos L. Kat. Bendrijos atstovai Vakarę 
Europos Liet. Kat. Sielovados Taryboje ir 
liet, jaunimo atstovas.

Apie atvažiavimą, pageidavimą nakvynės 
malonėkite skubiai pranešti židinio vado
vybei.

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

LONDONAS
EKSKURSIJA f SODYBĄ

Rugsėjo 11 d. iš Londono organizuojama 
ekskursija į Lietuvių Sodybą.

Kelionės kaina 75 penai.
Bilietai Sodybos giros ir grybų baliui 75 

penai.
Autobusas nuo Lietuvių Bažnyčios išva

žiuoja 6 vai. vakare, nuo Lietuvių Narni) 
0.30 vai.

Užsisakyti: Baltic Stores, pas P. Mašalai- 
tį ar Lietuvių Namuose.

ANTANAS BRAŽDYS DIDŽIULĖJE 
APŽVALGINĖJE PARODOJE

Dabar Londone, Alexandra Palace, vyks
ta didžiulė paroda (rugpjūčio 11-30 d. d.), 
kurioje su savo Skulptūros darbu dalyvau
ja ir mūsų Antanas Braždys.

Kataloge pateikiami apie Skulptorių bio
grafiniai duomenys ir kur jo dalyvauta ko
kiose parodose.

LIETUVIS STANISLAWAS NAWRATAS

„Daily Mail“ rugpiūčio 11 d. paskyrė ne
maža vietos pristatyti Stanislawui Nawra- 
įtui, kuris dirbo naktiniame klube virėju, o 
jo žmona padavėja, ir dabar įsitaisė mand- 
rą savo restoraną. Bet kas čia įdomaus?

Atrodytų, kad nieko. Tačiau laikraščio 
reporteris Colin Price-Beech savo reporta. 
žą pradeda taip: „Ką bendra turi princesė 
Margaret a su lietuviu virėju'ir aire pada
vėja? Atrodo, kad palinkimą į gerą maistą, 
kadangi ji ir jos fotoaparatą kliksįs vyras 
grafas Snowdonas yra nuolatiniai klientai 
Stanislavo Naiyrato Pattersea esančio bist
ro“.

Vadinas, Stanislawas lyg ir būtų lietuvis.

BRADFORDAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Jau prieš kiek laiko Vyties klube iš vi
sos plačios apylinkės buvo verbuojami ir 
apmokomi partizanai. Tai buvo daromą ne
visai slaptai, todėl dažnas išgirdęs klausda
vo: „Ar bus sukilimas? Ar Klubo valdžią 
versim?“

O štai atsakymas.
Rugsėjo 11 d., šeštadienį, Vyties Klubo 

Vaidyba rengia
Tautos šventės Minėjimą

Church House salėje, North Parade. Brad
ford 1.

Bus DBLS pirmininko J. Alkio paskaita.
Meninėje dalyje: epizodas iš mūsų parti

zanų kovos — 3 paveikslų vaidinimas „Ne
vystantis vainikas“ ir dar muzikinis vaiz
delis „Ar atsimeni?“.

Šokiai, geram orkestrui grojant.
Bara® ir užkandžiai.
Pradžia 6 vai.
Visus maloniai kviečia iš arti ir toli at

vykti ir praleisti vakarą patriotinėje ir 
linksmoje nuotaikoje

Vyties Klubo Valdyba

SAVANORIS R. BIEKŠA NEGALUOJA

Bradforde šiuo metu gyvena tik vienas 
savanoris kūrėjas Raulas Biekša.

„Š. A. L. biuletenis“ rašo, kad jis jau il
gesnis laikas negaluoja.

COVENTRY
MINĖJIMAS ATŠAUKIAMAS

Dėl susidariusių aplinkybių DBLS Co- 
ventrio Skyriaus Valdybos rengiamasis 
Tautos šventės minėjimas rugsėjo 11 d. yra 
atšaukiamas — neįvyks.

Skyriaus Valdyba

ANTANO MIKALAINIO GARBEI
„Coventry Evening Telegraph“ rugpiūčio 

11 d. paskyrė ištisas dvi skiltis garsiam lie-,

tuviui virėjui Antanui Mikalainiui, repor
tažą pavadindamas skambia antrašte „Vir
tuvės karalius, apvirėjavęs Europą". Prie 
reportažo ir Ant. Mikalainio fotografija ži
lu barzdelės galu, o prieraše po fotografija, 
be kita ko, nurodyta, kad jis praėjęs ilgą 
kelią nuo savo gimtojo Pavišti-ts (matyt, 
turėtų būti Pavištytis) Lietuvoje.

Namuose jis gamindavęs valgyti savo tė
vams, dešimčiai brolių ir seseriai, kai tie 
išeidavo į bažnyčią. O dabar jis esąs virėjas 
350.000 svarų kainuojančiame Allesley vieš
butyje Coventrio mieste. Jis ten karaliau
jąs visoje virtuvėje, kuri yra pajėgi iš kar
to paruošti 600 geros rūšies pietų.

Reporterei Susan Brett jis pasipasakojo, 
kad mokyklą palikęs būdamas 13 m. am
žiaus. Tuomet šeima gyvenusi Kybartuose, 
kuriuose buvę daug geležinkelių restoranų, 
ir jis praėjęs juos, kol suradęs geriausią. 
Kiekvieną dieną turėdavę išrankių valgy
tojų, įskaitant pravažiuojančius diploma
tus. Tai buvę laimingiausi Mikalainio lai
kai, o kai 1940 m. užėjo rusai, tai restora
nas. kur jis dirbo, buvo uždarytas, o jis iš
siųstas dirbti geležinkeliuose. Vokiečių lai
kais Kybartai pavirtę armijos stovykla, 
trūko maisto, bet buvo vis dėlto laisviau, 
ir Mikalainis su draugu atidarė pieninę, 
mažą, bet nenuostolingą, nors tekdavo ati
duoti duoklę vokiečiams. Tačiau A. Mika
lainis vieną dieną buvo išvežtas į Vokieti
ją. Jam pasisekė — pagaliau pateko į res
toraną prie Muggelio ežero, o kai baigėsi 
karas, ta vieta pateko rusams, ir iš ten. pa
bėgęs Mikalainis trejetą metų dirbo visur 
Europoje. 1947 m. atsikėlė į Britaniją, vedė 
londoniškę, bet Rugbyje gyvenusią Olive, 
su ja ir su podukra apkeliavo kraštą, susi
darydamas sau vardą, dirbo Elackpoolyje, 
o Manchesteryje pasidarė klubo vyriausiuo
ju virėju, šešetą metų išdirbo Londono 
viešbučiuose, vis kilo, kol atsidūrė Alles
ley viešbutyje.

Prieš porą metų priimtas Virimo ir mais
to draugijos nariu (seniausia Britanijos vi
rėjų draugija, įsteigta karalienės Viktori
jos virėjo skatinti virimo menui).

Sakoma, kad jis yra ištikimas savo ama
to žmogus, tikįs šviežiu maistu, o ne dėžu
tėmis.

Jis mėgstąs savo gyvenamąją aplinką, tu
rėjęs draugų, kurie išsisklaidė, džiaugiąsis 
Coventriu, mėgstąs Coventrį, bet gyvenąs 
Rugbyje, namie naudojusis savo žmonos 
virtu maistu. Niekas nemokąs, net ir jis 
pats, taip iškepti kiaušinių ir bekono, kaip 
jo žmona.

MANCHESTER^
A. PODVOISKIO KELIAS

A. Podvoiškis „Šiaurės Anglijos Lietuvių 
Biuletenio“ Nr. 13 rašo: „Kas gi nenorėtų 
savo tautiečiui didžiausios laimės! Sakoma, 
kad visi keliai veda į Romą“........ Aš norė
čiau pasiūlyti tik vieną kelią, kuris gal pa
dėtų atrasti tą didįjį kelią, anot Biliūno, į 
laimės žiburį. Mano manymu, tokį kelią bū
tų galima pavadinti sekančiai: glaudesnis, 
širdingesnis lietuvių socialinis, visuomeni
nis bendradarbiavimas“.

D. DAINAUSKUI 65 M. AMŽIAUS

Manchesterio ilgametis visuomenininkas, 
mokytojas ir rašto žmogus Domas Damaus
kas atšventė savo 65 metų jubiliejų.

ŠKOTIJA
ATLAIDŲ MINTYS

Kiekvienais metais čia, Carfino miestely
je, pagal seną Škotijos lietuvių tradiciją su
sirenkama vieną vasaros sekmadienį ben
droms pamaldoms ir procesijai į grotą.

Giedodama giesmes, kalbėdama rožančių, 
nešdama šventųjų statulas, ilga lietuvių mi
nia su savo kunigu priešakyje iš lėto trau
kia grotos keleliais.

Senais laikais čia susirinkdavo daugiau 
kaip tūkstantis lietuvių. Traukiniais suva
žiuodavo, pėsti sueidavo. Carfinas yra lie
tuvių centras, jo apylinkių žemė jau seniai 
turi giliai įmintas lietuvių pėdas, ir daug 
čia mūsų tautiečių prakaito išlieta. Apylin
kės kapuose daugumas senųjų ilsisi, atžy
mėti dailiais Škotijos granito kryžiais, ant 
kurių teisingai iškaltos lietuviškos pavar
dės ir jų gimimo vietos Lietuvoje. Vietiniai 
žmonės dažnai tuos ateivius lietuvius vadi
no kitomis pavardėmis, bet tikroji lietuvio 
pavardė dar ilgai išsilaikys škotiškame gra
nite.

Nemėgo čia senieji lietuviai svetimomis 
plunksnomis puoštis.

Seniau stiprūs lietuviai angliakasiai neš
davo daug šventųjų statulų tokioje procesi
joje. o priekyje šv. Kazimierą. Garbė buvo 
tam. kuris nešė sunkų geležinį kryžių, rau
dona toga apsivilkęs. Su pagarba ir šian
dien jie minimi.

Šįmet jau mažiau lietuvių susirinko, ir 
šv. Kazimiero nebuvo matyti nešant. Vis 
dėlto ši viena diena čia yra panaši, kaip 
mūsų senoje Lietuvoje. Čia gali pagarbinti 
Dievą tyrame ore, čia gali susitikti pažįsta
mus, kurie vis dar suranda laiko šiai die
nai atžymėti ir savo šeimą ar naują mašiną 
pristatyti savo draugams.

Pamažu, kaip per šv. Onos atlaidus Aukš
taitijoje, slenka pati marga minia, atlaidiš- 
kai nusiteikusi. Tik ne arkliai čia žvengia, 

dūzgia mašinos, ir ne beržinis degutas

kvepia, o benzinas dvokia. Ne škapliemin- 
kų būdelės čia, o kioskai, kur taip pat gali 
gauti visokių „šventorėlių“, ledų ir limo
nado. Žinoma, trūksta čionai dar ubagų 
palei šventorių, be kurių atlaidai kažkaip 
nepilni, bet vis tiek girdi bent transisto- 
rius.

Čia kalbasi vyrai apie uždarbius, naujas 
mašinas ir atostogas užsienyje, foto apara
tais apsikabinę, jau seniai pamiršę rugių 
kirtimą, mėšlo vežimą ir vasarojų Lietu
voje. Kiekvienas, nors ir nežymiai, bet kal
bėdamas vis prisistato didesniu.

E et ne vieno mintys grįžta į anuos ne
rūpestingus laikus, kai su tėvais, pasikin
kę staininį žirgą, lėkė į atlaidus, botagu ga
zuodami. Nereikėjo tada galvos sukti dėl 
darbo — jo buvo net perdaug. Nereikėjo 
ten kas savaitę nuomą ir kitas sąskaitas 
mokėti. Nors ir kietesnėje lovoje gulėjai, 
bet ten daug geriau išsimiegojai. Tenai se
noje bažnytėlėje liepų pavėsyje garbinai 
Dievą, kuris buvo kažkaip tikresnis kaip 
čia, ir žmonės buvo itikri, nereikėjo vaiz
duoti, kas nesi, nes vienas kitą žinojom, 
kiek kuris vertas.

Taip viskas greitai pasikeitė, ir jau aiš
ku, negrįš tie laikai, ir mūsų atlaidai neužil
go tik televizijos aparate prasidės ir baig
sis, jeigu kas nors filmą padarys.

Aug. Jovaras

VOKIETIJA
MIRĖ S. TOMKUS

V. Vokietijoje, Donauwoenthe, mirė teisi
ninkas Steponas Tomkus. Jis buvo gimęs 
Lietuvoje 1910 m. ir joje dirbo savo profe
sijoje. Atsidūręs Vokietijoje, kaip ir daugu
mas mūsų, a. a. St. Tomkus dėl sveikatos 
negalėjo niekur išemigruoti, bet visuomet 
stengdavosi padėti ir patarti savo tautie
čiams teisiniais reikalais.

Ilgai jis turėjo gydytis įvairiose džiovi
ninkų sanatorijose, bet paskutiniu laiku ir 
širdis buvo susilpnėjusi.

Kaip tik buvo grįžęs iš ligoninės ir pradė
jęs taisytis ir vaikščioti, bet naktį iš rug
piūčio 10 j 11d. staiga mirė.

Jis gyveno vienas, buvo kuklus žmogus 
ir labai gero būdo. Mėgdavo daug skaityti.

Tegul bus jam lengva svetima žemė!
V .C.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

PADĖKA

Organizacijoms, klubų valdyboms, rėmė- 
jams, aukų rinkėjams, aukotojams, dvasiš- 
kijai, globėjams, tėveliams ir dalyviams 
rajonų vadijos, stovyklos vadovybės ir vi
sų stovyklautojų vardu nuoširdžiai dėkoja
me už paramą ir globą, kuri įgalino mus 
iš 9 laisvojo pasaulio kraštų susiburti apie 
280 skautų, skaučių ir vadovų į jubilieji
nę skautų stovyklą Vokietijoje ir joje at
žymėti Lietuvių Skautų Sąjungos 25 metų 
tremtyje atsikūrimą, atnaujinti senas pa
žintis, užmegzti naujas ir kitataučiams pa
rodyti, kad mūsų lietuviškoji skautybė iš
eivijoje gyva ir trokšta laisvės ir nepriklau
somybės mūsų tėvynei Lietuvai.

Jubiliejinės stovyklos dalyviai turėjo di
delį ir garbingą uždavinį parodyti savo tau
tai ir skautiškajam pasauliui, kad mes 
esame tiek pat ištikimi ir atsidėję skauty- 
bės idėjai, kaip kad ir tie mūsų vadovai 
ir skautai, kurie čia, Vokietijoje, pasižadė
jo būti ištikimi Dievui ir tėvynei ir laisva
jame pasaulyje.

Savo laužų metu prisiminę juos su pa
garba ir šypsena veiduose, skautų vadovai, 
skautai ir „Gintaras“ reprezentavo mūsų 
tautą ir skautiškąjį sąjūdį visa to žodžio 
prasme. Mūsų maldos ir dainų aidai skrido 
toli į Lietuvos žemę, kur mūsų broliai ir 
sesės priespaudoje laukia laisvės, kad ga
lėtų taip, kaip ir mes jubiliejinėje skautų 
stovykloje, džiaugtis ir linksmintis lietuviš
koje dvasioje.

Ypatingą padėką reiškiame mjr. J. K. 
Valiūnui, skautininkui J. E. dr. vyskupui 
A. Deksniui, 3 lietuviškų kuopų kuopinin
kams ir kuopų vyrams, Vasario 16 Gimna
zijos vadovybei, DBLS valdybai, DBLB val
dybai ir Londono Sporto klubo valdybai ir 
nariams už globą, materialinę paramą ir 
gražų priėmimą.

Skautiškas ačiū mielajai ir plačiajai vi
suomenei ir globėjams, skautų vadovybei, 
sesėms ir broliams.

Ačiū visoms ir visiems.

s. J. Maslauskas,

LSS Anglijos Rajono Vadas

SIUNTINIAI SAVIEMS
LIETUVIŲ NAMŲ AKC. BENDROVĖ

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, VV.ll 

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.

ŠALIA KASDIENĖS DUONOS
SU ŽUVĖDROMIS

Eūna dienų, kai klube aptilsta dainos ir 
prie baro sumažėja spūstis. Ypač kai pas
kutinį kartą nukaukia fabrikų sirenos ir 
paliauja rūkti jų kaminai. Atostogų metu 
dauguma pakrinka kaip Grigo bitės. Kai 
kas merkia kojas į Adriatikos ar Vidurže
mio jūrą. Kai kas Šveicarijos kalnų papė
dėje dreba, kad neužgriūtų sniego griūtis. 
Kai kas kepina šlaunis Ispanijos ištrošku- 
sioje žemelėje ir gaivinasi vynuogių kekė
mis.

O aš nutūpiau pietinėje Anglijoje, netoli 
Lands End. nedidelio ūkininko kieme. Kai 
ima temti, džiaugiesi bet kur prieglobstį 
suradęs. Prašvitus apsidairai ir jei išgirsti 
vandenyno bangų ošimą ir jei dar surandi 
gelsvo smėlio pakrantę ir jei dar, nors pro 
debesį, šypteli saulė, tai ir šventa!

— Neklausk manęs apie Common Mar
ket, nieko nesuprantu, — iš karto užsireko
menduoja maloni ūkininko žmonelė ir dar, 
lyg naštą numesdama, prideda: — Mano 
vyras gal apie tai šiek tiek supranta.

Bet kam čia dabar tas klausimas rūpi? 
Ir aš apie tai neklausiau. Man įdomiau bū
tų sužinoti apie astronautus, kaip jiems ta 
maloni kelionė sekasi, ar jau važinėja savo 
automobiliu mėnulyje. Žinoma, ten judėji
mas nedidelis, nei šviesų, nei policininkų. 
Nei linijų, nei zebro perėjimų. Gali sustoti 
ir pasiparkinti, kada ir kur patinka. Taigi, 
važinėjimas ten be didelių kliūčių ir, gali
ma sakyti, visai nepavojingas, ne taip, kaip 
čia, mūsų ašarų pakalnėje. Bet vis dėlto 
norėtųsi žinoti, kaip jiems sekasi. Apie tai 
ir paklausiu malonius šeimininkus.

— Nieko apie tai nežinome. O kada jie 
ten bus? — savo ruožtu jie abu paklausia 
mane.

Matote, kokia ramybė ir poilsis! O kiek
vieno kambario kampe iškilmingai stovi te
levizijos aparatas. Ant staliuko laikraščiai, 
telefonas. Kilimai, šiltas vanduo, tik šalto' 
kiek trūksta. Kiaušiniai dar šilti, ir pienas 
—viena grietinėlė, per jokią mašiną neper
varytas, tiesiog iš geriausios karvės. Apro- 
do tvartus. Kiaulės, kaip geri veršiukai, iki 
žemės nudribusiomis papilvėmis, tingiai 
vos pasikelia, bet grėsmingai 'artėja, kai 
einame jų vaikų pasižiūrėti. O tų vaikų — 
kaip pupų. Vienos motinėlėsl2, kitos 14, o 
trečios visas 18! Tai bent šeimynėlė, visi 
baltutėliai vartosi kaip rubuiliai vandeny
je. Toliau pievelėje gaga žąsys, kvarksi 
krypuodamos antys, ir vištos kvaksi. Ap
link avilius dūzgia bitelės. Pagal sienas ko
pėčiomis lipa rožės. Kiemo trumputėje žo
lėje, prie virvelės pririštas, lėtai, bet pasto
viai ropoja, sunkų kaulo Skydą užsivertęs, 
vėžlys. Tikra idilija! Tik žirgų nematyti. 
Pastogėje murkso traktorius.

— O televizijos žiūrėkite, kada norite, — 
jie pasako, kai grįžtame vidun per virtuvę, 
o virtuvė tokia, kad pirmos klasės restorą. 
nas pavydėtų.

Po keletos minučių leidžiuos pakalnėn į 
paplūdimį, iš trijų pusių kalnų apsuptą, ir 
atviras kelias tik Atlanto melsvai žalioms 
bangoms, kurios ūždamos skuba ir lūžta, 
putomis išsidriekia gelsvame smėlyje.

Į automobiliams pastatyti vietą įvažiuo
ja ddelė mašina su priekaba. Priekaba su 
stogu, ir po langą kiekviename šone. Iš 
kiekvieno lango, galvas iškišę, dairosi šu
nys. kurie išleisti tuojau nusitempia savo 
šeimininkus, jį ir ją, tiesiai į ūžiančias 
bangas.

Visi nori pasitaškyti sūriame vandeny. 
Drąsesnieji, ant lentų sugulę, kyla bangų 
viršūnėmis ir plaukia į krantą kaip skied
ros. Kartais dingsta ir vėl iškyla. Aš įsi
žiūrėjau į skraidančias žuvėdras, o banga 
kaip siena paguldė mane ant menčių. Ban
gų pristumdytas, nešuosi į kranitą. Parudę, 
apdegę kūnai drybso smėlyje, ir jaunos le
dys nešykštėdamos rodo savo lobius.

Bet sekmadienio rytą vėjas visu įnirti
mu kiršina bangas ir kerta lietumi. Paplū
dimys tuščias, ir čia dabar nejauku. Per 
kalnus ir pakalnes spaudžiu į artimiausią 
miestą. Graži, bokštais iškilusi katedra, 
įėjęs gaunu porą maldaknygių. Gieda dido-

PAIEŠKOJIMAS

Usonis, kilęs iš Balalių kaimo, Taujėnų 
valse.. Ukmergės apskr.. dirbęs Leicestery- 
je prie geležinkelio, yra paieškomas seserų 
iš Lietuvos.

Prašom rašyti: Br. Puodžiūnas, 31 Mari
na Drive, Maybank, Newcastle, Staffs.

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.

kas berniukų choras, ir himnų aidai kyla 
grakščiais pilioriais į šventyklos skliautus. 
Atvertęs himnų knygelę, skaitau:

„Nauja meilė kiekvieną rytą
Mus pabudina ir pakelia,
Per miegą ir tamsą saugiai išveda, 
Atnaujina jėgas ir mintį“...

Ramiai gaudžia vargonai. Ramus, į amži
nybę įsirėmęs, gyvenimas.

O vakarop dangus nusiblaivo. Stoviu ant 
aukšto stataus kranto ir vėl žiūriu į pla
čius, bekraščius vandenis. Su vandenyno 
platybėmis susilieja tolimi, bet labai ryš
kūs debesys. Įsižiūriu į juos. Lyg atomo 
bombai sprogus, grėsmingas dūmų grybas 
dengia saulę, tik kur nekur prasiskverbia 
jos spinduliai. Dešinėje, aiškiai išsiliejęs, 
kaip pasakoje, tykus, ružavas ežeras, ap
suptas kalnų, degendarinių pilių ir nematy
tos šalies medžių. Miražas. Žiūriu ir ste
biuosi. Bet saulė, pasislėpusi už grėsmingo 
debesio, vis labiau leidžiasi į vandenyno 
patalą, ir miražas lėtai, bet nuolat keičiasi. 
Ežeras, pilys ir medžiai susilieja su Atlan
to horizontu.

Kitoje pusėje kyla išbalęs mėnulis. Ten, 
jame, gal kaip tik dabar žemės vyrai važi
nėja savo automobiliu ir pakelyje rankio
ja tūkstančius milijonų metų gulėjusius ak
menėlius.

Dar kiek vėliau sėdžiu prie kavinės ir 
gurkšnoju (kavutę su Cornish grietinėle. 
Pasivėlavusios žuvėdros klykdamos suka 
aplink ir čia pat nusileidžia. O viena iš jų 
aiškiai šluba.

Gera išgerti stiklą alaus savo klube. La
bai gera ramiai pasivaišinti savo Sodyboje 
atostogų dienomis. Bet taip pat nebloga 
kartais pabūti, pasėdėti 'kartu su žuvėdro
mis prie vieno stalo.

A. Bučys

NAUJAS BERNIUKAS

Staselis su tėvu eina į gimdymo namus 
pamatyti broliuko. Sanitarė atneša mažylį. 
Ant jo rankos kabo numerėlis.

— Žiūrėk, tėveli, — sušunka Staselis, — 
jis visai naujas. Ir kaina dar tebekabo.

Iš „Šluotos“

REDAKTORIUS NEGALI ĮTIKTI

Chicagoje leidžiamojo lenkų dienraščio 
„Dziennik Związkowy“ redaktorius skun
džiasi, kad nebegalįs įtikti savo skaityto, 
jams. Kiekvienas skaitytojas norįs jį pa
keisti pagal savo įsitikinimus, savo „lini
ją“.

Redaktorius sako, kad vieniems jis esąs 
nacionalistas, šovinistas, kiti sako, jog iš
davikas, nes nepritariąs jiems, kad didžiau
si Lenkijos priešai esą žydai, čekai, ukrai
niečiai ir lietuviai.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEEDS — rugpiūčio 29 d„ 3 v. p. p„ H. Ro

sary bažn.
MANCHESTERYJE — rugpiūčio 29 d., 11 

vai.
BRADFORD — rugsėjo 5 d., 12.30 v. Pa

maldų metu, minint Tautos šventę, so
lo giedos Vanda Galbuogytė.

NOTTINGHAM — rugsėjo 12 d., 12.30 v., 
St. Patrick's bažn. Tautos šventės pro
ga solo giedos Vida Gasperienė.

BRADFORD — rugsėjo 19 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — rugsėjo 26 d„ 1 v.

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 šiitą 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

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:

2 LADBROKE GARDENS, LONDON, W.ll
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