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Liepos 21-ji
Nors visi tėvynėje gerai žino, kad Lie

tuva nustojo nepriklausomybės, tai yra 
buvo Sovietų kariuomenės okupuota 1940 
tn. birželio 15 dieną, tačiau apie tai ne
kalbama. Norima sudaryti įspūdį, kad štai, 
laisvas kraštas pačiu demokratiškiausiu 
būdu išsirinko seimą, kuris ir nutarė tą 
savo kraštą iš pradžių sutarybinti, o pas
kui atiduoti kitai valstybei — Sovietų Są
jungai. Kaip deklaracijoje apie valstybės 
santvarką pasakyta: „Liaudies Seimas, iš
reikšdamas vieningą Lietuvos laisvos dar
bo liaudies valią, skelbia, kad Lietuvoje 
įvedama tarybų santvarka“.

Šitoji deklaracija buvo paskelbta 1940 
m. liepos 21 d. Ir toji diena dabar skaito 
ma tarybinės Lietuvos gimtadienis. Ji iš
kilminga švenčiama Lietuvoje kaip „dar
bo žmonių išsivadavimo iš buržujų jungo 
diena“.

Kokia neįprasta komedija: raudonosios 
armijos jau „išvaduotą“ Lietuvą dar kar
tą „vaduoja“ paskubomis per prievartą 
sudarytas liaudies seimas. Kam gi visos 
šitos komedijos reikėjo? Arba dar labiau 
tiktų paklausti — kam visas tas farsas 
kasmet vis dar minimas. Argi Lietuvos 
žmonės ir visas pasaulis nežino, kad nie
kas nebūtų pasikeitę, jei nei to seimo, nei 
deklaracijos nebūtų buvę. Lietuva šian
dien būtų lygiai tokia pat tarybinė res
publika, jei seimo rinktiniai atstovai ir 
nebūtų važiavę Stalino saulės parsivežti. 
Jos santvarka buvo nuspręsta ir net su
tartyse užfiksuota dar gerokai prieš rau
donosios armijos įžygiavimą.

O vis dėlto Lietuvos laisvės netekimo 
faktą reiktų minėti, nes tos dienos nei vie
nas lietuvis, kur jis bebūtų, jeigu tik tuo 
metu gyveno Lietuvoje, negalės pamiršti. 
Bet toji diena yra ne liepos 21-ji, o birže
lio 15-toji. Tą dieną 1940 metais Lietuvos 
santvarka iš tikrųjų pasikeitė: iš laisvos 
valstybės ji virto okupuotu kraštu. Ne
lemtu sutapimu, tą pačią diedą, kai buvo 
sunaikinta Lietuvos valstybė, lygiai po 
metų žiauriais trėmimais buvo užsimota 
sunaikinti ir lietuvių tautą. Tad toji die
na yra nerašytos deklaracijos apie valsty
bės santvarkos pakeitimo diena. Visa, kas 
buvo vėliau rašoma, skelbiama ir daro
ma, buvo tik, kaip anglai sako, trimmings 
— atlikto veiksmo išbaigimas, pagražini
mas.

Minėdami vadinamąjį baisųjį birželį, t. 
y. birželio trėmimus, mes kartais lyg ir 
pamirštam, kad tą pačią dieną, tik ne tais 
pačiais metais, Lietuva neteko laisvės. 
Kaip nepriklausomoje Lietuvoje buvo ge
dulingai minima spalio devintoji — Vil
niaus užgrobimo diena, taip dabar tik dar 
su didesniu liūdesiu turėtų būti minima 
birželio 15-toji. Nėra abejonės, kad ir lie
tuviai tėvynėje žymiai dažniau prisimena 
ir giliai apgalvoja birželio 15-tosios, o ne 
liepos 21-sios dienos įvykius.

Lucanus

Serbsky
Laike L. Brežnevo vizitų kišk prislopin

tas intelektualų persekiojimas Sovietų Są
jungoje dabar vėl atgaivintas. Ypačiai 
pradėti persekioti „Einamųjų įvykių kro
nikos“ leidėjai. Pats pirmasis iš naujai 
areštuotų Maskvoje buvo Gavrilij Super- 
fin.

Garsusis Maskvos teisminės medicinos 
psichiatrijos institutas, žinomas Serbsky 
instituto vardu, vėl plačiai atvėrė savo 
vartus. Liepos pradžioje į jį pakliuvo dar
bininkas R. Mukamediarovas, parašęs at
siminimus i!š Sibiro stovyklų ir prisidėjęs 
prie Samizdato leidimo. Instituto tyrimo 
daviniais pasiremiant, jis buvo pasiųstas į 
beprotnamį visam amžiui.

Garsus matematikas dr. Jurij Šihanovi- 
čius susilaukė to paties likimo. Jis buvo 
laikomas kalėjime nuo praėjusių metų 
rugsėjo mėn. Dabar instituto direktorius 
G. Morozovas kartu su psichiatru D. Lun- 
tu pasiuntė Šihanovičių į bepročių namus. 
Tas pasiuntimas garsaus matematiko į be
protnamį sukėlė ypatingą pasipiktinimą, 
nes prieš tai 200 užsienio mokslininkų bu
vo reikalavę jį paleisti.

Serbsky instituto garsas ypačiai\padidė- 
jo, kai ten buvo atkeltas prof. Lunts. Tai 
yra tas pats Lunts, kuris praėjusiais me
tais Maskvos Mokslo Rūmuose paskelbė, 
kad visi tie, kurie kritikuoja socialinę san
tvarką, nemėgsta policijos ir užmušinėja 
žmones, yra politiniai ligoniai. Tik jų liga 
yra skirtingo pobūdžio ir laipsnio. Psi
chiatrų tikslas esąs tuos laipsnius susekti.

Laukiama, kad į bepročių namus grei
tai bus pasiųsti „Įvykių (kronikos“ leidėjai 
Jakiras, Krasinas ir Belogradskaja. Pir
mieji du kalėjime jau yra savo „kaltes“ 
prisipažinę.

Pagaliau, kaip rašo viso pasaulio spau
da, Serbsky instituto gali neišvengti ir ži-

APSISVAIDĖ ŽODŽIAIS

Kinijos ministeris pirmininkas Chou 
en-Lai viešai pareiškė, kad Sovietų Sąjun
gos — JAV susitarimas dėl atominių 
ginkįų vartojimo esąs negarbingas, viena
šališkas ir pavojingas.

Sovietų prezidentas Podgomy svečiuo
damasis Bulgarijoj užpuolė kiniečius, kam 
jie skaldo bendrąjį pasaulio komunistų 
frontą. Be to, jis kaltino Kiniją, kad ji So
vietų siūlomą Azijos kolektyvinį saugumą 
laikanti bandymu apsupti Kiniją.

Pačioje Maskvoje, po susitikimų Euro
poje ir Vašingtone, suaktyvinta propagarf- 
da prieš Kiniją, kartu vykdant ir kari
nius pasiruošimus. Šiuo metu Sov. Sąjun
ga turinti prie Kinijos sienos 50 divizijų 
— 750.000 Vyrų. Kinų pasiruošimas taip 
pat neatsiliekąs.

REIKALAUJA KOMPENSACIJOS

Žydų konferencija Ženevoj nutarė rei
kalauti, kad Rytų Vokietija atlygintų žy
dams padarytus nacių nuostolius, kaip tai 
daro Vakarų Vokietija. Konferencijos pir
mininkas dr. Nahum Goldman pareiškė, 
kad Rytų Vokietija perėmė trečdalį nacių 
valdytos teritorijos ir kad nuostatas atsi
lyginti už padarytas skriaudas vienodai 
galioja Frankfurte prie Oderio, kaip ir 
Frankfurte prie Maino.

Vakarų Vokietija iki Šiol jau yra išmo
kėjusi 40.000 milijonų markių. Dar apie 
kita tiek bus išmokėta iki šimtmečio pa
baigos. Iki šiol specialias pensijas gauna 
100-200.000 žmonių. Dar nesvarstytų rei
kalavimų esą apie 75.000.

NEREIKIA SKUBĖTI

Libijos vyriausybė pareikalavo kai ku
rias užsienio atstovybes Tripoly per 2 
mėnesius perkelti į naują vietą. Į tą skai
čių įeina ir D. Britanijos atstovybė.

Britų spauda pataria neskubėti ir pasi
mokyti iš panašaus atsitikimo Maskvoje. 
Ten britų ambasada yra įsikūrusi pui
kiuose buv. cukraus magnato rūmuose 
priešais Kremlių. JAV ambasados vėliava 
irgi plevėsavo priešais Raudonąją aikštę. 
Stalinas, negalėdamas tų vėliavų pakęsti, 
įsakė persikelti į naują vietą. Amerikie
čiai, nors ir nenorėdami, paklausė ir per
sikėlė. Britai neskubėjo. Pagaliau Stali
nas numirė ir britų ambasada tebėra toje 
pačioje vietoje.

Institutas
nomas rašytojas Amalrik, teisiamas jau 
trečią kartą. Į jo gelbėjimo akciją yra įsi
jungęs tarptautinis rašytojų PEN klubas, 
JAV garsūs rašytojai (Miller, Updike, Ro
bert Warren ir kt.) ir keletas tarptautinio 
masto knygų leidyklų. Keletas JAV uni
versitetų yra pasiūlę jam katedras. Bet 
gali atsitikti, kad turės priimti Serbsky 
instituto pasiūlymą...

SOVIETŲ SĄJUNGA IR ISLAMAS

Mauritanijos respublikoje Somalijoje 
pasirodė antiislamiški pamfletai, kiršiną 
arabus prieš jų valstybinę religiją. Pam
fletų autorium nurodomas M. R. Rachma- 
tovas, Sov. Sąjungos ambasadorius Mauri
tanijoje.

„Izvestijos“ labai griežtai pasisakė, kad 
tie pamfletai yra sufabrikuoti. Esą juos 
skleidžia įvairių rūšių diversantai ir re
akcionieriai, kurių tikslas yra didinti 
tarptautinį įtempimą ir trukdyti Azijos ir 
Afrikos tautų pažangą. Panašūs sufabri
kuoti pamfletai Novosti agentūros vardu 
jau prieš du metus buvę pasirodė Afriko
je.

Tačiau „Izvestijos“ nemini fakto, kad 
vis dėlto Novosti agentūra tos rūšies in
formacija verčiasi. Balandžio mėnesį Pa
ryžiuje Sovietų ambasados leidžiamas 
biuletenis „U. R. S. S.“ buvo nubaustas 
3.000 frankų už antižydišką ir antireligiš- 
ką straipsnį, kiršinantį arabus prieš žy
dus. Tas straipsnis buvo gautas iš Novos
ti agentūros.

Nepaminėjo „Izvestiijos“ ir Mogadišu, 
teismo Somalijoje sprendimo, apkaltinu
sio Novosti agentūrą už antiislamišką 
pamfletų spausdinimą ir platinimą.

JAPONAI PERKA PYPKES

Per pirmus 4 šių metų mėnesius į Ang
liją atvyko 42.000 japonų turistų. Pasiro
do, kad jie yra geriausi senienų ir bran
giųjų suvenyrų krautuvių klientai. Įėję į 
vidų, jie klausia, kuri prekė yra bran
giausia, ir tik tą perka. (Amerikiečiai da
bar daro priešingai).

Paskutiniuoju metu jie susidomėjo vi
same pasauly žinomomis anglų pypkėmis. 
Ir perka jas tuzinais, mokėdami už ge
riausias retas pypkes iki 300 svarų.

Kaip žinoma, japonai pypkių nerūko. 
Paklaustas, ką jis numato su pypkėmis 
daryti, vienas turistas atsakė: „Dovanosiu 
draugams, kurie taip pat jų nerūko“...

KAIP GERIAU?

V. Vokietijos kancleriui Brandtui pra
dėjus taip vadinamąją „Ostpolitik“, dau
gelis apsidžiaugė, kad intelektualų padė
tis Sovietų Sąjungoje žymiai pagerės. 
Ypačiai didelis optimistas buvo vokiečių 
rašytojas, Nobelio premijos laureatas H. 
Boll. Jis pasakė: „Mūsų draugams Rytuo
se būtų žymiai blogiau, jeigu nebūtų 
„Ostpolitik“. Iš tikrųjų, kaip dabar ir pa
tys vokiečiai pripažįsta, atsitiko priešin
gai. Sovietų valdžia žymiai smarkiau pra
dėjo persekioti savo kultūrininkus, nes ’i 
bijo to naujo vėjo, kuris „Ostpolitik“ dė
ka pradėjo skverbtis iš Vakarų.

-MEILĖS MINISTERIJA
Neseniai iš Sovietų Sąjungos pabėgęs ir 

Anglijoje apsigyvenęs rašytojas Kuznetso
vas išspausdino „The Sunday Telegraph“ 
savaitrašty ilgą straipsnį s.pia sovietų 
naujus metodus, persekiojant nepaklus
niuosius intelektualus. Daugiausiai jis 
kalba apie neseniai iš naujo nuteistą ra
šytoją Amalrik, savo laiku skelbusį, kad 
Sovietų Sąjunga neišsilaikys iki 1984 m. 
Remdamasis savo patyrimu ir turimais 
daviniais, Kuznetsovas sako, kad, grei
čiausia, pačiam Amalrikui nebus lemta tų 
metų sulaukti. Visus tuos, kurie nuo 1917 
m. pranašauja greitą Sovietų Sąjungos 
galą ar išsigimimą, jis vadina šundakta
riais, bandančiais nustatyti diagnozę, ne
turint reikiamo patyrimo.

Sovietų persekiojimo metodai esą pasi
keitę. Jie dabar negriebia žmonių iš kar
to, bet bando juos „perauklėti“, priversti 
pačius nuo skelbiamųjų idėjų atsisakyti. 
NKVD įstaiga dabar esanti pavers
ta į „meilės ministeriją“. Nepaklus
nieji baudžiami trumpesnėmis baudo
mis, kurios, esant reikalui, vėl ir
vėl atnaujinamos. Ir nežinia, kiek kartų 
Amalriko trimetės bausmės gali būti pa
kartotos, jei jis nebus pasiųstas į urani- 
jaus kasyklas, kuriose niekas ilgiau kaip 
3-4 metus neištveria.

Bausmės už bandymą iš Sovietų Sąjun
gos pabėgti esančios dažniausiai 10 metų 
darbo stovyklos. Išvardinta visa eilė žmo
nių, tokias bausmes gavusių. Pats pasku
tinis paminėtas neseniai suomių pagautas 
lietuvis, bandęs pabėgti pas savo tėvus. 
Jo likimas būsiąs toks pat, jei dar ne blo
gesnis.

ŽVEJŲ LAIVONEŠIAI
Didžiausią pažangą žvejojimo srity po 

antrojo pasaulinio karo yra padariusi So
vietų Sąjunga. Jos žvejybos laivynas yra 
penkis kartus didesnis už D. Britanijos, 
JAV, V.' Vokietijos, Prancūzijos ir Norve
gijos sudėjus kartu.

Daugiausia dėmesio vertas yra laivone- 
šis „Vostok“. Tai yra 43.000 tonų laivas, 
kuris pasikrauna ant savo denio 14 žvejy
bos laivų. Suradus kurioje nors vietoje 
žuvies telkinius, žvejybos laivai nuleidžia
mi, o žvejybą baigus, vėl užkeliami, žuvis 
į motininį laivą „supučiama“ oro siurb
liais.

Numatoma, kad ateity tokių „vostokų“ 
bus pagaminta ir daugiau. Vakariečiai tei
gia, kad toks žvejybos būdas yra nepel
ningas. Bet rusams pelnas nerūpi, konku
rencijos nėra, svarbu, kad būtų žuvies.

URANAS ŠKOTIJOJE
Po penkerių metų ieškojimo, britams 

pavyko surasti urano savo salose. Iki šiol 
jie turėjo jį importuoti iš JAV, Kanados 
ir kitų kraštų. Caithness ir Orkney rajo
nuose surasto urano esą tūkstančiai tonų. 
Kadangi uranas yra pagrindinis ateities 
kuras (vartojamas atominės energijos pro
dukcijai), tai šis radinys skaitomas labai 
svarbiu britų ekonomijoje.

Mirė W. Ulbrichtas
Rugpjūčio 1 d., sulaukęs 80 metų, numi

rė Rytų Vokietijos diktatorius, paskutinis 
Stalino režimo šalininkas, W. Ulbrichtas.

Nedaug kas lies ašaras jam iškeliavus, 
nes jis niekuo nėra prisidėjęs prie geres
nio pasaulio sukūrimo. Ulbrichtas buvo 
vienas iš nemėgiamiausių žmonių, pasi
rodžiusių Europos scenoje, antrajam pa
sauliniam karui pasibaigus. Jis sukūrė 
naują komunistinę Vokietiją ir išsilaikė 
jos valdžios priešakyje daugiau kaip 20 
metų. Be pasigailėjimo naikindamas ir 
persekiodamas savo buvusius draugus ir 
priešus, jis pats pergyveno Hitlerio perse
kiojimus, Stalino kritimą, Berlyno riaušes 
ir Čekoslovakijos sukilimą. Jis ypačiai 
daug prisidėjo, kad tas sukilimas būtų 
greičiau užgniaužtas ir jo vadai nubausti.

Ulbrichtas skaitomas ir Berlyno sienos 
architektas. Po to, kai 1945-1961 m. laiko
tarpy trys milijonai rytinių vokiečių pa
bėgo į Vakarus, Ulbrichtas pasiryžo už
kirsti jiems kelią. Jis pastatė gėdos sieną, 
liudijančią tarp dviejų pasaulių esančią 
prarają.

Koks ironiškas istorijos pasityčiojimas, 
kad Ulbrichtas turėjo pasitraukti Vakarų 
Vokietijos spaudžiamas. Jis buvo abiejų 
Vokietijų suartėjimo priešininkas, nes šal
tojo karo idėja buvo įaugusi į jo kūną ir 
sielą. Prasidėjus Brandto-Brežnevo „atšal- 
dymo“ laikotarpiui, Ulbrichtui nebeliko 
vietos. Ir taip „Ostpolitikos“ vėjai jį išpū
tė prieš dvejus metus iš nepakeičiamo 
diktatoriaus posto.

Seulas DIENOS
— Prie Tahiti salos nukrito keleivinis 

Pan-Am lėktuvas. 78 keleiviai nuskendo,' 
vienas išsigelbėjo.

— Draudimo bendrovės turės mokėti 
daugiau kaip 9 mil. svarų už lėktuvą, ku
rį teroristai išsprogdino Bengazi aerodro
me, išlaikę jame 137 keleivius 3 dienas.

— Sovietų laivas „Ob“ išbuvo įšalęs 
antarktikos vandenyse 90 dienų. Pagaliau 
jam pavyko išsprogdinti 16 pėdų ledą ir 
išsivaduoti.

— Britų vidaus reikalų ministerija per
žiūrėjo 36 nelegalių imigrantų bylas. Tik 
devyniems leista pasilikti.

— Oban mieste, Škotijoje, viešbučio 
gaisre žuvo 9 žmonės.

— Vienas rusų jūrininkas iššoko iš lai
vo netoli Švedijos krantų ir pasiprašė po
litinio pabėgėlio globos.

— Kente suimti du asmenys, padirbinė
ję popierinius anglų svarus ir dolerius.

— Maskvos žiniomis, Sov. Sąjungoje yra 
1.300 žydų, kurie turi vizas, bet nesisku
bina emigruoti į Izraelį.

■— Britų užs. reikalų ministeris pareiškė 
parlamente, kad Gromyko seniai turi pa
kvietimą aplankyti Londoną, bet rusai ne
siskubina.

— Britų aukštiesiems valdininkams ir 
suvalstybintų įmonių direktoriams padi
dintos algos po 250 svarų per metus.

— D. Britanija pripažino pro-sovietišką 
revoliucinę Afganistano vyriausybę. Pati 
pirmoji ją pripažino Sov. Sąjunga.

— Sov. Sąjunga stipriai remia pietų Je
meną, tikėdamasi gauti savo laivams ba
zę Adeno uoste.

— Raketą „Marš 4“ Sovietai paleido į 
Marsą. Ji padarys 290 milijonų mylių ir 
užtruks 6 mėnesius iki pasieks Marsą.

— Rostopovič, garsus rusų celistas ne
gavo vizos dalyvauti liberalų vado Jere
my Thorpes vestuvių bankete-koncerte. 
Rostopovič yra Solženytsino draugas ir 
kritikuoja komunistinę santvarką.

— V. Vokietijoj padidintos bausmės už 
važiavimą girtame stovy. Du bokalai alaus 
gali kaštuoti 3.000 DM.

— Islandija reikalauja per vienus me
tus Na to pajėgoms išsikraustyti iš karinių 
bazių.

— Popiežius paskyrė tris apaštališkus 
delegatus į Rytų Vokietijos Erfurto, Šve- 
rino ir Magdeburgo provincijas.

— Bogotoje sudegė aukščiausias, 28 
aukštų, dangoraižis. Žuvo 4 žmonės ir 25 
sužeisti.

— Pakistano prezidentas Bhutto, atvyk
damas į Londoną, atsigabeno ir savo iki 
dantų ginkluotą sargybą.

—■ Sovietų „Riga“ klasės naikintojas 
britų karo laivyno manevrų metu buvo 
priartėjęs per pusę mylios prie britų lai
vų. Jam buvo duotas signalas pasišalinti.

— Organizacija kovai prieš atominius 
ginklus negavo leidimo Hirošimos dieną 
(rugpiūčio 6 d.) padėti vainiką prie Neži
nomojo Kareivio kapo Londone, nes vai
niko įrašas esąs nepriimtinas publikai.

— Milijonierius Paul Getty atsisakė 
duoti pinigų išpirkti savo vaikaičiui, kuris 
esąs pagrobtas Romoje.

Jeigu komunizmas Rytų Europoje su
byrės, tai Ulbrichtas pateks į istoriją kaip 
vienas dvidešimtojo amžiaus satrapų. Bet 
jeigu dabartinė santvarka išsilaikys ir su
stiprės, tai jis bus, be jokios abejonės, ap
šauktas komunistinės Vokietijos Tėvu.

RAUDONASIS UNIVERSITETAS

Praėjusią savaitę Londono universiteto 
Imperial College vyko devynių dienų ko
munistinis kursas. Dalyvavo apie 300 stu
dentų, lektorių ir prof, sąjungų narių. 
Apie pusė dalyvių buvo komunistų parti
jos nariai.

Be marksizmo, šiame „komunizmo uni
versitete“ buvo dėstoma teisė, ekonomija, 
švietimas, filosofija, sociologija, techno
logija, literatūra, istorija ir menas.

Norint patekti į paskaitas, reikėjo gauti 
klausytojų sutikimą. Sprendimas — de
mokratiška balsų dauguma. Taip pvz., 
„Daily Telegraph“ korespondentas turėjo 
laukti už durų, kol klausytojai pranešė, 
Kad „liaudies priešai nepageidaujami“. 
Tuo metu jie diskutavo „kovą už tautinį 
išsilaisvinimą“ ir „Kas darytina nepri
klausomybę laimėjus?“

Universiteto organizatorius buvo Peter 
Cook. Dėstytojų tarpe buvo prof. Istven 
Balogh iš Vengrijos ir prof. Nikolajev iš 
Maskvos.

— Čekoslovakijoj nukrito austrų lėktu
vas, susidūręs su čekų naikintuvu. Austrų 
spauda skelbia, kad lėktuvas buvo užpul
tas.

—■ Vokiečių vyriausybė padėkojo Suo
mijai už V. Šneiderio grąžinimą ir pažadė
jo jam reikalingą globą.

— Maskvoj oficialiai pareikšta, kad Co- 
mecon organizacija (Sov. Sąjunga plius 
satelitai) turėtų užmegzti prekybos ryšius 
su Ekon. Europos Bendruomene.

— Ševčenko mieste pradėjo veikti pir
moji Sov. Sąjungos atominės energijos 
stotis.

— Robert Levin‘as, iš Lietuvos kilęs žy
das, paskirtas Norvegijos Muzikos Akade
mijos rektorium.

■— Anglijos bankai paskolų nuošimtį pa
kėlė iki 11,5%. Tai aukščiausias nuošimtis 
nuo 1914 metų.

— Izraelio agentai Norvegijoje nužudė 
arabą, kuris, jų manymu, priklausė tero
ristų grupei. Du žmonės suimti.

— Kinija smarkiai pradėjo stiprinti sa
vo laivyną, kuris turės pavaduoti JAV 7- 
tą flotiliją Tolimuose rytuose.

— Naujas liberalų parlamento narys C. 
Freud laimėjo 3.000 svarų lažybose, kad 
jis laimės Ely salos rinkiimus. Lažybos 
buvo 33-1.

— Mecca klubas planuoja Staffordshire 
pastatyti anglišką Disneyland, kuris kaš
tuotų 100 milijonų svarų.

— Londono-Brightono traukinys užmu
šė tris kareivius, pratimų metu suėjusius 
į geležinkelio tunelį.

— Rytų Berlyne įvyko Jaunimo Festi
valis, kuriame dalyvavo jaunimo atstovai 
iš 140 kraštų. Vien tik svečių dalyvavo 
apie 20.000. Bendras dalyvių skaičius — 
300.000.

— Komunistų partijų vadai, dalyvau
jant L. Brežnevui, buvo susirinkę Kryme. 
Jie aptarė paskirų kraštų komunistų 
ideologinius skirtumus.

—■ Į Londoną per Bulgariją ir Turkiją 
atvyko jaunas čekas J. Vorlicky. čia jis 
nori vesti anglę, su kuria susipažino Pra
hoje. Jis turėjo pasirinkti ilgą kelią, nes 
čekams išvykti į Vakarus neleidžiama.
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Vargšas tas Ivanas Krylovas!
Ivanas Krylovas, sako, ištobulino pasa

kėčios meną, ir jo tų pasakėčių kalba to
kia stilistiškai puiki, kad rusai pradėję 
naudotis jo išsireiškimais kaip pavyzdi
niais. Kitataučiai ėmė jo tas pasakėčias 
verstis į savo kalbas, pirmiausia, žinoma, 
Rusijos imperijoje buvusios tautos, tarp 
jų ir lietuviai. Nors Krylovas mirė 1844 
m., bet, pavyzdžiui, lietuviai mėgo jo pa
sakėčių išsiversti iki pat nepriklausomy. 
bės metų pabaigos. Vieni vertė eilėmis, ki
ti proza. Štai ir mūsų didysis kalbininkas 
J. Jablonskis yra vertęs jų proza, bet to
kia puikia lietuvių kalba, kad tie jo ver
timai dažnai kur būdavo vartojami mo
kyklose, kaip pavyzdinis lietuvių kalbai 
mokytis šaltinis.

Kaip bibliografai tvirtina, Krylovo pa
sakėčių į lietuvių kalbą yra vertę J. Žel- 
vavičius, P. Arminas, V. Kudirka, M. Da
gilėlis, J. Margalis, J. Jablonskis, J. Tal- 
mantas. Tas pavardžių sąrašas, be abejo, 
nėra pilnas. O jis ir šiuo metu dar papil
domas — Krylovo mėgėjai lenktyniauda
mi jį verčia ir leidžia savo vertimų kny
gas. Laikraštyje teko užtikti pranešamą, 
kad JAV pasirodė J. Valaičio verstų Kry
lovo pasakėčių rinkinys. Nida Londone 
atspausdino tokią knygą: Vytautas Petrai
tis Pasakėčios pagal Krylovą (224 pusla
piai, kaina 3 doleriai). Taigi šiuos metus 
galėtume drąsiai pavadinti Krylovo verti
mų metais. Tikras Krylovo antplūdis! Be 
kita ko, abu vertėjai knygas yra išleidę 
savo lėšomis, o tai sakytų, kiek jie vis 
dėlto daug meilės jaučia šiam pasakėčių 
autoriui.

Ar lietuviams dar vis reikalingas Kry
lovas? Pasakėčios turi nemaža išminties, 
taigi ir Krylovas niekam negali pakenkti. 
Gal tik būtų abejotina, ar vis dėlto nėra 
aktualesnių autorių, kurie būtų verstini. 
O jau tikra prabanga paleisti į rinką iš 
karto net dvi to paties autoriaus tų pačių 
kūrinių vertumų knygas, kaip šįkart atsi
tiko. Būtų ir vienos iki kaklo užtekę, ir tą 
pačią atlaidžiau sutiktume, jei vertimas 
būtų pavyzdingas. Deja, bent V. Petraičio 
atveju taip nėra.

Enciklopedistai tvirtina, kad Krylovas 
dar gyvas buvo, kai išėjo jo rinkinys su 
197 pasakėčiomis. Tiek jų yra ir V. Pet
raičio knygoje. Vadinas, pateikiamos vi
sos jo pasakėčios.

V. Petraitis sakosi pats parašęs tas pa

GYVA IR NUDŽIOVUSI ŠAKA

Kai palieti kurį nors klausimą — religi
nį, politinį ar ekonominį, — tuoj iškyla 
nauji klausimai, lyg jaunos medžio atža
los. Tuoj klausiame: kodėl taip, o ne ki
taip? Palietus Dievo malonės veikimą 
žmogaus sieloje ir sutikus, kad tai yra di
džiausias ir pastoviausias žmogaus turtas, 
kuris žmogų padaro tikrai laimingu, ir įsi
tikinus bei patyrus, kad tos Dievo malo
nės gausiai teikiamos per Bažnyčios sak
ramentus, kyla klausimas: o kaip su tais 
žmonėmis, kurie sakramentų neima, arba 
jų religija jų neturi? Juk yra ir kitose re
ligijose tikrai gerų, dorovingų, pamal
džių, gailestingų žmonių. Kartais pasitai
ko tokių gerų, kad jei būtų Katalikų Baž
nyčios nariai, būtų kandidatai į šventuo
sius.

Taip. Tokių žmonių yra. Ir tai yra dėl 
to, kad kiekvienas žmogus, nepaisant jo 
tautos, jo religijos, jo profesijos, yra Die
vo tvarinys, taigi Dievo nuosavybė ir įran
kis. Tokiu būdu Dievas nėra suvaržytas, 
kam savo malones teikti, ar neteikti. Net 
ir sunkiai nusidėjęs žmogus, pats save at
skyręs nuo Dievo malonių, gali gauti iš 
Dievo malonę savo klaidas apgailėti, jų 
išsižadėti ir su Dievu susitaikyti. Čia tik 
reikalinga viena sąlyga: bendradarbiavi
mas su Dievu.

Dievas nori ,kad kiekvienas žmogus bū
tų išganytas. Jei ir žmogus to paties nori, 
tai Dievo ir žmogaus norai sutampa. Čia 
ir yra jau žmogaus bendradarbiavimo su 
Dievu pradžia. Medžio šaka, jei ji gauna 
sulčių iš šaknų, yra gyva. Ji gali būti ki
tokia, negu kitos šakos. Ji gali nežydėti, 
neduoti vaisių, bet ji yra gyva.

Kadangi iš Dievo tegali išeiti tik geros 
sultys, kurias mes ir vadiname malonė
mis, tad iš žmogaus bendradarbiavimo su 
Dievu tegali būti tik geri vaisiai. Juos 
tad ir matome pas žmones, priklausančius 
įvairioms religijoms. Bet jei tie žmonės 
galėtų naudotis mūsų Bažnyčios sakra
mentais, jie gal būtų šimteriopai geresni.

Mums, kaip Katalikų Bažnyčios na
riams, yra duota daug. Daugiau iš mūsų 
bus ir pareikalauta. Tad mūsų bendradar
biavimas su Dievu turi būti didesnis, tvir
tesnis ir vaisingesnis gerais darbais.

Kiekvienas geras medis duoda gerų vai
sių... Kiekvienas medis, kuris neduoda 
gerų vaisių, bus iškirstas ir į ugnį Įmes
tas... (Mato 7, 17-19).

A. J. S. 

sakėčias, laisvai sekdamas Krylovu. Ne
turint po ranka originalo, sunku būtų nu
spręsti, kiek plačiai ta laisve naudotasi, 
bet iš viso darbas atliktas labai prastai, 
žmogaus, kuris neturėjo tokio uždavinio 
imtis, nes nėra pajėgus tinkamai atlikti.

Verčiančiam žmogui reikėtų neblogai 
mokėti savąją lietuvių kalbą ir šiuo atve
ju eiliavimo meno, nes vertimas pateikia
mas eiliuotas. V. Petraitis, pasirodo, ap
gailėtinai šlubas ir vienur ir kitur.

Jeigu žmogus rašo: paliuosavo, skaitlin
gus, išdabytas, dabojo, mokino, liūdymus, 
dasiprotėt, nedavalgęs, mūsų veikloj mes 
mėgstam patingėti, tą visiems asilams įsi
dėmėti dera, ji guli vos gyva su kraujuo
tu sprandu, kad tu išgąsdinsi iki mirties 
net lokį, ir akys jų panašios kaip pas 
mus, nubėgo prie eketės troškulį malšin
ti, jie nutarė pas upę teisingumo paprašyt, 
kad jas praryti, pas mus nieks nemoka 
balso taip valdyti, — kaip jis gali imtis 
bet ką versti, o šiuo atveju dar klasiką 
stilistą? V. Petraičio tose pasakėčiose 
knibždėte knibžda žodyno, sintaksės, ra
šybos ir skyrybos klaidų.

Kai V. Petraičio rankose lietuvių kalba 
yra prastas įrankis, tai suprantama, kad 
ir jo kryloviškų pasakėčių stilius yra ne
turtingas, o tarpais ir nepakenčiamas. Ži
noma, kalbos nemokėjimas labai atsilie

Latvių arkivyskupas A. Lūsis audiencijoje pas popiežių Paulių VI.

Latvių iškilmes Koelne
Iš keturių pasaulio kontinentų į Latvi

jos dainų šventę Koelne liepos 19-22 d. d. 
buvo susirinkę 5.000 laisvųjų latvių. Tu
rint galvoj šių dienų sąlygas, sutelkti Eu
ropoje tokį skaičių po visą pasaulį išsi
blaškiusių latvių yra didelis organizacinis 
laimėjimas.

Kartu su švente, kuri buvo ruošiama 
100 metų sukakčiai nuo pirmosios latvių 
dainų šventės paminėti, įvyko ir kultūri
nis kongresas su koncertu, parodomis ir 
kt.

Vien dainininkų šventėje dalyvavo apie 
600 ir apie 200 tautinių šokių šokėjų. Į iš

RUGIAPIŪTĖ ŽEMAITIJOJE
Subangavo aukso jūros, suliūliavo!
Nusviro liūdnai gelsvos varpos, it saulėtosioms 

dienoms sudiev besakydamos... Suskambo plieno 
dalgeliai visose paklonėse ir prasidėjo rugiapiūtė 
Žemaičiuose, pati vėlyvoji mušame krašte...

Kaip ir visiems svarbesniems darbams, kur 
nepakanka savos šeimynos jėgos, taip ir rugiapjū
tei yra kviečiamos talkos. Tai yra vienas iš ryš
kiausių mūsų kaimo bendradarbiavimo papročių. 
Ypač senesniais laikais, kada sodžius buvo viso
kiais atžvilgiais labai kolektyviškas vienetas, talkų 
papročiai buvo labai įsivyravę, turėjo daug lietuviš
ko grožio ir tradicijų.

Bet ir šiandien dar talkos žemaičiuose nėra iš- 
nykusios.

Ir Nuorauka aną dieną nužingsniavo parugė
mis. Grybštelėjo keliose vietose kepure per rugių 
varpas. Ir radęs pakankamai įbirusių grūdų, tris 
kartus pasikasė pakaušį. O tai žemaitiškai reiškė, 
jog pats laikas jau kirsti rugius ir reikia talką su
prašyti ...

Ir taip kitą dieną, dar prieš saulėtekį, Nuorau- 
kos kieman pradėjo gūžėti kaimynų bernai baltom 
trinyčiom kelnėm ir dalgėmis ant pečių. Mergos 
atėjo tuščiom rankom, kaip paprastai kad eina į ru
giapjūtės talkas. Iš vakaro ištinti dalgiai, atsirėmę 
ant tvoros, sidabru sužiba pirmuosiuose saulės spin

pia visam stiliui, bet jį skurdina ir nemo
kėjimas eiliuoti, visiškas neišradingumas.

V. Petraitis eiliuodamas rūpinasi ne rit
mu, bet rimu, kad paskutiniai žodžiai 
bent panašiai skambėtų. Dažniausiai 
veiksmažodis jam padeda rimuoti. Bet, 
Dievulėli, kas vis dėlto per rimai! Jis, 
štai, rimuoja: laikyti-atstatyti, išnyktų- 
pavyktų, turtingus-skaitlingus, šokinėja- 
rinkinėja, turėti-nukentėti, aplinkas-kin- 
kas, net daryčiau-nebūčiau, žvėrių-jėgų, 
nepelnyčiau-sunykčiau. Skaitau ir vis sa
kau sau: kad taip imčiau ir užtikčiau bent 
vieną kitą dorai, skambiai sueiliuotą sa
kinį! Ir, atrodo, suradau, štai jis:

Jūs tik tuo vertingos mums, 
Kad tinkate pietums.

Bet tokios skambios, gerai sueiliuotos 
eilutės knygoje yra retenybė.

Ko reikėtų gailėtis, kad tokia knyga pa
sirodė, Ivano Krylovo ar Vytauto Petrai
čio? Tur būt, abiejų. Šitoks Krylovas, kaip 
Petraitis jį pristato, tikrai nereikalingas, 
ir gaila, kad jis toks pasibaisėtinas išėjo. 
Gaila ir V. Petraičio, kad jis ėmėsi darbo 
ne pagal savo jėgas ir, matyt, nesuprato 
savo to nepajėgumo, kaip ir kai kurie 
Krylovo pasakėčių vertėjai (pavyzdžiui, 
„Kvarteto“ muzikantai).

K. Abr.

kilmių salę buvo įneštos visų Pabaltijo 
tautu vėliavos. Lietuvius atstovavo ir 
šventės dalyvius pasveikino kun. Šarka.

Be latvių visuomenės ir politinių vei
kėjų šventėje dalyvavo liuteronų arkivys
kupas A. Lūsis, atvežęs šventės dalyviams 
popiežiaus Pauliaus VI palaiminimą. Ar
kivyskupas A. Lūsis neseniai buvo popie
žiaus priimtas privatiškoje audiencijoje, 
įteikė jam latvių memorandumą ir kalbė
josi dabartinės ir senosios Latvijos reika
lais. Audiencijai baigiantis, arkiv. A. Lū
šis kartu su popiežium sukalbėjo lotyniš
kai ištrauką iš „Pamokslo nuo Kalno“.

duliuose. O rausvos mergos, niekada nuovargio ne
žinančios, linksmai krykštauja sustojusios ant prie
klėčio.

— Ei, Kazimier, aplami viens..., — sukliko 
Šilgalių Marytė.

Ir gavo Kazimieras plaštakų per šiaudinį skry- 
bėlį, kam Marytei šlaunin įgnybo... Aukso rytas, 
biržėje linksmai gieda paukšteliai, o jauno berno 
kraujas dūksta.

Kieman įdardėjo ratai iš Žebrokų. „Keturi 
dalgiai“ atvyko mielų Nuoraukų giminaičių talkon. 
Jei tarp giminių „krenta rodą“, neatvykt vieni pas 
kitus talkon, būtų senų tradicijų žiaurus sulaužy
mas.

Sužvango dalgiai. Talka iškrykštavo į laukus...
Pirmasis stojo kirsti rugių Nuoraukų didysis 

bernas, po jo rugių rinkti -— didžioji mergė. Po tų 
stojo kaimynų didieji bernai, paskui pusberniai su 
pusmergėmis. Ir taip išsitiesė baras per visą rugių 
lauką.

-— Jonai, nesmarkauk perdaug, nunersiu tau 
gėlėtas pirštines, — niekam negirdint pasakė šeimi
ninko mergė didžiajam bernui.

— Gerai, Ona, bet, žiūrėk, nebekeik daugiau 
ožių..., atsakė šis ir kirto pirmąją pradalgę.

Mat per rugiapiūtę bernai su mergom suveda 
visokias sąskaitas. Jei kirtėjas piktas ant savo rin
kėjos, tai ima labai smarkiai kirsti, jog ši nebespė
ja rinkti. Taip besmarkaudamas, pasiveja antram 
bare rinkėją ir pralenkęs pradeda dvi pradalges vie
non sukirsti. Tada jau rinkėjai pasidaro visai liūd
na... Tačiau tokiais atvejais tuoj pasireiškia mote

^pasaulyje-
SENIAUSIA LIETUVĖ

JAV, Kenosha Wiscounsin'e gyvena lie
tuvė Petronėlė Jaskey 103 metų amžiaus. 
Ji esanti gimusi Lietuvoje 1870 m. Būda
ma 19 metų, ištekėjo už Jaskey ir susilau
kė penkių vaikų. Petronėlės sveikata 
esanti puikiausia, tik kiek nusiskundžian- 
ti ausimis.

ANGLIJOS NEBEMINI

Paskutiniuose savo spaudos praneši
muose JAV lietuviai krepšininkai Angli
jos nebemini. Pasisukinėję Prancūzijoje, 
Belgijoj ir Šveicarijoj, jie žada važiuoti 
namo.

O čia Anglijoje, atrodo, niekas taip ir 
nesužinojo, kad žadėjo apsilankyti lietu
viai sportininkai.

PREL. M. KRUPAVIČIAUS 
MONOGRAFIJA

Prel. M. Krupavičiaus monografiją rašo 
pedagogas Petras Maldeikis, 2615 N. 39 
St., Phoenix, Arizona, USA. Spaudoje pa
skelbtame pranešime autorius nusiskun
džia, kad jam trūksta medžiagos apie ve- 
lionies M. Krupavičiaus veiklą seime, že
mės reformą, vikaravimą Garliavoje, kle
bonavimą Veiveriuose ir Kalvarijoje, pro
fesoriavimą Vilkaviškio seminarijoje ir 
aplamai jo visą šakotą gyvenimą. Galin
tys padėti atsiminimais, turimais doku
mentais, prel. M. Krupavičiaus Lietuvoj 
parašytam ir išleistom knygom bei bro
šiūrom prašomi kreiptis į monografijos 
autorių.

ROMANAS APIE ŪKININKĄ

Lietuvių agronomų sąjunga negavo nei 
vieno įtinkamo ranlkrašdib konkursiniam 
romanui apie Lietuvos ūkininką.

Pasak spaudos, dabar agronomų sąjun
ga susitarusi su vienu rašytoju tokį ro
maną parašyti. Pati sąjunga parūpinanti 
autoriui ir reikalingos medžiagos.

PRITARIA KUN. GERYBAI

Britų parlamento narys Airey Neave 
paskelbė „The Daily Telegraph“ laišką, 
pritariantį kun. A. Gerybai. Jame rašoma:

„Aš taip pat kartu su kun. A. Geryba 
sveikinu jūsų vedamąjį „Suomija ir Meš
ka“.

Visi kraštai, įskaitant Suomiją, nežiū
rint, kad ji arti Meškos, turėtų įsipareigo
ti ginti žmogaus teises visur, o ypačiai So
vietų Sąjungoje.

Viktoras Šneideris, kuris bandė pabėgti 
iš Lietuvos guminiu laiveliu, nusipelno 
tarptautinės bendruomenės pagalbos.

Aš parašiau Suomijos ambasadoriui 
Londone prašydamas, kad Šneideris būtų 
traktuojamas kaip pabėgėlis ir jam būtų 
suteiktos azilio teisės. Ambasadoriaus 
charge d'affaires užtikrino, kad mano rei
kalavimas bus perduotas Suomijos vyriau
sybei.“

SIŪLO JUNGTIS

Pr. G. „Tėviškės Žiburiuose“ kelia lie
tuviškų organizacijų gausumo klausimą. 
Jis siūlo vietoje dirbtinio bandymo gau
sias organizacijas gelbėti, pradėti esamo
sioms jungtis į krūvą. Praktiškiausią ke
lią jis nurodo apsijungti Lietuvių Ben
druomenėje.

VAIŽGANTO KAILINIAI AMERIKOJE

Gal sakysite, kaip tai galėjo atsitikti, 
kad jie čia atsirado? Neįtikėtina. O vis 
dėlto tikra tiesa: tikri įžymaus lietuvių 
rašytojo ir tautos žadintojo kan. Juozo 
Tumo-Vaižganto kailiniai yra Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, ir net pats velionis 
jų savininkas niekad nebūtų tikėjęs, kad 
taip atsitiks.

1933 m J. Tumui-Vaižgantui mirus 
Kaune, po kurio laiko buvo įsteigtas jo 
muziejus, kuriame sudėta viskas, kas šio 
rašytojo turėta ir palikta. Tarp tų asme
niško turto dalykų buvo ir gana brangūs 
kailiniai. Jiems apsaugoti buvo pagamin
ta net speciali metalinė dėžė. Bet, matyt, 
apsižiūrėta, kad ir tokiam „sarkofage“ tie 
kailiniai ilgai negalės nesugedę išsilaiky
ti, o gal kažkas pagalvojo, kad jie „neturi 
jokios literatūrinės vertės“, ir buvo nu
tarta kailinius parduoti...

Ir taip susidėjus aplinkybėms, šį Vaiž
ganto palikimą už 700 litų nusipirko V. 
D. Universiteto dėstytojas inž. Kazimie
ras Kriščiukaitis. Na, o jau paskui, karo 
audroms siaučiant, per bombų lietų ir ki
tas grėsmes inž. K. Kriščiukaitis su Vaiž
ganto kailiniais buvo atpūstas net į Bos
toną, kuriame jis prieš kurį laiką mirė.

Bet kailiniai iki šios dienos išliko. K. 
Kriščiukaičio našlė Bronė Kriščiukaitienė 
juos išsaugojo kaip brangią relikviją. Tik 
dažnai kildavo klausimas, kur tą suveny
rą dėti, kad dar ilgesnėje atmintyje ne
pražūtų?

Žinoma, geriausia jiems vieta būtų J. 
Tumo-Vaižganto muziejuje Kaune, bet ne
gi važiuosi į Lietuvą, kailiniais apsivilkęs 
ir ten imsi siūlyti, kad kas juos paimtų, 
nes siuntinių vartotų drabužių į Lietuvą 
siųsti negalima... Reikia manyti, kad tas 
įsakymas galioja ir Tumo-Vaižganto kai
liniams. Taigi šiomis dienomis buvo nu
tarta kailinius atiduoti Alkos muziejui 
Putname prel. Juro ten dabojamam kul
tūrinių retenybių lobiui padidinti.

šia proga telieka tik padėkoti Bronei 
Krikščiukaitienei ir jos sesutėms už tokią 
rūpestingą tojo muziejinio daikto globą.

„Keleivis“

LATVIS BADAUJA

Daniels Bruvers Rygoje paskelbė bado 
streiką, kad jam neleidžiama išvykti į V. 
Vokietiją pas žmoną. Bruvers (28 m.) 
sausio mėnesį vedė vokiečių kilmės latvai- 
tę, kuri išvyko apsigyventi į Vokietiją. 
Jam neleidžiama vykti todėl, kad esąs 
tarnavęs raudonojoje armijoje.

rų vienybė: jos tuoj padeda nebespėjančiai, ir kir
tėjas ne kažin ką jau begali padaryti. Bet, žinoma, 
yra geriau jau iš laiko „susigerinti“ ir berneliui pa
žadėti gėlėtas pirštines...

Bet dažnai talkose pasitaiko ir visai priešingai. 
Yra tokių apsukrių mergų, kad kirtėjui be gailės-, 
čio lipa ant kulnų... Taip šį kartą atsitiko ir tam 
Dirsės Kazimierui. Bernas, rodos, kaip žagas, jėgos 
neapskaičiuotum. Varo pradalgę plačiausią, o ne-v 
gali nei atsikvėpti, nei prakaito nubraukti — šilga
lių Marytė be perstojimo ražais bado jam užkul
nius... Rinkėjos prunkščia, kirtėjai viens kitam 
šypsosi... Nebeiškentė Kazimieras, mato, kad ne
pabėgs, papustė dalgį ir tarė atsigrįžęs meiliai:

— Liautumeis, Maryt... Nedaryk gėdos, nu
pirksiu tau per šv. Mykolą gražią špilką ir didelį 
medauninką...

Auksiniai rugiai gula baras po baro. Rinkėjos 
atydžiai ieško rugio su dviem varpom. Kuri rado, 
ta džiaugiasi laiminga, nes tikisi, jog šiais metais 
tikrai ištekės... Laikas nuo laiko skamba plieno 
dalgiai, baltakelnių kirtėjų pustomi. Išpusto ir bū
tinai galastuvu paskambina, pažvangina. Paskui 
nusišypso savo rinkėjai...

Išvarę kelis barus, kirtėjai sueina užsirūkyti. 
Čia būtinai užtraukia kurios dainos vieną posmą ir 
vėl kerta.

O pats šeimininkas Nuorauka turi savo atskirą 
„talką“. Jis su vaikais ir senomis bobutėmis renka 
pėdus ir stato į gubas.

— ūū-ū-ū-ū! —suūkštavo Nuorūukienė prie 
gluosnio, ranka akis Užsidengus nuo saulės.

A
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PLK. J. LANSKORONSKIS
(Atsiminimų žiupsnelis)

Skaičiau spaudoje, kad šiemet pik. J. 
jaaskoronskis mini savo garbingo am- 
Siaus 80 m. sukaktį. Gerbiamąjį Jubiliatą 
abai gerai pažįstu, nes kartu teko tarnau- 
li II-os Karo apygardos štabe. Pik. J. 
Lanskoronskis tuomet buvo štabo viršinin
kas, o aš buvau štabo komandos būrinin- 
kas. Nors nuo to laiko jau praėjo 44 me
tai, bet tie malonūs karinės tarnybos 
įspūdžiai visuomet pasiliks atmintyje.

1929 m. spalio 27 d. iš 9 pėst. L. K. Vy
tenio pulko, mokomosios kuopos buvau 
perkeltas į II-sios Karo apygardos štabą. 
Buvo jau vėlus laikas, tai prisistačiau bu
dinčiam puskarininkiui ir įteikiau perkė
limo dokumentus. Užregistravo ir pradėjo 
žiūrinėti mano įteiktus raštus. Rado, kad 
buvau nubaustas 3 valandas stovėti ra
miai su šautuvu. Jo nuomone, tai yra ne
daug ir tokios bausmės neturi reikšmės. 
Paskui surado Vilkaviškio apskrities nau
jokų ėmimo komisijos raštą, kur skyriuje 
„išeitas mokslas", užrašyta bemokslis. Tai 
jau buvo per daug. Susikaupęs švariai nu- 
sispiovė, paleido keletą „rėpliojančių“ 
varlių ir pyktelėjęs sušuko: „Tai yra II-os 
Karo apygardos štabo įžeidimas. Mes pra
šėme iš 9 pėst. pulko mokomosios kuopos 
atsiųsti gabiausią mokinį, o jie mums at
siuntė bemokslį. Pažiūrėsi, ką tau rytoj 
užgiedos pulkininkas Lanskoronskis“. Ne
norėdamas jam aiškintis, tik trumpai at
sakiau: „Pažiūrėsim“. O kaip aš tapau 
„dokumentuotu" bemoksliu, gal teks ka
da nors ateityje parašyti.

Rytojaus dieną, dar gana anksti, pik. J. 
Lanskoronskis jau įžengė į mūsų kareivi
nę. Viršila P. Dzimidas mane pristatė 
atėjusiam pulkininkui ir atraportavo, 
kad esu busimasis štabo komandos būri- 
ninkas. Na ir prasidėjo egzaminavimas. 
Pulkininkas nusivedė mane į salę ir, pri
ėjęs prie ten kabančio paveikslo, paklau
sė, kas čia? Atsakiau, kad tai Lietuvos 
rašytojas, istorikas Simonas Daukantas. 
Kokias jis knygas parašęs? Greitai išvar
dinau keletą jo parašytų knygų. O kokias 
jo parašytas knygas aš esąs skaitęs — už
klausė pulkininkas. Išvardinau, kurias bu
vau perskaitęs. Bet dar negana. Einame 
prie kito paveikslo ir vėl klausia, kas čia? 
Atsakiau, kad tai yra rašytoja Julija Že
maitė. Na ir vėl panašūs klausimai, į ku
riuos greitai atpyliau. Bet ir dar negana. 
Nusivedė prie trečiojo paveikslo. O ten 
buvo dr. J. Basanavičius, kurio tėviškės 
kaimynystėje aš užaugau. Tai daugiausiai 
apie jį žinojau ir pradėjau drąsiai pasa
koti. Bet negavau nė gerai įsismaginti, kai 
išgirdau trumpą — užteks. Pulkininkas 
pasišaukė viršilą ir jam pranešė, kad bū- 
rininkas esąs tvarkoj, ir įsakė supažin
dinti su pareigomis. Pradėjus eiti parei
gas, puskarininkliaii niekaip negalėjo su
prasti, kad bemokslį paskyrė štabo ko
mandos būrininku, ir jį patvirtino pats 
štabo viršininkas pulkininkas Lansko- 
ronkkis.

Kitas įvykis buvo beveik „slaptas“, nes, 
spėju, kad ir pulkininkas nieko nežinojo. 
Visi viršininkai turėjo jiems paskirtus 
arklius, pabalnojimus ir pasiuntinius. 
Man tekdavo patikrinti štabo arklides. 
Vieną kartą betikrinant, tvarkinys papra
šė, kad jį leisčiau nueiti į krautuvę nusi
pirkti papirosų. Kai tik tvarkinį išleidau, 
tuoj į arklidę atėjo štabo adjutantas kpt. 
Ancevičius ir paklausė, kur yra tvarki
nys? Atsakiau, kad leidau nueiti į krau
tuvę. Adjutantas pasakė, kad jam reikia 
arklio ir paklausė, ar aš mokėsiu jį pa
balnoti. Atsakiau, kad mokėsiu. Adjutan

Reiškia, ant stalo jau garuoja pusryčiai — tra
dicinė žemaitiška košė su lašiniais ir rūgusiu pienu. 
Yra jau nuo seno toks paprotys, jog rugiapiūtės tal
kai į laukus niekas valgyti neneša. Kiekvieną kartą 
talkininkai eina valgyti į namus. Pavalgę, kirtėjai 
sode dalgius iština, o rinkėjos sau krykštauja...

Kas gi nežino, jog įdomiausia rugiapiūtės da
lis yra pabaigtuvės. Baigę kirsti rugius, talkininkai 
nupynė iš rugių varpų vainiką, papuošdami jį mėly
nomis vosilkomis ir uždėjo ant galvos gražiausiai 
rinkėjai, šį kartą Marytei šilgalaitei. Sužvangino 
paskutinį kartą plieno dalgelius ir, ratu apsupę vai
nikuotąją, nužygiavo namo su daina.

—Pro mano tėvo aukštą dvarelį 
Juods vieškelėlis ėjo.
Tuo vieškelėliu, tuoju juoduoju 
Žalnierėliai vandravo.
Ir atvandravo, atmaršyravo
Trys jauni žalnierėliai...

Prie žalių kaimo vartų mieląją talkelę pasitiko 
drūta šeimininkė su dangiška šypsena veide. Kirtė
jai su turininga „rugio kalba“ nuėmė nuo gražio
sios rinkėjos galvos vainiką ir įteikė šeimininkei. Ji 
pakabino vainiką ant gryčios gale kabančio Nukry
žiuotojo, kur jis išbus iki kitų metų rugiapiūtės, o 
talkininkus pakvietė prie vaišingo nubaigtuvių sta
lo.

Paprastai vaišingumo šalyje — žemaičiuose, 
pabaigtuvių stalas lūžta nuo pyrago, putojančio 
alaus ąsočių, na, ir nuo šaltos, baltos...

Mėnulis jau buvo pakibęs ties kryžium, kai

tui buvo paskirta kumelė vardu „Spalge
na“. Aš ją išvedžiau į aikštelę ir pradėjau 
balnoti. Bet atsitiko, kad aš ant jos uždė
jau svetimą balną. Adjutantas tuoj paste
bėjo mano klaidą. Bet jis tik nusišypsojo 
ir skubiai atėjo man pagelbėti. Adjutan
tas buvo pokštų mėgėjas, tai ir pasiskubi
no į pagalbą, kad neturėčiau laiko balnus 
patikrinti. Vėliau iš to bus linksmų juokų 
ir naujų pašnekesių. Greitai pabalnojom 
arklį, ir adjutantas išjojo linksmas ir pa
tenkintas. Grįžo tvarkinys ir jam prane
šiau, kad buvo atėjęs adjutantas ir pa
balnojau jo arklį. Tvarkinys dirstelėjo į 
sukabintus balnus ir išsigandęs pranešė, 
kad aš ant adjutanto arklio uždėjau štabo 
viršininko arklio balną. Girdi, ką aš dary
siu, jeigu štabo viršininkas pareikalaus 
pabalnoti jo arklį. Atsakiau, kad gal ne
reikės ir bus viskas gerai. Bet ko bijojom, 
tas ir įvyko. Pavakariu atbėgo pas mane 
išsigandęs tvarkinys ir pranešė, kad štabo 
viršininkas prašė pabalnoti jo arklį. Ką 
dabar reikės daryti? Atsakiau, kad uždė
tų apygardos viršininko arklio balną ir 
viskas bus tvarkoj. Bet kas bus, jei ark
lio pareikalaus apygardos viršininkas? At
sakiau, kad kitokios išeities nėra ir reikia 
rizikuoti. Tvarkinys pabalnojo arklį, šta
bo viršininkas nepastebėjo pabalnojimo 
pasikeitimų ir patenkintas išjojo savais 
reikalais. Bet tas balnų sukeitimas sukė
lė man didelį rūpestį ir rimtai pradėjau 
galvoti, ką reikė daryti, jei apygardos vir
šininkas paprašys pabalnoti jo arklį. Nu
rimau tik tada, kai sugrįžo štabo viršinin
kas ir viskas laimingai pasibaigė.

Rytojaus dieną anksti rytą telefonuoja 
man adjutantas ir klausia, ar vakar ne- 
pritrūkau balnų? Atsakiau, kad nepritrū- 
kau, nes jo arklio balnas visą laiką atsar
goj kabojęs. Baigdamas pasikalbėjimą dar 
užklausiau, kaip kapitonas vakar jautęsis 
sėdėdamas štabo viršininko balne? Adju- 
antas atsakė, kad jautėsi labai gerai. Bet 
kaip jautėsi štabo viršininkas, sėdėdamas 
apygardos Viršininko arklio balne, tai 
man dar ir šiandien neaišku.

"Mielas Pulkininke, Tamstos garbingos 
sukakties proga, prašau priimti mano nuo
širdžiausius sveikinimus ir linkėjimus.

V. Vytenietis

VADINKIMĖS LIETUVIAIS

Spaudoje dažnai minimi kino artistai, 
kurie prisipažįsta esą lietuvių kilmės. 
Skaitant apie tai, man visuomet kyla 
klausimas, ar jie žino apie Lietuvos gar
bingą praeitį ir dabartinę jos tragediją? 
Kaip priešingybę šiai gana pagristai abe
jonei aš noriu atpasakoti savo susitikimą 
su vienu įžymiu kino artistu nelietuviu — 
austrų kilmės. Tai Europoje ir Amerikoje 
pagarsėjęs Curt Jurgens. Tada aš tarna
vau didžiajame Paryžiaus aerodrome Le 
Bourget. Vieną dieną iš lėktuvo išlipo vi
sa grupė kino artistų, kurie buvo anga
žuoti naujam filmo pastatymui. Jų tarpe 
buvo: Frank Sinatra, Henry Fonda, Yul 
Brynner, Raquel Welch ir kiti. Iš jų visų 
išsiskyrė aukštas aristokratiškas Curt 
Jurgens, kurį, kaip ir daugelį kitų, aš at
pažinau iš jo filmų. Jis. pastebėjęs mano 
uniformą, pasiteiravo, kaip greičiau gauti 
lagaminus. Aš, žinodamas jo kilmę, atsa
kiau paaiškindamas vokiškai. C. Jurgens 
buvo maloniai nustebintas ir pasiteiravo, 
ar aš esu vokietis? Atsakiau, kad esu lie
tuvis, Pranczijos ir Kanados pilietis. Ki
no žvaigždė Curt Jurgens tuoj padavė 
ranką ir sakė žinąs, kad Lietuva yra oku
puota. Jis žino jos istoriją ir suprato, ko-

linksmi talkininkai išklegėjo kieman.
Ant priekliečio sukliko armonika, vienakio 

muzikanto Dabrio tampoma, o skripka su būbneliu 
linksmai tūravojo:

— Vai tu seni, senutėli, kurs manęs norėjai...
Dūko jaunimas atsiklastęs, tik dulkės rūko... 

Lekia pora už poros, trenkia vyžom žalian žoly- 
nan, net žemė bilda... Bene pažins čia kas nuovar
gį, išlietą per dieną rugių lauke prakaitą? Tik 
duok, Pondiev, kojom valią o vienakiui Dabriui sti
prybės armoniką tampyti...

Laimingi tie, kurių nevaržo tušti etiketai nepie- 
luoja kaklo aukštos, kietos apikaklės... Lininiai 
marškinėliai ir plačios šiaudinės skrybėlės žaibais 
švaistosi po kiemą, sakytum, čia būtų kokia nors pa
rodija, kokia šventė dulkėtoje miesto aikštėje, išro
dymas gyvo kaimo paveikslo... Ne, čia natūralus 
juokas, tikra linksmybė! Rodos, regėdamas taip 
linksmai dūkstantį jaunimą, tuoj ir nusišypso liūd
nasis Rūpintojėlis čia senai sėdintis po liepa, ranke
le pasirėmęs...

O patenkinta Nuoraukienė pasakoja ant prie
klėčio seniams savo šiurpų nuotykį, kaip vieną kar
tą, seniai ją gudriai prigavo su pietumis talkinin
kais pasivertę kipšai...

O kai seniui Dabriui visiškai pavargsta ranka 
armoniką bevirkdant, sustoja mielieji talkininkai ra
tu prie kryžiaus, vidurin moteris įleisdami, ir galin
gais balsais užtraukia žemaičių mėgiamą „dainą be 
žodžių“:

— Ok tat ra lia-lia, ramtat ri lia-lia...

LIETUVOJE
IŠLEIS RAŠYBOS IR SKYRYBOS 

VADOVĄ

Spaudos žiniomis, Lietuvių kalbos ir li
teratūros institutas rengiasi išleisti Rašy
bos ir skyrybos vadovą. Numatoma tam 
tikrų rašybos ir skyrybos reformų. Būtų 
tikrai gera, kad lietuvių kalbos rašyba ir 
skyryba nors kartą nusistovėtų ir būtų vi
sų priimta.

V. PEČIŪROS PARODA

Dail. Vytautas Pečiūra surengė savo kū
rinių parodą. Buvo išstatyta apie 100 pa
veikslų. Geriausi darbai buvę „Vilniaus 
stogai“, „Pavasaris Vilnelės šlaituose“, 
„Speigas“.

PAMINĖTAS BUTKŲ JUZĖ

Liepos 14 d. Telšių rajono literatų 
iniciatyva buvo paminėtos rašytojo Butkų 
Juzės 80-osios gimimo metinės. Rajono li
teratai ir jaunųjų rašytojų sekcijos nariai 
klaipėdiečiai padėjo gėlių ant rašytojo ka
po. Telšių kraštotyros muziejuje įvyko 
minėjimas. Prisiminimais apie Butkų Ju
zę pasidalijo muziejaus mokslinis bendra
darbis B. Valatka. Minėjime dalyvavo ra
šytojas A. Markevičius.

MEDICINOS PAŽANGA

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės 
chirurgai, atlikę labai sudėtingą svetimo 
organo laikino prijungimo operaciją, iš
gelbėjo žmogaus gyvybę.

...Moteris staiga susirgo sunkia kepenų 
liga: ūmaus uždegimo apimtas organas vi
siškai nebevykdė savo funkcijų. Nešalina
mos iš organizmo nuodingos medžiagos ar
dė nervines ląsteles, paralyžavo visą gy
vybinę veiklą. Konstatavus beviltišką 
būklę, gydytojų konsiliumas nutarė grieb
tis pačios sudėtingiausios intervencijos. 
Medicinos mokslų kandidatų D. Triponie- 
nės ir B. Dainio metodu į ligonės kraujo
taką buvo įjungtos svetimos kepenys. Išti
są valandą, pavaduojamos sunkiai pa
kenktas ligonės kepenis, jos šalino iš or
ganizmo nuodus. Krizė praėjo. Biochemi
niai rodikliai žymiai pagerėjo .Tęsiant in
tensyvų gydymą vaistais, palaipsniui atsi
statė pačios ligonės kepenų veikla, ir sve
timas organas buvo nebereikalingas.

KALINAMIEJI

Šiuo metu 1.200.000 sovietų piliečių ka
linami stovyklose, kalėjimuose ir psi
chiatrinėse ligoninėse — tvirtina šiemet 
paskelbtame „International Committee 
for the Defence of Human Rights in the 
USSR“ pranešime. Šis skaičius mažesnis 
negu Stalino laikais, bet pastaruoju metu 
jis vėl didėja. Pranešime minimas ir lie
tuvis Juozas Lankauskas, kuris 1969 m., 
būdamas 56 metų amižaus, nusižudė po 
19 metų nelaisvės, „nebegalėdamas pakel
ti sąlygų“. (ELTA) 

dėl aš dirbu svetimame krašte. Jis taip 
pat priminė žinąs lietuvių kilmės artistus 
— Jaques Šerną, Laurence Harvey, Ritą 
Lee (Kilmmonytę) ir kt.

Šį epizodą rašau norėdamas pabrėžti, 
kad žymūs kino artistai ir istorijoje, ir 
politikoje nėra profanai. Kas bent pripuo
lamai su jais susitinka, neturi gėdytis lie
tuvio vardo ir vietoj dabar vis labiau įsi
galinčios mados save vadinti amerikie
čiais ar kanadiečiais vadintis lietuviais.

B. Vytis-Vrublevičius

KITI RAŠO
„Literatūra ir menas“ (Nr. 29) spausdi

na Viliaus Ulozos apžvalgą meno parodos, 
kuri buvo suruošta Vilniaus 650-jų meti
nių proga. Iš tos apžvalgos matyti, kad 
Lietuvos dailininkai dar „neįsisavino“ 
naujojo gyvenimo ir savo darbuose tebe- 
idealizuoja senosios Lietuvos miestą ir 
kaimą.

„Ir vis dėlto, kaip mes bevertintume 
praeitį, kaip puikiai ji bebūtų pavaizduo
ta, mūsų dailininkų kūriniuose pasigendi 
šių dienų Vilniaus. Parodoje yra keturi A. 
Stasiulevičiaus naujųjų Vilniaus rajonų 
architektūriniai peizažai, P. Ilgūno raiži
nys „Naujasis Vilnius“, V. Karatajaus 
kompozicija „Žalgirio" gamyklos darbi
ninkai“. Ir viskas. Tuo labiau gaila, kad 
šie darbai — tai tik senų, jau matytų kū- 
nių variantai ir nieko nauja neatskleidžia. 
Vilniaus statybos ir gamyklos,, gatvės ir 
nauji tiltai, pagaliau visas kasdieninis, 
įtemptu darbu ir dinamika pulsuojantis 
vilniečių gyvenimas lieka toli nuo daili
ninkų žvilgsnio. Vargu ar gali būti patei
sinamas kai kurių dailininkų įsitikinimas, 
kad industriniai ar urbanistiniai motyvai 
neturi estetinio patrauklumo, nesukelia 
meninio pergyvenimo. Greičiausiai tokia 
nuomonė susiklosto tik dėl to, kad per 
mažai gilinamasi į šias temas, per mažai 
ieškoma atitinkamų meninės išraiškos 
priemonių.“

Tas pats ir su Lietuvos kaimo vaizdavi
mu.

„Viena aktualiausių prooblemų yra 
šiandieninės mūsų tikrovės meninis suvo
kimas, būtinumas atskleisti visa, kas yra 
reikšminga, gražu tarybinio žmogaus gy
venime. Tačiau tenka susidurti su priešin
ga — senovės idealizavimo — tendencija. 
Ypač tai liečia senojo Lietuvos kaimo te
mą. Galima suprasti vyresniosios kartos 
dailininkų sentimentus kaimui, vaikystės 
prisiminimams. Be to, kaimo buitis, žmo
nės jų kūriniuose daugiausia traktuojami 
tikroviškai, neslepiant buvusio skurdo, 
tamsumo, dramatiškų konfliktų, kaip A. 
Makūnaitės cikle „Vaikystės dienos“. Ši 
neramaus dėmių ritmo, alegorijų ir meta
forų kompozicija emocionaliai atskleidžia 
dailininkės išgyvenimus.

Bet dažnai senasis kaimas vaizduojamas 
sentimentaliai, idiliškai arba abstrakčiai,

Žalakevičiaus filmas
„Režisieųius Vytautas ŽalakevičSus 

„Mosfilme“, dalyvaujant Lietuvos kino 
studijai, sukūrė savotišką politinę baladę. 
Baladę apie žmones, kurie kovoja dėl lais
vės, žino jos kainą. Kraujo kainą. Filmo 
autoriai neleidžia likti abejingais, būti 
nuošaly nuo aštrių politinių įvykių, besi- 
rutuliuojančių ekrane. Nes laisvė — ne
senstanti vertybė, nes laisvė neduodama 
veltui, ji reikalauja pasirinkti barikados 
pusę. Jis labai pakiliai ir emocionaliai dar 
kartą primena, jog laisvė pasiekiama tik 
per kovą, jog ji reikalauja aukų.“ šitaip 
apie aukso medalį laimėjusį filmą „Tas 
saldus žodis — laisvė“ rašo Irena Litvi
naitė „Tiesoje“.

Šis pasisakymas aiškiai byloja, kad fil
mas yra politinis, nes jo autoriai „nelei
džia būti nuošaly nuo aštrių politinių įvy
kių“. žinoma, čia vaizduojama laisvė yra 
komunistinė laisvė — liaudies išsivadavi- 

Vyrai būtinai kairiąja ranka pridengia kairę 
ausį, kad girdėtų kaimyno „toną“, o dešine ranka 
pasiima už smakro ir šaukia tada atsispirdami. ..

Per daiubas, kjJonius ir sodžius, plaukia tylų 
vakarą patalkio daina...

Alb. Valentinas

A. Skirka

Ilgiuosi Tavęs...
Tave myliu tyriausia širdies meile, 
Tave sapnuos kas naktį aš regiu. 
Ryto maldoj kartoju Tavo vardą 
Ir'vakare — su liūdesiu giliu.

Tave matau tamsiausią gūdžią naktį, 
Tu man švieti šviesiausia žvaigždele.
Tave matau, kai rytuos saulė teka, 
Tu man esi gyvenimo dalia.

Tu man brangi jaunystės atminimais, 
Svaijinga meile ir kilniais jausmais.
Čia vienišas klajoju nusiminęs, 
Ilgiuos Tavęs su prarastais namais.

Tavęs ilgiuos su tėviškės ramunėm, 
Žydriu dangum, šilojais ir kalnais. 
Tavęs ilgiuos su vasarom auksinėm, 
Ilgesio dainai aidint vakarais.

neskiriant senovės nuo dabarties, kitaip 
tariant, ir šiandieninis kaimas matomas 
per senų įvaizdžių prizmę. Tokios mintys 
kyla, žiūrint ornamentišką, gerai techniš
kai atliktą A. Skirutytės ciklą „Lietuvos 
kaime“, V. Zigmanto raižinius „Motina“ 
ir „Skerstuvės“, E. Kučaitės kompoziciją 
„Rudenį“, B. Cvirkienės ciklą „Liaudies 
šventės“ ir kt.“

O buvo kalbama, kad Lietuvoje, kaip ir 
visame kultūringame pasaulyje dailinin
kams ir rašytojams nenurodinėjama, ką 
piešti ir apie ką rašyti.

„Dirva“ (Nr. 49) straipsnyje „Vilniaus 
jubiliejus ir poezija“ aprašo Poezijos pa
vasario šventę, organizuotą Vilniaus uni
versiteto Sarbievijaus kieme. Tas Poezijos 
pavasaris buvo ruošiamas Vilniaus miesto 
650-sioms metinėms paminėti. Bet, kaip 
straipsnyje teigiama, šventė pakrypo į ki
tą pusę.

„Šis Poezijos pavasario derinys su sos
tinės jubiliejumi, atrodo, turėtų būti kuo 
intymiausias lietuvio dvasinei būsenai, 
kuo jautriausias lietuvio širdžiai. Tai bu
vo lietuviui poetui auksinė proga prabilti 
apie giliausią Vilniaus praeitį, apie Vil
niaus reikšmę Lietuvos istorijoje, apie 
sostinės duoklę lietuvių kultūrai. Juk gre
ta kunigaikštiškos Lietuvos, kurios centre 
stovi Vilnius, yra dar lietuviškojo atgimi
mo Vilnius. Juk tame pat Sarbievijaus 
kieme lankėsi, lietuviškas temas aptarinė
jo Daukantas, Stanevičius, Adomas Mic
kevičius... dešimtys lietuviškų idealistų, 
atgyjančios tautos architektų, mokėsi ir 
veikė seno Universiteto patalpose...

Ar ne jiems, šiems lietuvių tautos šven
tiesiems, sudėti vainikus derėjo Poezijos 
pavasario šventėje, sename Sarbievijaus 
kieme?

Renginys pakrypo į ...sovietinio režimo 
pagarbinimą. Į šventę atvežė Gruzijos, 
Maskvos ir Kaliningrado (Karaliaučiaus) 
poetus. Vilniaus jubiliejui skirtas rengi
nys tapo „daugnacionalinės“ sovietinės 
utopijos demonstracija. Pamiršo Vilniaus 
motyvus, nes vakaras buvo „Literatūros 
ir meno“ (nr. 22) prasitarimu, „tematinis, 
itin reikšmingas“ tuo, kad „leitmotyvu ta
po tarybinių tautų draugystės, internacio
nalizmo gaida“. Ta „gaida“ nustelbė ne
drąsius lietuviškus balselius bendrame in
ternacionalizmo chore.“ 

mas iš kapitalistų jungo. Bet tie gražūs 
žodžiai lygiai gerai tiktų ir kalbant apie 
demokratinę laisvę ar apie žodžio ir sąži
nės laisvę. Taigi filmo vardas atrodo la
bai įkvepiantis ir daug pasakantis.

Pats filmo statytojas V. žalakevičius 
apie savo kūrinį taip pasisako:

„Aš norėjau atsiliepti į šiandieninio pa
saulio aktualijas ir prieštaringumus. Fil
me stengiausi labai apibendrinančiai ir 
sąlygiškai apibūdinti tuos politinius kon
fliktus, tuos laisvės fakelus, kurie įsižie
bia įvairiose „liepsnojančio kontinento“ — 
Lotynų Amerikos kertėse, nubrėžti žmo
nių, dalyvaujančių toje kovoje įsitikinimų 
ir kovos už laisvę būdų skirtumą“.

Šis pasisakymas nebepalieka jokios 
abejonės, kad filmo tikslas yra revoliuci
ja Pietų Amerikoje. Ir tegul neapsigauna 
naivus skaitytojas, kad po šio filmo gra
žiu vardu yra paslėptas tikrosios Lietu
vos laisvės reikalas.

Filmas yra „Mosfilmo“ gamybos ir pa
grindiniai veikėjai yra rusai (Nachapeto- 
vas. Volontiras, Mirošničenka). Iš lietu
vių minimas tik R. Adomaitis, „pakerintis 
narsa ir ryžtu“.

Iš trumpų I. Litvinaitės prasitarimu ne
įmanoma susidaryti pilno filmo vaizdo ar 
pagauti jo vientisą turinį. Tačiau iš to, 
kas pasakyta, matosi, kad filme kovoja, 
myli ir miršta jauni žmonės, siekdami įgy
vendinti savo idealus ir išvaduoti komu
nistų senatorius.

Jeigu kada atsiras proga šį filmą išvys
ti ekrane, tada bus galima žymiai dau
giau apie jį pasakyti. O tuo tarpu reikia 
pasitenkinti vien tik maloniu pakutenimu, 
kad štai Lietuvos vardas, gabaus režisie
riaus Vytauto Žalakevičiaus dėka, vėl nu
skambėjo pasaulio spaudoje.

DARIAUS IR GIRĖNO PALAIKAI

Dariaus ir Girėno kūnai buvo balza
muoti. 1941 m. vokiečiams okupavus Lie
tuvą ir iškilus grėsmei lakūnų palaikams, 
jie buvo slapta užmūryti Kauno medici
nos fakulteto rūsio nišoje. 1964 m. palai
kai surasti ir, kadangi pakartotinai jų 
balzamuoti nebebuvo galima, palaidoti 
Kaimo karių kapinėse Aukštuosiuose Šan- 

1 čiuose.
„Lituanikos“ likučiai, skridimo reikme

nys ir lakūnų asmeniniai daiktai iš kata
strofos vietos buvo atgabenti į Kauną, ir 
dabar visa tai sudaro atskirą Dariaus ir 
Girėno ekspoziciją Kauno Istorijos muzie
juje.

Ar A. Šančių kapinėse yra pastatytas 
koks nors Dariui ir Girėnui paminklas, ži
nių nėra.
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Europos Lie tuviu Kronika
SKAITYTOJAMS VOKIETIJOJE

Pakartotinai pranešame, kad „E. Lietu
vio“ ir Nidos Knygų Klubo atstovė Vokie
tijoje dabar yra Živilė Vilčinskaitė. Jos 
adresas: 58 Hagen/Westf. Luetzowstr. 59.

Visais laikraščio prenumeratos ir Nidos 
knygų reikalais prašome kreiptis tiesiog į 
ją-

„Europos Lietuvio“

LANKĖSI L. NAMUOSE

Lietuvių Namuose lankėsi Navickas iš 
San Francisco. Iš Anglijos jis žada keliau
ti j Skandinaviją.

Grįždami iš kelionės po Europą, Londo
ne sustojo prof. dr. Jonas Vengris su žmo
na.

KVIEČIA DEMONSTRUOTI

Š. m. rugpiūčio 20 d. 8 v. v. čekoslova- 
kai ruošia automobilių „kavalkadą“ pen
kių metų sukakčiai nuo sovietų invazijos 
paminėti.

Automobiliai su plakatais pravažiuos 
pro Čekoslovakijos ir Sov. Sąjungos am
basadas ir pasuks į pagrindines Londono 
gatves.

Demonstracija prasidės iš 22 Ladbroke 
Square (netoli Lietuvių Namų).

Kas norėtų „kavalkadoje“ su sava ma
šina dalyvauti, prašomi nedelsiant praneš
ti L. Namams (tel. 727-2470). Su automo
biliais prisistatyti 7 vai. v.

LONDONAS
EKSKURSIJA Į BRADFORDO 

SĄSKRYDĮ

Rugsėjo mėn. 22 d. Bradforde įvyksta 
Lietuvių Sąskrydis.

Londono Sporto ir Soicalinis 'klubas 
rengia į tą sąskrydį ekskursiją. Sąskry
džio programoje dalyvaus Prano Dzidoli- 
ko vedamas Glasgowo lietuvių choras ir 
Londono šeštadieninės mokyklos moki
niai. Londono šeštadieninės mokyklos mo
kinių kelionės išlaidoms pasižadėjo paau
koti 25 svarus Petras Gabrėnas.

Kas nori išvykoje dalyvauti, prašomi 
tuojau užsirašyti ir sumokėti kelionpini
gius, 2,50 svarų. Užsirašoma pas S. Kas
parą, J. Černių, Lietuvių Bažnyčios klebo
nijoje, Baltic Stores (Z. Juras) ir Lietuvių 
Namuose.

Išvažiavimo laikas bus praneštas vėliau.

NOTTINQHAMAS
SU JAUNIMU

Rupgiūčio 12 d. Lietuvių Židinyje pra
sideda jaunučių ir jaunių stovykla. Ji 
pradedama lietuviškomis pamaldomis 
11.15 vai. Berniukai atvyksta 10.30 vai.

BRADFORD AS
PADĖKA

Mums, emigruojantiems į USA. Brad- 
fordo lietuvių „Vilties“ klubas š. m. birže
lio mėn. 14 d. savo patalpose suruošė la
bai malonų atsisveikinimo pobūvį.

Šis atsisveikinimas duoda mums jėgų 
nešti tėvynės ilgesį į kitą kontinentą.

Ypačiai esame dėkingi „Vilties“ klubui 
ir jo pirm, ponui Grybui, dovanojusiam 
mums tokią brangią dovaną (medžio rai
žinys) ir už linkėjimus, mums išvykstant.

Taip pat dėkojame rašytojui kun. J. 
Gailiui-Kuzmickiui už jo naujausią kūri
nį „Ištiestos rankos“.

Švietimo vadovui ponui A. Bučiui už jo 
dramos kūrinį „Pirmieji smūgiai“, už di
džiulę gėlių puokštę, „Atžalyno“ vardu 
dovanotą mano žmonai, ir už gražius lin
kėjimus, įsikuriant naujoje vietoje.

Taipgi esame labai dėkingi ponioms I. 
Gerdžiūnienei ir Vaicekauskienei už rū
pestį ir darbą, paruošiant tokias puikias 
vaišes, ir visiem visiem brangiem drau
gam, prisidėjtįsiem atsilankymu ir išlaidų 
padengimu prie šio pobūvio, kuris liks 
amžinai mūsų širdyse.

Amanda, Juozas Benečiai

MANCHESTERIS
ATOSTOGOS, IŠVYKOS

Šiuo metu Mandhesterio lietuviai pra
dėjo savo vasarines atostogas. Vietos 
skautai-ės stovyklauja ir atostogauja liet, 
sodyboje. Daug kas atostogų išvyko į įvai
rius užsienio kraštus. Ta proga Manches- 
terio Liet. Moterų Ratelis RŪTA š. m. lie
pos 29 d., sekmadienį, suruošė išvyką į 
Chesterio zoologijos sodą. Vyko pilna di
džiulė mašina žmonių. Jie čia apžiūrėjo 
įvairią sodo gyvūniją, gražius gėlynus bei 
įvairius medžius, kurie puošia visą aplin
ką. Oras pasitaikė gražus. Nuotaika puiki. 
Visi džiaugėsi atvykę. Važiuojant namo, 
pradėjo gesti mašina ir reikėjo stoviniuo
ti. Nors ir pavėluotai, visi namus pasiekė
me laimingai. Nei vieno neslegia darbo rū
pesčiai, nes visiems atostogos.

Už šią suruoštą išvyką rūtietiems esa
me visi nuoširdžiai dėkingi.

A. P-kis

LIET. SODYBA
STOVYKLOS UŽDARYMAS

Praleidę vieną saulėtą savaitę Sodyboje, 
skautai suruošė kuklų, bet gerai organi
zuotą stovyklos uždarymą ir laužą.

Trumpas kalbas pasakė stovyklos vado
vas Gerdžiūnas, kapelionas kun. A. Gery- 
ba, DBLS tarybos pirm. A. Bučys, skautų 
rajono vadas J. Alkis, skt. J. Maslauskas 
ir Sodybos vedėjas J. Snabaitis.

Sveikintinas dalykas, kad laužo progra
mai pravesti buvo kviečiami vyresnieji 
skautai, tuo būdu leidžiant jiems parodyti 
savo sugebėjimus. Tradicinį „Taukuotą 
puodą“ skaitė skautas iš Vokietijos Verše
lis.

Stovyklos aprašymą, be abejo, vėliau 
patieks patys skautai ir iš jo sužinosim, 
kaip jiems sekėsi stovyklauti.

Žvelgiant į ateitį, linkėtina, kad skautai 
stovyklautų mažiausia dvi savaites, kad 
jų skaičius būtų dvigubai didesnis ir kad 
vyresnieji labiau susidomėtų mūsų jauni
mu ir gausiau atvyktų į jų stovyklos už
darymą.

Šia proga iškeltinas nuopelnas Derby 
lietuvių, organizuotai atvykusių į paskuti
nį laužą.

„ELEKTRIFIKUOTAS“ BASEINAS

Per Sodybos rajoną pravesti maysvūs 
elektros laidai į naujai atremontuotą mau
dymosi baseiną. Elektra reikalinga basei
no vandens filtravimui. Kalbama, kad va
lymo įrengimai būsią užbaigti dar prieš 
vasaros sezono pabaigą.

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS

Rugpiūčio 11 d. Sodybos tarnautoja 
Emilija Jonušonytė išteka už veiklaus lie
tuvio studento Petro Viržinto. Vestuvių 
pobūvis ruošiamas Sodyboje.

PRANCŪZIJA
PAŠVENTINTAS ANTKAPIS

A. A. E. Turausko antkapis pašventin
tas š. m. liepos 7 d. Paryžiaus Nanterre 
kapinėse. Antkapį pašventino iš Romos 
atvykęs prel. L. Tulaba. Dalyvavo Velio- 
nies našlė E. Turauskienė, giminės, arti
mieji, ilgamečiai draugai. Iš JAV-bių da
lyvavo tuo metu Paryžiuje viešinti prof, 
dr. A. Šlepetytė-Janačienė — Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Or-jos Sąjungos pir
mininkė ir T. Šlepetienė iš New Yorko.

Po antkapio šventinimo apeigų kalbas 
pasakė prel. L. Tulaba, prof. J. Baltrušai
tis — Lietuvos Atstovas, inž. A. Venskus 
— Europos Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Tarybos pirmininkas ir B. Vensku- 
vienė — Prancūzijos Ateitininkų Būrelio 
pirmininkė. Didžioji lietuvių veikėjo, di
plomato a. a. E. Turausko kapas buvo pa
puoštas Lietuvos Atstovybės Prancūzijoje, 
taip pat Europos Lietuvių Krikščionių De
mokratų Tarybos. Antkapio Statymo Vyk
domo K-teto ir Prancūzijos ateitininkų 
vardu suneštomis gražiomis gėlių puokš
tėmis.

Liepos 8 d. prel. L. Tulaba Paryžiuje at
laikė šv. Mišias už a. a. E. Turausko vėlę.

VOKIETIJA
LEISKITE VAIKUS Į LIETUVIŠKĄ 

GIMNAZIJĄ!

Š. m. liepos 7 d. pasibaigė 1972/73 moks
lo metai Vasario 16 gimnazijoj. Rezultatai 
paskelbti šiame INFORMACIJŲ numery. 
Jie nėra prasti. 14 mokinių baigė 6 klases 
ir įsigijo vad. viduriniąją abitūrą. Su to
kiu mokslu jie gali stoti į specialybės mo
kyklas ir tapti įvairių rūšių specialistais 
arba tęsti mokslą toje pačioje mokykloje 
ir siekti pilnos abitūros. Du mokiniai sa
vo darbą vainikavo pilna abitūra. Jiems 
atsivėrė durys į visas aukštąsias mokyk
las bei universitetus.

Vasario 16 gimnazija teikia jaunuoliams 
-ėms ne tik bendrąjį mokslą, bet ir krikš
čionišką bei tautišką auklėjimą. Į ją yra

PAIEŠKOJIMAS

Antanas Tirevičius prašo atsiliepti Pet
rą Urboną, gyvenantį Anglijoje. Rašyti: A. 
Tirevičius, 13 Brampton Close, Silver Hill 
Estate, Derby DES 5QJ. 

■■■■■■>■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORDE — rugpiūčio 5 d., 12.30 v. 
LEEDSE — rugpiūčio 12 d., 3 vai. p. p. 
BRADFORDE — rugpiūčio 19 d., 12.30 v. 
NOTTINGHAME — rugpiūčio 12 d., 11.15 

vai.. Liet. Židinyje.
NOTTINGHAME — rugp. 15 d, Žolinėje, 

8 v. vakare, Liet. Židinyje.
DERBYJE — rugpiūčio mėnesį liet, pa

maldų nebus.
NOTTINGHAME — rugp. 19 d., 11.15 vai., 

Liet. Židinyje.

atvykę mokinių iš JAV-bių, Kolumbijos ir 
Švedijos. Jie čia trumpą laiką, bet įtam- 
piai sėmėsi lituanistinių žinių.

Kviečiame lietuvius tėvus visame pa
saulyje siųsti savo vaikus į Vasario 16 
gimnaziją, tuo būdu paruošiant priaugan
čiąja kartą darniai įsijungti į lietuvišką
sias gretas ir pakeisti vyresniuosius.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba

SKAITYKITE „EUROPOS LIETUVĮ“!
Vokietijos LB Valdyba kviečia visus na

rius prenumeruoti „Europos Lietuvį“. 
Kiekvienam LB nariui, kuris bent kiek 
prisidės prie prenumeratos sumokėjimo, 
VLB Valdyba užprenumeruos šį savaitraš
tį vieneriems metams. Kviečiame pasinau
doti proga, kad per ištisus metus kiekvie
ną savaitę lankytų Jus Europos lietuvių 
laikraštis.

Tuojau rašykite VLB Valdybai. Kas ne
įstengs sumokėti 35 DM metinės laikraš
čio prenumeratos, tam Valdyba padės jį 
užsisakyti. Tai tikrai gera proga turėti 
nuolatinį lietuvišką svečią savo namuose.

Apylinkių vadovybės, paraginkite tau
tiečius užsisakyti EUROPOS LIETUVĮ čia 
suminėtomis sąlygomis.

METŲ PABAIGA VASARIO 16 
GIMNAZIJOJE

Baigiamasis aktas įvyko liepos 7 d. pi
lies salėje. Jį atidarė gimnazijos direkto
rius V. Natkevičius, M. A„ pastebėdamas, 
kad šiandien apžvelgiamas visų mokslo 
metij darbas. Mokinių veidai aiškia at
spind' jų darbo vaisius: vienų patenkinti, 
šviesūs, kitų niūrūs, nusiminę.

Vienintelis kriterijus tiesai surasti yra 
dalykiškumas arba minties atitikimas tik
rovei. Kalbėsiu dalykiškai, — tęsė direk
torius. Statistika išreiškia tikrovę. Mūsų 
mokyklos baigiamųjų metų statistika ro
do, kad gimnazijoj mokėsi 92 mokiniai: 87 
nuolatiniai ir 5 svečiai, 48 berniukai ir 44 
mergaitės, 26 evangelikai ir 66 katalikai.

Geriausiai mokėsi I, III ir VII klasės: 
jų pažymių vidurkis 3. Iššaukti geriausi 
mokiniai šia eile: 1) Vygantas Jurgauskas 
I kl., 2) Antanas Vasiliauskas VII kl., 3) 
Aloyzas Mačionis II kl., 4-tą vietą yra už
ėmusios Erika Perkumaitė V kl., Kristina 
Urbanait V kl., Brigita Girskytė II kl. Ir 
Raimunda Šreifeldaitė VI kl. ir t. t. Po jų 
iššauktos geriausio elgesio mokinės — Ire
na Sutkaitytė ir Erika Perkumaitė, abi V 
kl. Gero elgesio: Angelė Vilčinskaitė VI 
kl., Aldona Šaduikytė VIII kl., Marina 
Normantaitė VIII kl., Justina Dirgėlaitė 
V kl., Algis Kušlikis VII kl. ir Algis Šilė- 
nas VIII kl.

Netrūko ir blogo elgesio mokinių. Ket
vertuku įvertintas 3-jų mokinių elgesjys. 
Vienas jų pats pasitraukė. Su tokiu pažy
miu turėtų būti pašalinti ir likusieji du, 
bet jiems suteikta proga pasitaisyti. Iki 3- 
jų metinis elgesio pažymys sumažintas 27 
mokiniams, daugiausia už rūkymą. Iš gim
nazijos pašalinti 3 mokiniai, 1 pats pasi
traukė. Palikti kartoti kursą toje pačioje 
klasėje 15 mokinių, 6 (du iš 2-jų dalykų 
ir 4 iš vieno dalyko) gavo pataisas. Direk
torius pabrėžė, kad blogo elgesio moki
niai yra padarę žalos ne tik sau, bet ir 
gimnazijai: pasitaikė vagysčių, namų įren
gimų naikinimo, maisto švaistymo ir pan. 
Tai dalinai ir dėl to turės būti pakeltas 
mokestis už išlaikymą bendrabuty.

Kalbėtojas atkreipė dėmesį į klaidingą 
galvoseną, jog lituanistiniai dalykai yra 
tik tam. kad bėdos atveju jais galima bū
tų ištaisyti kitų dalykų blogus pažymius. 
Įspėjo, kad mūsų gimnazija yra lietuviš
ka mokykla ir lituanistiniai dalykai turi 
būti išmokti neprasčiau už kitus.

V LB V Informacijos

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI
DVI L

Spauda neseniai skelbė, kad laisvųjų 
latvių atstovas Grava spaudos konferen
cijoje priėjo prie Gromyko ir parodė jam 
švarko atlape įsegtas dvi raides — „LL“ 
Paklaustas, ką tos raidės reiškiančios, jis 
atsakęs — Latvija Latviams!

Taip šitas naujas latvių simbolinis ir 
kartu labai paprastas ženklas pradėjo po
puliarėti. Helsinkio konferencijai besibai
giant, jis jau buvo atlapuose visų civiliais 
rūbais apsirengusių suomių policininkų, 
pristatytų saugoti pabaltiečių delegacijos. 
Kad pasakojimas būtų įspūdingesnis, ga
lima dar pridėti, kad tie policininkai, at
vykę į viešbutį, visų svečių akivaizdoje 
keletą kartų kartojo: „Tegyvuoja laisva 
Estija, laisva Latvija, laisva Lietuva ir 
laisva Suomija!“

Iš tikrųjų šičia ir norima pakalbėti apie 
tą „LL“ ženkliuką. Kai pagalvoji, jis ly
giai tinka ir lietuviams: tos pačios raidės, 
tas pats šūkis. Ar nebūtų verta pasvarsty
ti. kad visi pabaltiečiai imtų juo puoštis? 
Tiesa, estams gal tos raidės netiktų; jie, 
tur būt. kitokiais žodžiais tą šūkį išreikš
tų. Bet galima būtų ženkliuką perprojek
tuoti, padarant, kad jis tiktų visiems pa- 
baltiečiams. Manyčiau, kad toks ženklas 
būtų žymiai populiaresnis ir labiau atpa
žįstamas kitataučių tarpe, negu mūsų 
skirtingi tautiniai ženkliukai.

žinoma, „LL“ dabar yra latvių ženklas, 
jie turi autoriaus teises. Gal būt, jie visiš
kai nepanorėtų juo dalytis su kitais arba 
modifikuoti. Bet pabandyti apie tai kal
bėtis visada būtų galima, jeigu tik siūly
mas pasirodytų priimtinas.

J. Kantautas

SKAUTIŠKUOJU KELIU
LIETUVOS ATSTOVO V. BALICKO 

SVEIKINIMAS IR AUKA

Lietuvos Atstovas V. Balickas Jubilieji
nės skautų stovyklos proga atsiuntė tokį 
sveikinimą:

Sveikinu Jus visus, susirinkusius į savo 
jubiliejinę stovyklą.

Džiugu žvelgti į ateitį, kai matai skau
tų gretas, žengiančias mūsų protėvių nu
mintu keliu. Žinokite, kad Jūs esate mūsų 
paguoda ir mūsų viltis, nes Jums, mieli 
skautai, teks perimti iš mūsų lietuviškos 
veiklos estafetę.

Mes. vyresnieji, esame nepaprastai dė
kingi skautų vadovams už jų pasišventi
mą ir sugebėjimą vesti mūsų jaunimą 
Dievo. Tėvynės ir Artimo meilės keliais. 
Ypač mums yra džiugu, kad skautų širdy
se yra gyva gražioji mūsų Lietuva.

Visais būdais remkite lietuvių tautos 
pastangas jos kovoje už laisvę ir nepri
klausomybę ir tikėkite, kad tai, kas šian
dien dar yra nepasiekiama, rytoj gali bū
ti realybė.

Pagaliau linkiu jums, brangūs skautai 
ir mielos skautės, sėkmingo stovyklavimo 
ir gražių, saulėtų dienų.

VALIO SKAUTAI!
Nuoširdžiai Jūsų

Vincas Balickas, Lietuvos Atstovas 
Londone (D. Britanijoje)

Įdedu kuklią duoklę (čekį £5.00) Jūsų 
kelionei į Jubiliejinę Stovyklą JAV pa
remti.

♦ *»
Kaip buvo rašyta, rugpiūčio 19-29 d. d. 

Beaumont Clevelande (JAV) iš visų že
mynų suskris tūkstančiai skautaujančlo 
jaunimo į LSS ir Lietuvos nepriklausomy
bės Jubiliejinę 55-rių metų stovyklą. Į ją 
atvyks skautai iš visų JAV kampų, Kana
dos, Australijos, Vokietijos, Anglijos ir 
kitų vietovių.

Anglijos Rajonui atstovauti išrinkti V. 
Barauskaitė ir J. Maslauskas. Rugpiūčio 
17 d. juodu išvyksta į stovyklą, nuvežda- 
mi visų skautų iš Anglijos lietuvių geriau
sius linkėjimus.

Būtų gera, kad mūsų organizacijos, klu
bai ir skautų rėmėjai pasektų Lietuvos 
Atstovu ir persiųstų savo linkėjimus Ju
biliejinės stovyklos dalyviams.

Sveikinimus siųsti J. Maslauskui, 7, The 
Crescent, Mayfield, Nr. Ashbourne, Der
byshire, DE6 2JE.

PADĖKA

Manchesterio Socialinio Klubo Valdybai 
už 15.00 svarų paramą „Živilės“ ir „Mai
ronio“ draugovių vykstantiems į stovyklą 
skautams paremti, nuoširdžiai dėkojame.

„Živilės“ ir „Maironio“ draugovių 
vadovai ir skautai

AUKOS SKAUTŲ STOVYKLAI

K. Murauskas iš Eccles — 5.00 sv.; Pen
sininkas iš Ketteringo (pavardė neįskai
toma) — 1.00 sv.

Skautiškas ačiū.

Pasinaudodami mūsų patarnavimu, ge
riausiai paremsite savo gimines Lietuvoje, mū
sų patarimas padės Jums apsispręsti ką pa
siųsti ir kas bus naudinga ir praktiška.

Specialiai vasaros ir rudens sezonui siūlo
me šias prekes (muitas j au įskaičiuotas į kai
ną):
Nepermatomo nailono medžiaga suknelei £4.00.
Gefiūro medžiaga suknelei 4.50.
Crimplene medžiaga su blizgučiais 5.50.
Gėlėta arba su ornamentais crimplene

medžiaga 4.70.
Lygi crimplene medžiaga suknelei 4.00.
Dirbtinio mink kailis paltui 16.00.
Dirbtinio nailoninio kailio paltui medžiaga 

9.00.
Labai gera vilnonė moteriškiems paltams 

medžiaga 12.00.
Nailoniniai išeiginiai marškiniai 3.00.
Komplektas moteriškų nailoninių apatinių 

rūbų 2.50
Perukai nuo £8.00 iki £20.00. (Muitas už peruką 
£5.50 jau įskaičiuotas). Priimame užsakymus 
pasiuntimui auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų, šaldytuvų ir kt. Persiunčia
me pinigus tokioms prekėms, kurių negalima 
iš čia pasiųsti.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.

Tel. 01-739 8734.
Sudarome testamentus, administruojame 

nuosavybes, persiunčiame palikimus prekėmis 
arba pinigais į Lietuvą ir kitas šalis.

Prieš 25 metus
Britanijos Lietuvis, 1948 m. rugpiūčio 5 d.

* Jaudinantis, krauju rašytas Sibiro 
tremtinės laiškas, pasakojantis apie skur
dą ir mirtį vergų stovyklose. „Kasdien vis 
daugiau matosi ištinusių, išbadėjusių 
žmonių, kasdien dažnėja baltų grabų eise
nos, ir dėl to norisi dantis sukandus tylė
ti. nesilenkti tiems šunims, o laukti savo 
likimo. Mūsų tarpe nėra nė vieno žmog
žudžio ar išdaviko... Žūsime, kaip žūsta 
tūkstančiai...“

* Australijos Lietuvių Draugijos Pirmi
ninkas A. Bauzė rašo, kad į Australiją 
jau atvyko 1.300 lietuvių. Jie visi turi du 
metu dirbti valdžios nustatytą darbą. Da
lis esą nepatenkinti ir norį grįžti Vokieti
jon.

* „Daily Miror“ atšaukė savo paskelb
tus neigiamus rašinius apie DP.

* Grupė iniciatorių rengiasi leisti kul
tūros žurnalą Anglijoje.

* Lietuvių krepšinio komandai nebuvo 
leista dalyvauti pasaulinėje olimpiadoje. 
Prancūzijoje iš sužeistų 16 rungtynių, lai
mėjo 15.

PABIROS

ŠUNŲ PIETŪS

Anglija yra šunų mylėtojų kraštas. 
Skaičiuojama, kad čia esama daugiau, 
kaip 5 milijonai įvairių veislių šunų. Jų 
maistui per metus išleidžiama apie 70 
mil. svarų. Apie trys ketvirtadaliai tos su
mos tenka konservuotam maistui.

Seniau šunų maistui daugiausiai buvo 
vartojama banginių mėsa. Kilus didžiu
liam protestui dėl besaikės banginių me
džioklės, šunų konservų gamintojai perėjo 
prie įvairių gyvulinių liekanų — kepenų, 
plaučių, skrandžių ir kt.

Konservų gamintojai įrodinėja, kad šu
nys tas liekanas labai mėgsta, jeigu tik jos 
yra gerai ir kvapniai paruoštos. Kvapas 
skaitomas labai svarbiu dalyku, gaminant 
šunų pietus. Tačiau pasirodo, kad šunys 
turi ir neblogą skonį, jie sugeba atskirti 
spirą nuo pipiro...

„Observer“ sekmadienio priedas aprašė 
tokį su šunų maistu padarytą bandymą. 
Buvo pagaminti du indai šuns pietums. 
Viename gera jautiena („steikas“) su per
daug aštriais prieskoniais, o kitame kar
vės skrandis, paruoštas su apetitą kelian
čiais kvapnicis priedais. Atvestas šuo pa
uostė jautieną ir perėjo prie skrandžio. 
Bet prarijęs vieną kąsnį, pakeitė savo 
nuomonę. Kiek luktelėjęs, pakėlė užpaka
linę koją, numetė ant skrandžio savo vizi
tinę kortelę ir, sugrįžęs prie jautienos, ją 
apsilaižydamas sutaršė...

Vyriausias technologas su specialistais 
užsirakino braižybos kabinete tuo vengda
mas gamybinių klausimų sprendimo ir or
ganizuodamas specialistų dykinėjimą ne 
gamybos interesais.

(Iš įsakymo)
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