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KRITIKA
Niekas nėra neklaidingas. Juo kuris žmo 

gus sudėtingesnį ir atsakingesni darbą dir
ba, tuo daugiau galimybių jam suklysti. 
Klaidom, nukrypimam atitaisyti tarnauja 
kritika. Vyriausybes kritikuoja parlamen
tai, ypač opozicija, dailės, muzikos bei li
teratūros kūrėjus—meno kritikai, skaityto 
jai bei žiūrovai, sportininkus—jų treneriai, 
teisėjai ir publika ir 1.1. Kritika, jei ji po
zityvi ir autoritetinga, atveria žmonėms 
akis, apsaugo nuo klaidų ir nuostolių, pade, 
da surasti teisingesnį kelią, ugdo asmeny
bes ir talentus, skatina pažangą.
Daugelis asmenų ir patys, be pagalbos iš 

šalies, įstengia kritiškai vertinti savo dar
bus. Tokį vertingą sugebėjimą vadiname 
įžvalgumu arba savikritika. Bet ji labai ma 
žai ką bendra teturi su sovietine savikriti
ka. Pastaroji komunistų naudojama nukry 
pėliams nuo partijos ideologijos arba nus
tatytos partinės veiklos linijos nubausti. Jei 
jie atsisako viešai save pasmerkti, paskel
biami revizionistais, trockistais ir pana
šiais nenaudomis.

Savikritika buvo labai mėgiama 
Stalino laikais. Žmonės, netekę režimo pasi 
tikėjimo, turėjo viešai prisipažinti kaltais 
ir save pasmerkti. Tik po to buvo spren
džiama, ar jiems atleisti, ar ne. Stalinui mi
rus, buvo suprasta, jog išprievartauta savi
kritika daroma didelė žala partijai ir val
džiai, menkinamas jų autoritetas. Kaip gi 
žmonės gali gerbti kartą viešai save iškone 
veikusius asmenis ir jais pasitikėti? Jei 
jie iki šiol žiauriai klydo, tai sunku tikėtis, 
jog ir ateityje savo klaidų nekartos ir nau
jų, gal dar stambesnių, nedarys. Todėl vie
šai save kritikuot ir skelbt atgailaujančius 
pareiškimus imta versti nebe komunistus, 
bet jų priešus. Iš kitos pusės, jau le.džiama 
atsargiai pakritikuoti vyriausybės bei par
tijos žemesniųjų pareigūnų darbą. Ir oku
puotoje Lietuvoje ėmė reikštis jauni kriti
kai, satyrikai, humoristai, feljetonininkai. 
Jie gabiai kelia viešumon įvairias ydas.

Ką gi dabar sužino laikraščių skaitytojas 
iš įvairių jumoreskų, feljetonų ar vadina
mųjų pokalbių apie save? Tur būt, nedaug 
nauja. Lietuviai, karo audrų ir įvairių oku 
pacijų vėtyti ir mėtyti, nėra apkiautę. Jie 
stebi gyvenimą atviromis akimis ir viską

Septynios DIENOS
TRAGEDIJA PAKALNĖJE

Aberfane, Valijoje, Britanijoje, po dide
lių lietų įvyko tragedija, kai nuo kalno pa
šlaitės staiga nuvirto didžiuliai kiekiai jau 
80 metų ten iš kasyklų suverstos masės ak
menų, gružo ir kitokių liekanų.

Ta masė užvertė mokyklą, kur kaip tik 
buvo pradedamos pamokos, ir kai kuriuos 
namus. Aukų skaičiuojama apie 200, dau
giausia vaikų.

KEIS LĖKTUVUS
Vokietija savo aviacijai naudoja ameri

kiečių gamintus Starfighter lėktuvus, bet 
dėl kažkurių neaiškių priežasčių jau 64 jų 
sudužo.

Dabar vedamos derybos pakeisti juos 
taip pat amerikiečių gaminamais Phan
tom.

PASAULIO GYVENTOJAI
Pagal J. Tautų surinktuosius duomenis, 

pasaulyje kasdien padaugėja 180.000 žmo
nių, ir visame žemės rutulyje jau prieš me
tus jų buvo 3 milijardai 825 mil. Jei to
kiais kiekiais daugės, tai po 40 metų turėsi 
me jų dvigubai tiek, kiek dabar.

Per pastaruosius 5 metus padaugėjo 282 
mil. Vien tarp 1964-65 m. padaugėjo 65 
mil., o tasai kiekis reiškia tiek, kiek sudė
jus Prancūzijos, Portugalijos ir Graikijos 
visus gyventojus.

PABĖGO ŠNIPAS
1961 m. nuteistas 42 metams kalėti už 

šnipinėjimą sovietams, iš Londono vieno 
kalėjimo pabėgo Blake.

MIRĖ RAUDONASIS DEKANAS
Britanijoje mirė 92 m. amžiaus John

son, dėl prosovietinės laikysenos pravadin 
tas raudonuoju dekanu.

SUSITIKIMAI SU PREZ. JOHNSONU
Dar niekada Zelandijoje nebuvo taip iš

kilmingai sutikti jokie karaliai, kaip dabar 
JAV prez. Johnsonas.

Taip pat iškilmingi žada būti susitiki
mai su prezidentu ir Australijoje. Paskui 
jis dar pasiryžęs apvažiuoti eilę kitų kraš
tų.

Kadangi buvo gauta grasinimų preziden 
tą nužudyti, tai jis stipriai saugomas. 

mato. Bet didelė naujiena yra ta, kad par
tijos laikraštis rašo ne tik apie valdomųjų, 
bet ir apie smulkiųjų pareigūnų klaidas 
bei ydas, plėšia nuo jų neklaidingumo kau
kes. Ir ką gi matome?

Taip, pavyzdžiui, iš Vytauto Misevičiaus 
jumoreskos 'Viršininką nuėmė...', atspaus
dintos zimaninėje 'Tiesoje', sužinome, koks 
vergiškas pataikavimas kiekviename žings
nyje lydi aukštesnes vietas užimančius as
menis. Pataikavimas galingiesiems yra vi
suotinė yda, tačiau ji ypač paplitusi komu
nistinės santvarkos kraštuose, nes ten įvai
rių viršininkų daugiau ir nuo jų žmonės la
biau priklauso, negu laisvajame pasaulyje. 
Iš Prokapo feljetono ‘Premijos už neūkišku 
mą‘ patiriame, jog premijas gauna ne ge
riausiai ūkininkaujantieji, bet gražiausius 
pranešimus rašantieji kolchozai, dosniau
siai apdovanojami ne dirbantieji valstie
čiai, bet juos gainiojantieji pirmininkai,ag
ronomai, brigadininkai ir kiti varovai. Tai 
grynai sovietinė liga, kilusi iš žemės nuosa 
vybės panaikinimo. K. Patiejūnas pokalby 
je apie save 'Tu man, aš tau...' pasakoja ir 
savo pastabas faktais iš gyvenimo sutvir
tina, jog dabar svarbiausias dalykas yra pa 
žintys ir apsukrumas, bet ne mokslas, ne su 
gebėjimas. Kai daug ko trūksta, tai defici
tinių reikmenų galima gauti tik per apsuk
rumą ir pažintis. Be žmonių su tokiomis sa 
vybėmis negali išsiversti jokia įstaiga. Ute 
nos vidurinės mokyklos Nr. 2 prancūzų 
kalbos mokytoja Teodora Gavėnienė, taip 
pat pokalbyje apie save, skundžiasi, jog 
partiniai inteligentai apkraunami šimtu 
pareigų, lyg visi kiti nieko neišmanytų ir 
nieko nesugebėtų. Aišku, kad tokie barbės 
devindarbės nesugeba gerai atlikti paves
to darbo, be saiko plėšydamiesi skriaudžia 
save ir savo šeimą. J. Mačiukevičius ju
moreskoje „Už kitus“ kandžiai šaiposi iš 
seniai įsigyvenusio įpročio išduoti keliala
pius į gydyklas, sanatorijas ir poilsio vie
tas ne labiausiai reikalingiems, bet drau
gams ir pažįstamiems.

Kaip matome, dauguma kritikuojamų 
ydų yra komunistinės santvarkos pagimdy 
tos. Nepriklausomoje Lietuvoje jų nebuvo, 
nes nebuvo nei kolchozų, nei apdovanoji
mų, nei kelialapių. Jų nėra nė dabar lais
vajame pasaulyje.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
Dėl žemės drebėjimo Peru žuvo 125, su

žeista 800 žmonių.
Pats drebėjimas tęsėsi apie pusantros 

minutės.
Nuostolių pridaryta apie už 30 mil. sva

rų.

SLAPTI PASITARIMAI
Kažkur netoli Maskvos buvo susirinkę 

tartis Sov. Sąjungos, Rytų Europos kraštų, 
Kubos ir Mongolijos komunistų vadai.

Spėjama, kad tariamasi dėl Kinijos ir 
Vietnamo.

KĄ DARYTI SU RIAUŠININKAIS?
Kadangi Indijoje dar vis nenurimsta stu 

dentų riaušės, tai min. pirm. Gandi iškėlė 
mintį, kad studentai turėtų būti imami ka
riuomenėn ar kokion nors darbo tarnybon 
ir ten išmokti suprasti savo krašto reika
lus.

VYRIAUSYBEI NEPATINKA
Vokietijos kancleris Dr. Erhardas davė 

suprasti, kad vyriausybei nepatinka, kai 
Berlyno burmistras Brandtas per dažnai 
kalbasi su sovietų ambasadorium Rytų 
Berlyne.

Po paskutiniojo burmistro ir ambasado
riaus susitikimo pradėta kalbėti, kad 
Brandto vadovaujamoji socialdemokratų 
partija vėl kažką darys sušvelninti santy
kiams tarp abiejų suskaldytosios Vokieti
jos dalių.

ŽUDIKAS BUVO NESVEIKAS
Psichiatrai pripažįsta, kad Pietų Afrikos 

ministerį pirmininką Verwoerdą nužudęs 
Tsafendas yra dvasiškai nesveikas - ši- 
zofrenikas.

Teismas tai patvirtino, ir jis turės būti 
uždarytas beprotnamyje.

PROKINIETIŠKA PARTIJA
Tuscano mieste įsteigta prokinietiška Ita 

lijos komunistų partija.
Steigiamajame susirinkime buvo pasisa

kyta, kad sovietinė partija nebėra revoliu
cinė, o jie nori revoliucijos.

Ligi šiol naujosios partijos steigėjai vie
ni palaikė kiniečius, kiti albanus. Dabar 
naujoji partija apjungs tas grupes.

Klausimas, kaip ilgai bus leidžiama kri
tikuoti sovietines ydas ir kelti negeroves. 
Atrodo, kad publicistams, pasismailinu- 
siems pieštukus rašyti apie kasdienio gyve 
nimo neigiamybes, gali būti neužilgo už
čiauptos burnos. V. Gavėnas jau ir dabar 
jumoreskoje „Vaistai nuo kritikos“ skun
džiasi, kad sovietinius biurokratus kriti
kuoti gali išdrįsti tik tie, kurie turi „įtakin 
gų pažinčių, tam tikrų giminystės ryšių bei 
panašiai“.

Augustinas Upenas

DĖL SKAIČIAUS...

Druskininkuose patys komunistai savo 
partinę mokyklą, kurioje jie turėtų tobu
lintis marksizmo moksluose, vadina „ne- 
dėldienio skaitymais“. Šiuo metu tose mo
kyklose pridera kalbėti apie Leniną (šimt
metinė sukaktis), bet jau ir mokiniai apie 
tai yra girdėję ne mažiau, kaip ir mokyto
jai, todėl pamokose visiems labai nuobodu. 
Mokykla veikia, kadangi negražu prieš vy
resnybę pasirodyti, kad nėra partinės mo
kyklos. Bet jos veikimas paremtas tik sa
votišku lankytojų pasišventimu. Miesto 
prekybos valdybos viršininkas aiškinasi:

— Partijos istoriją studijuoju jau sep
tintą kartą. Nenauji ir kiti dėstomi daly
kai. Kaip patekau į tą mokyklą? Ogi sako: 
„Trūksta klausytojų, ateik“. Atėjau dėl 
skaičiaus...

Kitas — dešimt metų veikia kaip propa
gandistas. Bet ir tas „dėl skaičiaus“ sėdi 
pamokose, kur kartojama tas pats ir tas 
pats... (E)

JPA SA V L Y J E
— Italas užmušė erelį, kuris norėjo pa

gauti jo 3 metų dukterį.
—- Kenijos Tsavo parke-rezervate yra 

apie 20.000 dramblių, ir jiems ten gresia 
badas, todėl buvo leista jau 3.000 jų nušau
ti.

— Po 16 metų prieita išvados, kad už sa 
vo dukters nužudymą pakartasis anglas 
Evans nenužudė jos.

— Likviduojant anglišką galvijų ūkį 
prie Herefordo, varžytynėse už 136 galvi
jus buvo paimta 230.700 svarų (už vieną 
bulių gauta 15.000 ginių).

— Kinijos žinių agentūra skelbia, kad 
šaošano kaime, kur gimė ir augo Mao Tse- 
tungas, jau pastatyti 3 viešbučiai priglaus
ti čia apsilankantiems „revoliucinės tie
sos“ ieškotojams, ir visi tie lankytojai, sa
ko, iš čia pasiima parsivežti kaip brangaus 
atminimo ženklą kokį akmenėlį ar susivy
nioję į nosinę žemės saują.

— Indijai artimiausiais 14 mėnesių rei
kės įsivežti 12 mil. tonų maisto, o ne 9, 
kaip buvo planuota.

— Kenijos sostinėje Nairobyje svarsto
ma, kokių priemonių reikia griebtis prieš 
miego ligą, kuri vakarinėje Afrikoje dar 
vis pareikalauja po kelis šimtus aukų kas 
metai (ją nešioja cėcė musė).

— „Pravda“ rašo, kad vienos Šancha
jaus mokyklos mokinių atstovai nuvažiavo 
į Pekingą prašyti suieškoti ir nubausti 
kaip nusikaltėlį tos mokyklos gimnastikos 
mokytoją, kuris pamokos metu per aukš
tai pastatė kartelę šokti į aukštį, pats šo
ko, numetė kartelę, pacitavo Mao Tsetun- 
go raštų ištrauką, kaip komunistams nega 
Ii būti jokių nenugalimų kliūčių, po to vėl 
uždėjo tą kartelę ant basliukų, dar kartą 
šoko ir vėl numetė, o paskui paskubom ir 
pats dingo, bijodamas bausmės už tokį sa
vo darbo nesuderinimą su didžiojo moky
tojo mokslu.

-— Nobelio literatūros premiją šįmet pa
skirta dviems Izraelyje gyvenantiems žy
dams — S.J. Agnon ir Nelly Sachs.

— Pirmuosiuose Gabono respublikos 
gražuolės rinkimuose laimėtoja, be kitų do 
vanų, gavo dar dramblį ir du aligatorius.

— Anglijos ir Valijos gydytojai per ge
gužės, birželio ir liepos mėnesius pagal vi
suotinį draudimą gydomiems ligoniams iš
rašė 61.859.000 receptų vaistams — 1.410. 
000 daugiau negu pernai per tą laiką (vais 
tų kaina pagal tuos receptus yra 33.090.000 
svarų).

— Amerikiečių tyrinėtojai priėjo išva
dos, kad rūkytojams žymiai daugiau gresia 
mirtis širdies ligomis, negu nerūkantiems.

Inžinieriui A. a. K. KLĖGERIUI mirus, 
sūnaus Algimanto krikšto Mamytei 
Paulinai Klėgerienei ir sūnui Romui 

skaudžiausiomis gyvenimo dienomis dėl 
Vyro ir Tėvelio mirties gilią užuojautą 

reiškiame ir kartu liūdime.
Barančiukų šeima

KOLCHOZININKO RUBLIS
Šią vasarą didžiuma dabartinių Lietuvos 

žemės ūkio darbininkų susilaukė apčiuo
piamos permainos savo gyvenimo sąlygose. 
Rugpiūčio pradžioje visi turėjo gauti iš 
anksto nustatytą atlyginimą už savo darbą 
kolchozuose liepos mėnesį. Nuo šiol ne tik 
kaikuriuose, o visuose kolchozuose darbo 
atlyginimas turės būti išmokamas kas mė
nuo, ir jis bus visiems iš anksto žinomas, 
apskaičiuotas nustatytomis normomis, ne 
mažesnėmis kaip sovchozuose, nepaisant 
galimų derliaus ir numatomų pajamų svy
ravimų.

Ligšiol garantuotą atlyginimą (kas mė
nuo ar kas trys mėnesiai) bandė mokėti 
tik nedidelė Lietuvoj esančiųjų kolchozų 
dalis. Todėl daugumui kolchozuose, ypač 
laukuose dirbantiesiems, atlyginimas už 
darbą iš anksto buvo tik spėjamas ir neuž
tikrinto dydžio. Atlyginimą mokėjo tik kar 
tą metuose, sausio mėnesį, apskaičiavę pa
sibaigusiųjų metų ūkininkavimo pasek
mes. Blogiausia buvo tai, kad dirbančiųjų 
atlyginimas buvo nustumtas į paskutinę 
vietą mokėjimų eilėje. Pirma turėjo būti 
atliktos visos prievolės „dvaro ponui“, tai 
yra, Rusijos valstybei, paskui turėjo būti 
apmokėtos sąskaitos už visus pirkinius 
(mašinas, trąšas ir kt.), už visus patarna
vimus (administracijos, traktorininkų ir 
kitų specialistų atlyginimas), turėjo būti 
sudarytas sėklų fondas, apmokėtos statybų 
ir kitų ūkio gerinimo darbų išlaidos, ir tik 
kas po to likdavo, galėdavo būti padalinta 
darbininkams proporcingai pagal jiems už 
rašytų „darbadienių“ skaičių.

Tai yra rusų komunistų partijos teorinė 
klasta, daugiau kaip 30 metų Rusijoj ir jau 
beveik 20 metų Lietuvoj vartojama negai
lestingai išnaudoti žemės ūkio darbinin
kams, t.y., buvusiems žemės savininkams 
bei jų vaikams. Mat, dirbantieji kolchozuo 
se yra pavadinti kolchozų „nariais“, at
seit, kolchozų „šeimininkais“, kurie „pa
tys" ūkininkaują „nemokamai ir amžinai 
jiems duotoje žemėje“. Dirbti tačiau vi
siems tenka, kaip samdiniams, o tik atlygi 
nimą gauti, — kaip šeimininkams, tai yra, 
tiek, kiek lieka, patenkinus gobšiškus val
džios reikalavimus.

Lietuvoj per 10-15 metų kolchozai maž
daug pasivijo ar net ir pralenkė viduti
niškuosius Rusijos kolchozus. O vis tiek jų 
darbininkų, ypač paprastųjų laukininkų 
darbo atlyginimas nepakilo aukščiau ap
gailėtino lygio. Tą liudija net vilniškė kom 
partijos Tiesa (rugpiūčio 2 d.), kurioje vai 
dinis ekonomistas rašė:

— Prieš trejetą metų daugiau kaip pu
sė respublikos kolūkių už žmogaus darbo 
dieną neįstengė mokėti nė po rublį (kartu 
skaičiuojant pinigus ir produktus, išduo
tus už darbą).

Taip buvo penkioliktaisiais metais nuo 
kolchozinės santvarkos pradžios Lietuvoj. 
Dabar, aštuonioliktaisiais metais, didžiuo
jamasi nepaprastu pagerėjimu: esą, „per
nai (t.y., 1965 m.) tokių kolūkių teturėjom 
vos penkis procentus“...

Mat, pernai gerai nusisekė derlius, tad 
darbo dienos vertė — bent statistikoj — iš 
ėjo vidutiniškai 2 rb. 82 kapeikos (Liaud. 
Ūkis, 1966/7). Tačiau visiškai neaišku, kas 
išeitų šįmet, kai išgedo žiemkenčiai ir iš
gulė vasarojus.

Rusijos komunistų partijos ir valdžios 
viršūnėse pagaliau įsitikinta, kad toks že
mės ūkio darbininkijos engimas neapsimo
ka. Visiems kolchozams įsakė nuo š.m. lie
pos 1 dienos apskaičiuoti darbo atlyginimą 
ne mažesnį kaip sovchozuose (laukų darbi
ninkams taip išeis šiek tiek daugiau kaip 
rublis už darbo dienos normą, bet vargu 
pasieks pusantro rublio) ir mokėti tą atly
ginimą kas mėnuo: jeigu kolchozas netu
rėtų pinigų atlyginimams išmokėti, tai tu
rės paimti iš valdžios paskolą (penkeriems 
metams, pradedant mokėti trečiais metais 
po pasiskolinimo).

Taip darbo atlyginimas kolchozuose vis 
tiek pasilieka apgailėtinai menkas: tikres- 
nioji pragyvenimo „garantija“ kolchozų 
darbininkams vis tiek pasilieka ne darbas 
kolchoze (neišvengiama būtinybė), o kol
choze dirbančiųjų šeimai (ne kiekvienam 
darbininkui) duodami savarankiškai nau
doti sklypeliai po 60 arų (pusantro akro). 
Tačiau mėnesinės užtikrintos pajamos iš 
kolchozo — jau didelė pažanga, lyginant 
su tuo, kas ligšiol buvo kolchozų daugu
moje.

Įsakymas mokėti kolchozų darbininkam 
kas mėnuo garantuotą atlyginimą rodo 
maskvinės valdžios apsisprendimą pakeis
ti pažiūrą į kolchozo darbininką. Ligšiol 
jis buvo paskutinėj vietoj, dabar jis jau 
statomas į pirmą, tiksliau tariant, beveik į 
pirmą vietą: sudarydami sąmatas, kolcho
zai vis tiek pirma turės atskirti lėšas vals
tybiniams mokesčiams ir kolchozininkų 
pensijų fondui (kuris irgi valstybinis), bet 
tada jau bus eilė darbo atlyginimui, ir tik 
po to visoms kitoms išlaidoms. Atlyginimai 

turės būti apskaičiuoti vadovaujantis sov
chozuose jau praktikuojamais tarifais, ir 
nebus galima teisintis, kad nelieka pinigų 
kitiems reikalams: turės skolintis, bet mo
kėti.

Tiesa, valdžia nuo savęs (išskyrus pasko 
lą) kolchozų darbininkams nieko neduoda. 
Įsakydama garantuoti atlyginimus, ji įsa
ko kolchozams — taigi, galutinėj sąskaitoj, 
tiems patiems darbininkams — garantuo
tus atlyginimus garantuotai užsidirbti ir 
užsidirbti, skaičiuojant valdžios nustatytu 
žemu darbo įkainojimu. Atseit, reikia pa
didinti'gamybą, kitaip, atėjus laikui, nebus 
galima išsimokėti skolos, ir atlyginimo ga 
rantija sužlugs. Tad jau dabar ekonomis
tai skaičiuoja, kaip naudotis valdžios siū
lomomis paskolomis. Ir pataria stengtis te
sėti mokėti garantuotus atlyginimus, kiek 
įmanoma, iš savų pajamų, o jei skolintis, 
tai verčiau skolintis statyboms: tos pasko
los duodamos 20-čiai metų ir pradėti mo
kėti reikia tik septintaisiais metais.

Drauge su įsakymu mokėti garantuotą 
atlyginimą, Kosyginas ryžosi padaryti ir 
dar vieną nuolaidą kolchozininkams: gyvu 
lių laikymas asmeninėj nuosavybėj nebe
bus „priešingas socialistinei ideologijai“, o 
bus skatinamas net plėsti. Lietuvoj tas da
lykas dar negarsinamas, bent laikraščiuose 
dar nesvarstomas, bet kolchozų vadovai vi 
soj Sov. S-goj yra įpareigojami sudaryti 
palankesnes sąlygas kolchozininkų šei
moms aprūpinti reikalingais pašarais iš 
kolchozinių pašarų fondų. Tad bus galima 
laikyti asmeninėje nuosavybėje ir daugiau 
gyvulių, negu jų įmanoma išlaikyti naudo
jantis vien 60 arų sklypelyje išaugintu pa
šaru.

Tuo būdu įgyvendinimas Chruščiovo gar 
sintos minties — sudaryti kolchozų darbi
ninkams patenkinamą pragyvenimo šaltinį 
vien tik iš darbo kolchozuose — lieka ati
dėtas neribotam laikui. Savarankiškas, 
nors ir kraštutiniškai apribotas, ūkininką 
vimas turės likti svarbiausias kolchozinin
kų pragyvenimo šaltinis, taip pat ir svar
bus iš prigimties šlubuojančios kolchozi
nės ūkininkavimo sistemos ramstis. (E)

VISI ATEINANTIEJI METAI — 
„DEMASKUOTI BUŽUAZINEI 

PROPAGANDAI“

Komunistų partija jau pradėjo visus 
ruošti rusų revoliucijos 50 metų sukakčiai 
minėti. Skatinimai įsijungti į tą minėjimą 
tokie gausūs ir įvairūs, kad nedaug telieka 
galimybių išsisukinėti.

Sniečkus partijos centro komitete įsak
miai pareiškė, koks svarbiausias bus to mi 
nėjimo uždavinys: „Čia būtina toliau de
maskuoti buržuazinę propagandą, kuri mė 
gina iškraipytai pavaizduoti didžiuosius 
istorijos įvykius. Reikia plačiai parodyti 
Tarybų Lietuvos darbo žmonių ištikimybę 
tautų draugystei, proletariniam internacio 
nalizmui“. (E)

AR YRA NAFTOS?
Dvidešimt keturi bandymai surasti Lie

tuvoje pramonei pakankamą naftos kiekį 
lauktų vaisių nedavė. Bet bandymai tęsia
mi. Į klausimą, ar tikrai Lietuvos žemėje 
yra naftos, geologai tuo tarpu neatsakinė
ja nei teigiamai, nei neigiamai. (E)

KRYŽELIŲ MADA

Susirūpinęs komunistas rašo „Komjauni 
mo Tiesoj“, kad Lietuvoj jaunimo tarpe 
pastaruoju metu pernelyg paplitusi „nau
ja mada“ — dėvėti kryželius ant retežėlių. 
Ne tik mergaitės, bet ir vaikinai, esą, uni
versalinėse parduotuvėse teiraujasi, ar ne
galėtų pirkti kryželio. Parduotuvės netu
ri, bet ten pat, esą, tuojau kas nors pata
ria eiti prie bažnyčios, ir ten tikrai esą ga
lima gauti.

Uolus kryželių priešininkas bandė išaiš
kinti, ar kryželiais besipuošiantieji jaunuo 
liai supranta, ką tas ženklas reiškia. Visi, 
žinoma, paaiškino, kad tai papuošalas, do
vana, talismanas, ar tiesiog pareiškė, kad 
„dabar tokia mada“. Todėl per laikraštį 
uoliai aiškina, kodėl ta mada esanti bloga.

(E)

NIEKAM NERŪPI
Vilniaus mėsos kombinate dirbama tri

mis pamainomis. Naktinės pamainos metu 
darbininkams nėra kur užkąsti. Viršinin
kai paklausti, kodėl įmonėj neveikia bufe
tas naktinės pamainos metu, atsakė, kad 
niekas neprašė. Be to, esą, „kas gi naktį 
valgo!“ Bet darbininkai tuojau pareiškė vi
sai ką kita. Paaiškėjo, kad jie dirba net 
dvi pamainas, 16 valandų iš eilės, o paskui 
parą ilsisi. Tai esą ir įstatymams priešin
ga, bet profesinė sąjunga nieko nesako...

(E)
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O M E D I J A
TARP DVIEJŲ KULTŪRŲ

Mėgėjiški ir mėgėjiškais vadintis nebe- 
norintieji išeivijos lietuvių teatrai jau me
tų eilę šaukia: duokit mums tinkamų vai
dinimų! Bendrame mūsų emigracinės lite
ratūros sraute dramaturgijai toli gražu 
tenka ne paskutinioji vieta. Pradedant dar 
pokarinėse stovyklose gimusia A. Škėmos 
„Živile“ ir baigiant naujausiais K. Ostraus 
ko ir A. Landsbergio scenos veikalais, iš- 
eiviškoji mūsų dramaturgija iš tiesų išsi
laikė deramoje aukštumoje. Dar daugiau: 
minėtieji dramaturgai imliai įsijautė į 
šiuolaikinį pasaulinio teatro pulsą, tuo pa
čiu metu išsaugodami ir savo tautinį bei 
individualų specifiškumą. Kokybiškai ge
riausieji išeivijos dramaturgai, vadinasi, 
savo davė. Kaip tik dėl to betgi darosi ir 
įvairių mūsų scenos sambūrių aimanos su
prantamos: geras veikalas reikalauja ir ge
ro režisoriaus bei pakenčiamų aktorių. Iš 
tiesų juk yra tragiška, kai diletantų vaidi
namojoje tragedijoje (arba ir pjesėje) žiū
rovai gardžiai juokiasi...

Su smalsumu tad atsivertėme neseniai 
išėjusią (Algimanto Mackaus Vardo Kny
gų Leidimo Fondo lėšomis Santaros - Švie
sos išleistą) Algirdo Landsbergio trijų 
veiksmų komediją „Meilės mokyklą“. Pir
mu žvilgsniu tai kone farsas, beveik „slap
stick“, o todėl labai tinkamas veikalas mė
gėjų teatrams paviršutiniškom priemonėm 
smagiai linksminti savo žiūrovus. Bet to
kioje interpretacijoje Landsbergio kome
dija nustotų savo... landsbergiškumo. Tik 
gabaus režisoriaus ir kompetetingų akto
rių rankose „Meilės mokykla“ tegebės iš
sitiesti visu savo ūgiu.

Esmėje komedija yra tipiškas emigraci
nės kūrybos pavyzdys. Jis lygiagrečiai lie
čia dvi kultūras (terminą suprantant ant- 
ropologiškai), t.y. lietuviškąją ir amerikie
tiškąją, o tuo pačiu ir judviejų pagimdytą 
hibridą — emigracinę (kūrybinę) impoten 
ciją. Veikalo „dvikultūriškumas“ atsispin
di ne tik jo užmanyme ir siužete: jis orga
niškai išsilieja ir į dialogus bei veikėjų pa 
vardes (pravardes?). Šitoje vietoje ir iškil
tų esminis priekaištas dramaturgui: abe
jotina, ar savo dabartinėje redakcijoje ko
medija būtų pilnai suprantama visiems lie 
tuviams žiūrovams, o ne tik JAV arba 
bent anglosaksų kraštuose gyvenantiems. 

Angliškai nemokantieji, žinoma, nesupras 
dialoguose gausokai pribarstytų ameriko- 
nizmų ir nepagaus autoriaus žodžių žaidi
mo, modeliuotoją Antanaitytę pavadinant 
Miss Adenoid, o psichologą Lebedėną — 
Libidinous. Bet ir angliškai mokantis Kau
no, Hamburgo arba Buenos Aires lietuvis 
daugelio plonybinių komedijos perliukų 
nepastebės, jei jis intymiau nepažins kai 
kurių amerikietiškosios kultūros niuansų. 
Šia prasme autorius, be abejo, užsitarnau
ja komplimento už pastabumą subtiliom, 
tikrai komiškom situacijom, bet tuo pačiu 
ir priekaišto, kad jis tokius „amerikinius“ 
komiškus niuansus nevisuomet sugebėjo 
pakankamai „sulietuvinti“ ir atskleisti 
visiems žiūrovams.

Antra vertus, pastaruoju metu pasigirdę 
kai kurie mūsų literatūros vertintojų bal
sai, priekaištaujantys tūliems išeivijos ra
šytojams už nelietuviškų siužetų pasirinki
mus, tikrai negali būti taikomi Landsber
giui. Tai yra komedija tarp dviejų 
kultūrų, nevengianti socialinės kritikos 
nei vienos, nei kitos adresu, o esminė ko
miškoji situacija organiškai išplaukia iš 
amerikietiškosios ir lietuviškosios kultūrų 
įtampos. Landsbergis, be abejo, puikiai pa
žįsta scenos reikalavimus ir savo „Mei
lės mokyklą“ aiškiai rašė teatrui, o ne 
skaitymui. Jis neabejotinai yra šiuolaiki
nis dramaturgas, bet nelaikytinas „moder
nistu“ (jei tas žodis aplamai ką nors reiš
kia), greičiau eklektikų. Nesvetimos jam 
tradicinės scenos veikalų kompozicijos tai
syklės, žinomos jam taip pat ir naujosios 
teatro mokyklos. Tai, kas „Meilės mokyk
loje“ paviršutiniškai gali priminti situaci
jų komediją, iš tikro bene bus absurdo teat 
ro elementai. Ir epinio (Brechto) teatro 
įtaka nepaneigiama. Sakykime, simbolinis 
Bangžuvėno prisirišimas prie silkių, ypač 
gi Barbutės silkių uostymo pratybos visiš
kai nedviprasmiškai primena Brechto 
„Herr Puntila und sein Knecht“.

Pragos „Laterna Magica“ teatro įtaką 
komedijos formai Landsbergis knygos pra
džioje pats iškelia. Tai įdomi, vis dar avan 
gardistine laikytina, teatrinė forma, daž- 
niąusiai taikoma komedijos žanrui, jun
gianti gyvą aktorių ir filmą. Šitos techni
kos galimybės yra labai plačios ir šiuolai

kiniame teatre dar toli gražu neišsemtos. 
Jos pagalba galima žiūrovui vienu metu 
perteikti dvigubą laiko ir vietos dimensi
ją. Pavyzdžiui, gyvas aktorius scenoje vai
dina „dabar“, o tuo pačiu metu ekrane ro
domi įvykiai prieš dvidešimt metų, paaiš
kinantieji „dabarties“ veiksmų motyvaci
ją. Komedija pritaikyta šiai technikai, bet 
ji nebūtina, nes (Landsbergio žodžiais) ir 
be filmo ją galima pritaikyti apymažei 
scenai.

P. S. „Meilės mokykla“ vaizduoja Levą 
Bangžuvėną, „kolonialinių prekių“ parda
vėją Balbieriškyje, vėliau stambų speku
liantą pokarinėje Vokietijoje, pagaliau ap
sukrų ir energingą biznierių New Yorke. 
Slaptas jo priešas yra (netikras) Angelas, 
aistringas filatelistas, kuriam Bangžuvė-

Sovietinis
Gintaras, ištisus šimtmečius garsėjęs 

„Lietuvos aukso“ vardu, dabar jau... „So
vietinio Pabaltijo grožis ir pasididžiavi
mas“.

Taip apie gintarą rašo dabartinio Kali
ningrado srities gintaro kombinato direk
toriaus pavaduotojas V. Surikovas straips
niuose apie sovietinę gintaro pramonę.

Nors gintaro randama beveik visuose 
Baltijos jūros pietrytiniuose krantuose, 
gintariniai papuošalai visada buvo labiau
siai mėgiami, branginami ir plačiausiai var
toj ami Lietuvoj. Bet turtingiausi gintaro 
klodai yra Mažosios Lietuvos žemėj — 
Samboj, nebuvusioj Lietuvos valstybės ri
bose nei pastaraisiais, nei kunigaikščių lai
kais. Ties Palvininkais (apie 60 kilometrų 
į šiaurės vakarus nuo Karaliaučiaus) jau 
prieš apie 130 metų buvo įrengta stambi 
gintaro kasykla ir gamykla, iki pat 1939 m. 
duodavusi vokiečiams gero pelno.

1945 metais tą kraštą užėmė rusai ir įkū 
rė ten savo imperijos koloniją. Palvinin- 
kus (kuriuos vokiečiai vadino dar palygin
ti nelabai teiškreiptu vardu — Palvinicken 
ar Palmnicken) rusai pavadino saviškai 
— Jantarnyj (gintarinis), o karo metu su
bombarduotą ir vandens apsemtą gintaro 
kasyklą 1948 metais iš naujo įrengė ir ėmė 
naudoti jau kaip rusų kolonijinę įmonę.

1948 metais (antrąjį pusmetį) ten buvo 
iškasta 127 tonos gintaro žaliavos. 1964 me 
tais jau buvo iškasta 275 tonos. Bet toj vie

nas netyčiomis sunaikina vertingą pašto 
ženklų rinkinį. Angelas keršija, taikyda
mas į jautriausią Bangžuvėno vietą — jo 
turtą. Trokšdamas jo bankroto, Angelas 
Bangžuvėną įkalba visus savo pinigus in
vestuoti į meilės mokyklą. Visų nustebi
mui meilės mokykla ne tik nebankrutuo
ja, bet nuostabiai klesti, Bangžuvėną pa
daro milijonierium ir įtakingu politiku. 
Be to, komedijoje parodijuojamas sekso 
kultas, amerikoniški rinkimai, holywoodo- 
manija, sukti advokatai, fragilios mode
liuotojos, impotentiški psichoanalitikai, 
darbo unijos ir... „beatles“. Visi veikėjai 
komedijos pabaigoje vienaip ar kitaip tam 
pa laimingais. Taip komedijose, žinoma, ir 
turi būti.

R. E. Maziliauskas

gintaras
toj gintaro ištekliai bus išsemti 1971 me
tais, vėliausia 1973. Bet netoliese jau ren
giama nauja kasykla, iš kurios skaičiuoja
ma kasmet gauti 400 ar net 450 tonų ginta
ro.

Taip Lietuva ir nepraturtėjo gintaru. Te 
besitenkina nedidelėmis gintaro puošmenų 
dirbtuvėmis Palangoj ir Klaipėdoj. Pasta
ruoju metu Palangoj, buvusiuose Tiškevi
čiaus rūmuose, įkurdinamas Gintaro mu
ziejus. Tuo būdu gintaras Lietuvoje virsta 
Lietuvos kultūros istorijos dalyku.

Tuo tarpu rusai griebia gintarą, kaip sa
vą turtą ir „sovietinį pasididžiavimą“. Jie 
įsisteigė gintaro puošmenų dirbtuvę ir par 
davimo centrą Maskvoje. (E)

SOLISTAI SIUNČIAMI TOBULINTIS

Vilniaus operos solistas (bosas) V. Dau
noras, neseniai Maskvoj įvykusiose tarp
tautinėse dainininkų varžybose laimėjęs 
ketvirtą vietą (iš 58 dalyvių iš 21 valsty
bės), visam šiam sezonui yra išsiųstas to
bulintis į Milano operą „La Scala“.

Kitas gerai pasireiškęs Vilniaus operos 
solistas (baritonas) Eduardas Kaniava 
siunčiamas tobulintis į Sofijos (Bulgari
joj) operą. (E)

MIRĖ A. BUDRIŪNAS

Spalio 5 d. Vilniuje mirė Antanas Bud- 
riūnas, kompozitorius, dirigentas, konser
vatorijos profesorius, 64 m. amžiaus.

B. SRUOGOS PAMINKLINĖ PARODA

Rašytojo prof. Balio Sruogos name (Kau 
ne, buv. Ramiojoj g. 9a nr., dabar — Ba
lio Sruogos g. 21 nr.) spalio 1 d. atidaryta 
paminklinė paroda ir miesto viešosios bib
liotekos skyrius. Parodoje parinkta prof. 
B. Sruogos knygų, daiktų ir atkurtas visas 
jo buvęs darbo kambarys.

Paminklinės parodos atidaryme nebuvo 
nei rašytojų, nei kitų žymesniųjų kultūri
ninkų. Apie B. Sruogos gyvenimą ir kūry
bą kalbas sakė Kauno miesto komunistų 
partijos sekretorius, miesto bibliotekos di
rektoriaus pavaduotojas, jaunesnysis moks 
linis bendradarbis iš literatūros instituto, 
kultūros ministro pavaduotojas ir... An
tanas Bimba. (E)

ATSAKYMAI į VISUS KLAUSIMUS
Turėdami namuose LIETUVIŲ ENCI

KLOPEDIJOS 35 tomus, visada joje rasite 
atsakymus į bet kuriuos Jums kilusius 
klausimus, Tai tautinis lobis tiek Jums, 
tiek Jūsų vaikams. Šiuo metu galima ją 
užsisakyti ir iš karto visus tomus, išsky
rus 15 tomą, kuris skirtas specialiai Lie
tuvai ir taip pat netrukus pasirodys.

Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo 

knyga ALGIS IR ALYTĖ su trumpais eilė
raštukais. Didelio formato, 20 puslapių. 
Graži dovana vaikams. Tik 4 šilingai su 
persiuntimu.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys—51/6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 25/4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—11 š.
J. Variakojis — „4 Pėstininkų Lietuvos 

karaliaus Mindaugo pulkas“ — 1.2.0.
N. Mazalaitė — „Miestelis, kuris buvo 

mano“ — 0.18.6.
N.E. Sūduvis — „Vienų vieni“ — 1.9.4.
Gaunama: „Dainora“, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

Raganos ir raganiai
Lietuvos praeities tyrinėtojas kun. Liud

vikas Adomas Jucevičius, be kita ko, yra 
paskelbęs keletą bylų aprašymų, kuriose 
buvo svarstomas ir sprendžiamas raganų 
ir raganių klausimas.

Tie jo dokumentai paimti iš Šiaulių Eko
nomijos ir Alsėdžių archyvų.

(3)

Mikalojaus Briedikio, gyvenančio 
Pračiūnuose, bylos su kaimyne Poviliene

Girniene dėl raganystės dekretas 
d. Septembris Anno 1702

Joniškio dvaro teisme buvo nagrinėjama 
Mikalojaus Briedikio, gyvenančio Pračiū
nuose, p. Juozapo Gricevičiaus vaitystėje, 
byla su kaltinamąja Poviliene Girniene, gy 
venančia tame pat sodžiuje, dėl dalykų, že 
miau kontraversijoj aprašytų, tuo laiku, 
kada stojo abi šalys akivaizdoj į bylos nag
rinėjimą. Pirmiausia, skundėsi Briedikis 
dėl to, kad Girniene, atėjusi į jo namus, 
pasisėmė iš šulinio vandens ir kibire ko
jas nusimazgojo, ir dėl tos priežasties pa
dieniui trys arkliai skundėjui Briedikiui 
nudvėsė, o ketvirtas p. Palevičiaus, kuris 
gėrė iš to kibiro vandenį, ir tas nudvėsė; 
dėl šitų priežasčių kaltindamas Girnienę, 
taip pat per inkviziciją ar kūno priesaiką, 
atliktą tame pačiame Pračiūnų sodžiuje, 
pareikšdamas, kad nuostolis, vien tik dėl 
Girnienės pasidaręs ir jį ištikęs, būtų jam 
atlygintas, o ji pati, kaipo nuodytoja, pa
gal įstatymus ir teisybę tebūnie teisės nu
bausta, to jis reikalavo, apsiimdamas kar
tu su dviem kitais asmenimis prisiekti; su
lig šituo jo pareiškimu visi Pračiūnų so
džiaus vyrai vieningai ant Grinienės skun 
dėsi, kad ji seniai jau apkalbėta kaipo ra
gana, kad nuostolių jie dėl jos turi gyvu
liais, javais etc., kaip tai matyti iš inkvizi
cijos, atliktos norint įrodyti dalyką, todėl 
primygtinai reikalavo, kad ji būtų pagal 
įstatymus nubausta, pareikšdami esą pasi
ruošę prieš ją prisiekti. Iš priešingos pusės 
advokatas p. Grigalius Danielevičius, sto
damas Girnienės vardu, davė repliką, kad 
ji niekad nėra dėl raganystės apkalbėta, 
ir kad jeigu ji kojas mazgojosi prie skun
dėjo šulinio, tai ne piktu kokiu būdu darė, 
o dėl to, kad jos šuliny vandens nebuvo; 
atėjusi nešvarumus nusiplovė, bet kad ark 
liai dvėsė, tai ne jos mazgojimasis dėl to 
kaltas, o kad iš padarytos inkvizicijos ir 
iš vyrų asmeninio pareiškimo susidaro 
tam tikras panašumas į raganystę, tai ji 
pagal 14 skyriaus 20 straipsnį apsiima su 
kitais dviem neįtariamais asmenimis pri
siekti, jog yra nekalta, kadangi jokių iš se 
niau duomenų apie ją knygose nėra, kad 
būtų buvusi kaltinama raganavimu, tik da 
bar šviežiai iš pykčio vyrų skundžiama — 

taip jis nurodė. Todėl jis pripažino, kad 
jai išsiteisinti veikiau tinka 4 skyr. 11 
straipsnis. Tad Joniškio dvaro teismas, iš
klausęs abiejų pusių kontraversijas, elgda
masis pagal visuotinį teisyną ir pagal pa
čią teisybę, taip nutaria: kadangi Girniene 
palieka vyrams įtartina panašiais į raga
nystę nusikaltimais, tai kadangi knygose 
senesnių jokių duomenų prieš Gimienę dėl 
raganystės nerasta, vien tik dėl dabartinių 
nuostolių Briedikis su vyrais skųsdami jai 
raganystę prikiša, tad teismas pripažįsta 
Girnienei dėl išsivadavimo prisiekti trise 
pagal 4 skyr. 20 straipsnį su žmonėmis pa
tikimais, negiminėmis, neįtariamais, to
kiais žodžiais, kokiais Briedikis ir kiti Pra
čiūnų sodžiaus vyrai, kurie ją apkaltino ra 
ganyste, kad ji visai nėra tuo kalta ir nie
kad nebuvo tuo įtariama, raganauti nemo
ka ir niekad tuo būdu nuostolių nedarė, ir 
ne dėl jos priežasties trys arkliai Briedi
kiui, o ketvirtas ponui Palevičiui nudvėsė, 
ir jei kojas mazgojosi iš kibiro prie Briedi
kio šulinio, tai ne su kokiais piktais keti
nimais, o vien kad reikėjo nešvarumus nu
plauti, ir ne dėl to tie arkliai išdvėsė, ir ji 
po to, kai duos priesaiką, bus laisva nuo vi 
sų kaltinimų, o po to jei tik duos nors ma
žiausią priežastį, į raganystę panašią, tada 
jau kaipo venifica pagal įstatymus nubaus 
ta bus. Po kelių atidėliojimų kaltinamosios 
prašymu, kad žmonių sėslių ir prisiekti tin 
kančių gauti negalėjo, šiandien, d. 23 sep
tembris, paskelbus bylos nagrinėjimą, ka
dangi kaltinamoji pristatė priesaikos duo
ti du žmones, kurių vienam, nesėsliam ir 
mažai pasitikėjimo vertam, nebuvo galima 
leisti prisiekti, todėl tasai Joniškio teis
mas, toliau nebevilkindamas bylos, daly
vaujant p. Juozapui Gricevičiui, J.M.K. 
vaitui, remdamasis aukščiau minėtu 
straipsniu, kadangi kaltinamoji pralošia sa 
vo bylą, priteisia: pirmiausia nukentėju
siam už tris nudvėsusius arklius — dešimt 
muštinių talerių, teismo išlaidų — keturis 
muštinius talerius laikotarpyje vienos sa
vaitės atiduoti privalo, o jei neatiduos, tu
rės mokėti dvigubai, ir dvarui kas priklau
so baudos sumokėti privalo. Per tris savai
tes sekmadieniais, ketvirtadieniais ir penk 
tadieniais viešai, gūnia apsigaubusi, mišių 
metu su žvake prieš altorių klūpėti privalo 
ir per pakylėjimą plaktis privalo, o kol at
liks atgailą, privalo prie špitolės gyventi 
ir bausmę kentėti, o po to, jeigu tik nors 

mažiausias koks įtarimas prieš ją atsiras, 
tada kaip aukščiau parašyta baudžiama 
bus.

Pareiškimas iš Trumpaičių 
d. octobris 1702

Mikalojus Šliupaitis, kaipo vyresnis mo
terystėje, ir Elžbieta šliupaitienė, buvusi 
Jonienė Paduckienė, kurie turėjo pretenzi
ją į Andriejų Tubalkį ir jo sūnų Martyną, 
gyvenančius Trumpaičiuose, p. Danielevi- 
čiaus vaitystėje, dėl skundėjų sūnaus Jur
gio Paducko užmušimo, nors toji byla tei
singumo patvarkymo dekretu buvo taip iš
spręsta, kad Andriejus Tubalkis turėjo bū
ti nubaustas mirtimi, o sūnus Martynas — 
užmokėti 20 kapų už galvą, dabar, kada 
Skundėjai gražiuoju sutiko taikintis ir pri
pažino asmeniškai prisistatę teismo įstai
goje, kad jie Andriejui Tubalkiui dovano
jo mirties bausmę, pasitenkindami dvide
šimčia kapų Lietuvos skatikų, kuriuos pa
vedė Joniškio bažnyčiai ligi pareikalavi
mo, kaltinamasis Tubalkis, kadangi netu
rėjo kuo tuojau užmokėti, pirmiausia per 
šv. Martyną pareiškė, 12 per Kalėdas, 12 
per švenčiausią Paną Grabnyčinę, taip pat 
dvylika Didžiajam ketvirtadieny, tai yra 
1703 metais, o Skundėjai, sudarę taiką, 
atsižadėjo amžinai niekad nebeminėti bū
tosios savo pretenzijos ir laidavo tai dešim 
čia kapų Liet. skat. Tai įrašyta į knygas.

Iš Melnių rugsėjo 16 d. 1707 m.
Joniškio J.M.K. dvaro teisme buvo nagri 

nėjama p. Valento Gricevičiaus vaitystės 
Melnių sodžiaus vyrų kaipo skundėjų byla 
su Jognieška Lukošiene Martynaitiene, kai 
tinama raganavimu. Kadangi byla, pradė
ta skundėjų — Melnių sodžiaus vyrų —jau 
seniai, turi baigtis šiandien, tai yra rugsė
jo šešioliktą dieną, ir pagal nuopelnus ji 
turi gauti mirties bausmę kaipo ragana, pa 
gal Statuto teisę turi būti ugnimi sudegin
ta, to reikalaujant p. Valento Gricevičiaus 
vaitystės Melnių sodžiaus vyrams, remda
masis visuotiniuoju teisynu, nusprendžiau, 
kad turi prisiekti trys vyrai — Antanas 
Macys, Simanas Ramanauskas, Steponas 
Bitinas, jog Jognieška Lukošienė Martynai 
tienė yra vien tik ragana pagal jų senes
nius ir dabartinius pareiškimus, rugius 
mezgiojo, avižas rankomis trynė, kalbėjo, 
kad tas avižas turinti su liepų lapais į duo

ną kepti, jog per švento Jono žaidynes gel
da nešė ugnį iš lauko, jog tuos visus veiks 
mus raganavimui naudojo. Prisiekiame, 
jog tu esi ragana, taip mums padėk, Pone 
Dieve ir Jo šventoji kančia! — Davus 
jiems priesaiką, turi būti sudeginta įpras
toje vietoje, kur visos raganos deginamos, 
vaikai, kurie įtariami raganavimu, turi bū 
ti ištremti iš sodžiaus. O vyras Lukošius 
Martynaitis su visais vaikais, neįtaria
mais, prie namų ir žemės likti privalo. 
Prieš mirtį skundėjai privalo leisti šven
tais sakramentais aprūpinti.

V

IŠ ALSĖDŽIŲ ARCHYVO
Tūkstantis šeši šimtai devyniasdešimt 

šeštų metų birželio mėnesio dvidešimt sep
tintą dieną, mes. žemiau pasirašiusieji, 
švento Benedikto ordino Kražių vienuoly
no priorės, gerbiamiausios Jos Malony
bės Panos Šverinaitės prašymu, suvažia
vę į Dirvėnų dvarą Žemaičių kunigaikšti
joje teisti suimtų nusikaltėlių, kaltinamų 
raganavimu, būtent: Lauryno Kuzmos, 
Magdelenos Šaulienės, Liucijos Namšienės 
iš Kirklių sodžiaus, tam pat Dirvėnų dva
rui priklausančio. Prieš pirmąjį, Kuzmą, 
liudijo trys vyrai — Ambroziejus ir Mar
tynas Tamošaičiai, Juozapas Repšas, kad 
jis Ambroziejaus žmoną per jo paties ves
tuves, paduodamas mėsos, suraganavo, ji 
nuo to sudžiūvo ir numirė; Martynas—kad 
tą Kuzmą, šių metų birželio mėnesio aš
tuonioliktą dieną eidamas į mišką, užtiko 
miežių želmenis raškantį ir į maišelį de
dantį; beraškąs ir buvo suimtas; Juoza
pas Repšas liudijo, kad jo namuose buvo 
suraganautas. Jis apsiėmė prisiekti, kad 
tikrai taip buvo. O prieš Magdeleną Šau
lienę liudijo ir ją kaltino ponas Laurynas 
Naikauskis, kad jos buvo jis pats ir jo na
mai suraganauti, prieš Liuciją Namšienę 
tie patys vyrai liudijo, kad yra sena prity
rusi ragana; taip liudijant, kaltinant ir įro
dinėjant minėtiesiems vyrams, mes liepė
me budeliui išbandyti ją vandeniu, o kad 
nuo to bandymo tuoj laisvu noru savo pik
tus raganavimo darbus abi — Magdelena 
ir Liucija — išpažino, nebereikėjo prisiek
ti nei ponui Naikauskui, nei tiems vyrams, 
o kad Kuzma neprisipažino, tai mes, tei
sėjai, trims minėtiems vyrams, kaip buvo 
apsiėmę, prisiekti liepėme, o priesaikos žo 
džiai yra tokie. Aš Ambroziejus, ir aš, Mar 
tynas, Tamošaičiai, aš, Juozapas Rapšas, 
prisiekiame Ponui Dievui Visagalinčiam, 
švenčiausiojo Trejybėje vienam, — aš, Am 
broziejus, tą, kad kai aš vedžiau pirmąją 
žmoną, Laurynas Kuzma, būdamas vestu
vėse, mėsos gabalą mano žmonai ranka pa 
davė, ir nuo to padavimo ji susirgo, su
džiūvo ir numirė. Aš, Martynas, — tą, kad 
tąjį Kuzmą, šiemet eidamas į mišką, užti

kau miežių želmenis raškantį ir į maišelį 
dedantį. O aš, Juozapas, — lą, kad jo na
muose suraganautas buvau; jeigu mes tei
singai prisiekiam, taip mums Pone Dieve 
padėk, o jei neteisingai, Pone Dieve mus 
užmušk. Po tokios priesaikos mes minėtąjį 
Kuzmą nuteisėme atiduoti į tortūras, o po 
jų — sudeginti; Magdeleną ir Liuciją, nors 
viską laisvu noru prisipažino, bet, kad pa
tvirtintų prisipažinimus ir kad išduotų dau 
giau, nuteisėme atiduoti į tortūras prie tų 
pačių liudininkų, o po to, kaip aiškias ra
ganas, sudeginti. Po tokio mūsų nuospren
džio konfesata, jenerolo rašyta šiais žo
džiais: Aš, jenerolas, žemiau nuosava ran
ka padėtame paraše įvardintas, pareiškiu 
šiuo savo konfesatos raštu, kad šiais tūks
tantis šeši šimtai devyniasdešimt šeštai
siais metais birželio mėnesio trisdešimtą 
dieną, dalyvaujant Jų Malonybėms Po
nams teisėjams, būdamas panaudotas pono 
Danieliaus Butvilos, Jų Malonybių Panų 
vienuolių Kražių vienuolynui priklausan
čio Dirvėnų dvaro urėdo, čia pat esant ba
jorams, žemaičių kunigaikštystėje valdan
tiems žemę, kad pirmiausia Laurynas Kuz 
ma tortūrose neprisipažino esąs raganius, 
o po jo Magdelena Šaulienė tiek laisvu no
ru, tiek ir tortūrose visų pirma prisipaži
no, jog poną Lauryną Naikauskį iš pykčio 
(pas jį tarnavusi) patį suraganavo, svei
katą pagadino ir visus namus jo. Prašė do
vanoti, žadėjo kerus nuimti, ponas Nai
kauskis nedovanojo. O dvaro gyvulius nu
žiūrėjo bloga akimi ir glostymais karves, 
kad pieno neduotų, ir teliukus suraganavo 
— tą ji visų pirmiausia, kai buvo pastebė
ta glostant, suimama prisipažino, jog ponią 
Jurgienę Gailevičienę suraganavo tokiu 
tikslu, kad po jos mirties p. Gailevičius 
vestų jos seserį, kuri tuomet pas poną Gai 
levičių tarnavo, ji dar apkalbėjo Juoza
pienę Šlepokienę ir dukterį Magdeleną, gy
venančias kunigo Siemaškos valdžioj Dir- 
vėnuose, kad yra ragana iš seno ir poną 
Kazimierą Butkevičių per degtinę paraga- 
navo, idant visiškai proto nebeturėtų, apie 
tai ir duktė žino, ji dar apkalbėjo Maniš
ką, Adomo dukterį, kampininkę, gyvenan
čią pas J. M. pono Daškevičiaus pavaldinį, 
pavarde Pocevičių. kad yra ragana iš seno, 
tarnaudama pas Kuzmą, mokė jį raganau
ti, o kad iš karto jis to nesiėmė, už tai jį pa 
tį paraganavo, ir jis gydėsi Varniuose, ne
žino pas ką, o po to tą mokslą priėmė, įvai 
Dirvėnų dvaro urėdą poną Butvilą paraga- 
riose vietose raganavo, ir panų vienuolių 
navo; minėtoji Maruška, atsiskyrusi nuo 
Kuzmos, kai tarnavo pas Krištupą Roką, 
burtų reikalui kruopas miežines virė ir 
tris lašus kraujo iš piršto įvarvino į tas 
kruopas, jas padavė gaspadoriui, jis, jas su 
valgęs, sudžiūvo ir mirė.

(Bus daugiau)
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LIETUVA DABAR —
MORALINIS GYVENIMAS

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Mielas Lietuvos jaunimas. Tvirtos va
lios, darbštus, sąžiningas, pilnas ryžto, sie
kių ir idealų. Vargingas ir skurdus gyve
nimas skatina į mokslą. Priespauda, panie 
kinimas ir naikinimas lietuvių tautos iš
auklėjo kantrumą, užsispyrimą ir neapy
kantą priešui.

Okupantas lietuvių neapkenčia, bet lie
tuvių jaunimą gerbia. Vertina už gabumą 
ir sąžiningumą. Iš lietuvių atsiranda daug 
■novatorių.

Silpnesnės valios jaunimą komunizmas 
nusmukdė ir įnešė moralinių žaizdų į mū
sų tautos gyvenimą.

Lietuvoje materialinis gyvenimas yra ne 
lengvas. Tačiau lietuviai, palyginus su ki
tomis anapus gyvenančiomis tautomis, yra 
darbštesni, linkę rizikuoti ir turėti savo 
privatų kampelį.

žmonės, negalėdami pragyventi iš gau
namųjų atlyginimų, pradėjo kombinuoti 
ten, kur kas dirba. Sakoma, kad komunisti 
nė santvarka mus nuskriaudė, viską atėmė 
ir sunaikino mūsų ekonominį gyvenimą, to 
dėl paimti ir nukombinuoti valstybinį tur
tą — galima. Dėl to nejaučiama jokios mo
ralinės atsakomybės. Jaunimas, dirbąs su 
tėvais, irgi taip galvoja ir fabrikuose ir ko
lūkiuose kombinuoja. Taip reikalams 
esant, jaunimas pradėjo negerbti ir kaimy
nų turto. Jei ko reikia, mato, kad kaimy
nas turi, ir ima. Dar dažnai pasijuokia, 
kad tam seniui nereikia arba kad jis turi 
per daug. Juk per paskaitas ir viešus susi
rinkimus prisiklauso, kad „viskas mūsų“.

Daug jaunuolių nelanko bažnyčių ir ne
tiki į Dievą, užtai viskas galima. Padarė ko 
kią nors kaimynui šunybę ir susėdę juokia
si. Tai komunistinio auklėjimo ir jų „mo
ralės“ pasėkos.

Dažnai jaunuoliams stinga pinigų, tai 
pradeda kraustyti kišenes. O rastą daiktą 
grąžinti jau nėra mados. Dažnas neturi ir 
gėdos jausmo. Pradedi tokį jaunuolį gėdyt, 
tai pasiteisina, kad visi taip daro.

Doros atžvilgiu daugelis jaunuolių že
miau stovi, negu nepriklausomybės lai
kais. Tai pasakojo man viena vidurinės mo 
kyklos gydytoja. Stebint gyvenimą, taip 
pat daug kas matyti.

Jau dažnai pasitaiko išprievartavimų, 
žmogžudysčių, apiplėšimų ir vagysčių. Ne
priklausomoje Lietuvoje taip nebūdavo.

Lietuvos ūkininkai buvo darbštūs, sąži
ningi, giliai tikį ir aukštos moralės žmo
nės. Dabar ir kolūkiečių moralė yra smu
kusi. Laukuose dirba tingėdami, kad tik 
praleistų dieną. Tiesa, nėra už ką ir dirbti. 
Malonesnis savas darbymetis: geriau iš
dirbti savo privatų sklypelį, prisišienauti 
karvytei šieno, savus gyvuliukus sotesnius 
išlaikyti ir ką nors dar pasikombinuoti.

Skaitytoju taukai
NEBAIGTA „IŠPAŽINTIS“

Retas kuris iš mūsų tautiečių yra ne
skaitęs arba bent negirdėjęs apie Vilniuje 
leidžiamąjį mums skirtą laikraštuką „Tė
vynės balsą“.

Pastaruoju laiku ypač suaktyvinta ko
munistinė veikla emigrantų tarpe. Juo to
liau, juo daugiau liberališkumo leidžia sau 
„T.B.“ Kadangi tas laikraštis skirtas skai
tyti ne pačioje Lietuvoje ir ten jo niekas 
neskaito, savaime suprantama, jam galima 
daug leisti. Ir štai šių metų pavasarį, ne
tikėdamas savo akimis, „Tėvynės balse" 
radau savo buvusios kolegės E. Jagminai
tės straipsnį, pavadintą „Duokite man ant
rą gyvenimą!“ Kokia arogantiška pavadi
nimo dvasinė pusė! Kaip žmogus sielojasi 
dėl savo praeities!

Bet aš geriau apie tai dalykiškai, taip 
sakant, apie reikalą.

Visų pirma tuo straipsniu norėta nušau
ti du kiškiai: parodyti, kaip persiauklėja 
tokie sovietinio gyvenimo priešai, kad jie 
net antro gyvenimo prašosi, ir proga pasi
girti — štai kokie mes humanistai, kad ne- 
sušaudėme ar kitaip nelikvidavome net to
kios nusikaltėlės!

Skaitydamas E. Jagminaitės straipsnį, 
stebėjausi ne jo turiniu, bet leidimu jį 
spausdinti. Tai rekordinis kraštutinumas. 
Tik dideliam naivėliui gali kristi į akis 
Jagminaitės persiauklėjimas ar režimo 
nuolaidumas. Visų pirma tai tiesioginis 
užsienyje gyvenančių lietuvių supažindi
nimas su padėtimi 1945-1952 m. Lietuvoje. 
Pirmiausiai krinta į akis redakcijos prie
rašai, kurie kai kuriuose stulpeliuose vos 
ne ilgesni už patį straipsnį. Toliau visai at
skiro paaiškinimo nesiprašo išvada, kad 
tuo metu ne tik Jagminaitė, bet ir visa 
kaimo inteligentija gyveno tokiomis nuo
taikomis. E. Jagminaitė — tai ne pavienis 
tipas, trukdantis tarybinio gyvenimo būdą. 
Jagminaitės paveikslas tai tuometinis kai
mo mokytojos, kokiais buvo visi su mažo
mis išimtimis. Su tuo skirtumu, kad visi 
kiti, kurie nebuvo susekti ir likviduoti,

Taip ir nyksta darbštumas ir sąžiningu
mas. Pasikeistų ūkinė santvarka, ir viskas 
susinormuotų.

šeimų irimas irgi labai paplitęs. Skiriasi 
jauni, vidutinio amžiaus ir seneliai, ku
riuos jau tuojau karstas perskirtų. Dvide
šimt metų skyrybas palaikė valdžia, kad 
žmonės pajustų komunistinę laisvę. Dabar 
patys pamatė, kad rezultatai labai liūdni. 
Sugriautų šeimų vaikai išaugo blogais žmo 
nėmis. Paskutiniu metu susiprasta ir sky
rybos sunkinamos.

Laisvoje Lietuvoje krašto gyventojų mo
ralė buvo daug aukštesnė, negu dabar. Da
bar daugiau yra įvairių iškrypimų. Bet 
anaiptol ne visuotinai.

Vaikai tėvų neklauso, nes mokykla ir 
partija liepia neklausyti. Tėvai nori, kad 
vaikai nepamestų religijos, o mokykla ir 
partija už tikėjimą juos persekioja. Tėvai 
nenori, kad jų vaikai stotų į komunistines 
organizacijas, o mokykla ir partija verčia 
rašytis. Sakoma, kad tėvų galima neklau
syti. Tai pasakos.

Komunistinė mokykla savos moralės, ku 
ri dar nėra pilnai ir susiformavusi, neįsten 
gia jaunimui įskiepyti. Jaunuoliai, patekę 
į pataisos namus ar kalėjimus, grįžta dar 
blogesni. Draugai išmoko naujo mokslo, 
kaip daugiau čia nepakliūti.

Paaugliai pradeda rūkyti ir gerti. Ge
ria daugiausia „krūminę“, nes ji yra pi
giausia. O kur girtavimas, ten ir dažnos va 
gystės. Tokie jaunuoliai dažnai patenka į 
Akmenės cemento fabriką. Dalis šių jau
nuolių, jei patenka į dorą darbo draugų 
kolektyvą, pasitaiso.

Vyrai veda labai jauni, dar prieš kariuo
menę, o grįžę iš kariuomenės dauguma jau 
skiriasi. Daug vyrų, tarnaudami kariuome 
nėję, veda ruses, šito gero užtenka ir Lie
tuvoje, ir mišrios vedybos dažnos. O tas 
mūsų mažai tautai yra peilis ir savižudy
bė.

Atstatyti moralinio gyvenimo lygiui, 
koks buvo nepriklausomybės laikais, dvi
dešimtmečio neužtektų.

Dauguma lietuvaičių yra doros ir darbš
čios. Jos stengiasi, daugiau negu vyrai, 
kurti lietuviškas šeimas. Jos geros šeimi
ninkės, tvarkingos ir skoningai rengiasi. 
Bet yra ir išimčių.

Mergaitei pasigauti vaiką, pagal komu
nistinę moralę, nėra gėda. Vienišos moti
nos yra valdžios palaikomos, ir joms moka 
mi vaikpinigiai. Duodama prieš ir po gim
dymo atostogos.

Per radiją, per vaidinimus ir literatūros 
pamokas labai smerkiama „Paskenduolė“. 
Smerkiami žmonės ir ta pažiūra, kuri pri
vertė Verutę pasiskandinti.

Tačiau ir šiandien žmonės daugiau ar 
mažiau neigiamai žiūri į vienišas motinas.

Dabar ir Lietuvoje jaunimas yra moder
niškas. Skaito laikraščius, žurnalus, žiūri 
televizijos ir lanko kinus. Kadangi turinys

šiandien elgiasi jau visai solidariai su val
džios statomais reikalavimais, tačiau sle
pia savo praeities veiklą. Teisingumo dėlei 
galiu prisipažinti, kad ir aš elgiausi, tada 
mokytojaudamas gretimose mokyklose kar 
tu su E. Jagminaite, labai panašiai. Leisda 
vome laikraštėlius, juos platindavome, o 
vyrams užėjus pailsėti, eidavau su kulko
svaidžiu sargybą.

Kaip gi atsitiko, kad vienas iš tokių ti
piškų kaimo mokytojų šiandien prašosi 
naujo gyvenimo?

Reikalas tas, kad E. Jagminaitė pradė
jo sukti antruoju keliu jau maždaug 1948 
metais, kai jos „paslaugomis“ pasinaudoda 
mi enkavedistai Agelaičių miške sunaiki
no partizanų slėptuves. Mes, jos bendra
darbiai, jutome, kad jos, o ne kieno kito 
pasitarnavimas buvo, kai staiga naktį bu
vo areštuoti mokytojai G. ir D.

Pati E. Jagminaitė yra minkšto stuburė- 
lio žmogus, mėgstanti vyrų kompanijas, ri 
boto gabumo. Nė vienoje mokykloje jai ne
teko išbūti daugiau kaip metus laiko. Prisi 
darydavo su kaimo bernais istorijų, o pas
kui prašydavosi perkeliama. Šypsojausi 
skaitydamas, kad jai, esą, gerą įspūdį pa
liko enkavedistų leitenantas. Kiek aš pri
simenu, moterėlės pasakojo, kad šis leite
nantas paliko kažką daugiau nei įspūdį, o 
paskui, šiaip taip gydytojams įsikišus ir 
susitvarkius, vėl teko prašytis perkelia
mai.

Turint omeny visas šias E. Jagminaitės 
„paslaugas“ enkavedistams, darosi aišku, 
kodėl ji liko nesulikviduota, o net gi paim
ta pavyzdžiu, kaip auklėjosi „blogi“ kai
mo inteligentai. Pavyzdys, tiesa, labai ne
vykęs žiūrint net iš komunistinio taško, ir 
po kelių numerių „Tėvynės balse“, matyti, 
įsikišo įžvalgesnis viršininkas iš ck, ir 
straipsnis nutrauktas. E. Jagminaitės „iš
pažintis“ liko nebaigta! Bet jau pakako ir 
to, kad būtų dar kartą įrodyta, kas kūrė 
Lietuvoje komunistinę santvarką: valstie
čiai, kaimo inteligentija ar okupantas, ke
liems išdavikams padedant.

A. Girdauskas

yra vienas ir visur tas pats, tai jaunimą 
daugiau domina užsieninės filmos.

Visas jaunimo dėmesys sukauptas į ma
das: apranga, šukuosena, šokiai. Rengiasi 
iš paskutiniųjų. Turimą drabužėlį persisiu 
va, kad tik neatsiliktų. Lanko kavines, šo
ka tvistą ir kitus iš užsienio ateinančius šo 
kius. Šioje srityje jaunimas eina savu ke
liu ir partijos patarimų ir pabarimų visai 
neklauso.

Vyrai irgi seka madas ir nuo užsienio 
stengiasi neatsilikti, šukuosena ir manie
ros truputį panašios į bitnikų. Priedu eina 
siauros stiliagiškos kelnės.

Pavergtoje Lietuvoje jaunimas dabar 
pats save auklėja, nes komunizmas negalė
jo ir nesugebėjo išauklėti ir duoti tą, ko 
pats neturi. Peršamasis internacionaliz
mas ir rusinimas lietuviams nepatinka, ir 
jie stengiasi nuo visa tai atsiriboti.

Mieliau, nors ir pro mažytį plyšelį, seka 
ma užsienis — vakarai.

Kalėjimuose sėdi gana daug žmonių. Da
bar daugiausia sėdima už spekuliaciją, už 
valdiško turto ir kolūkių gėrybių kombina 
vimą ir už krūminės varymą.

Daug yra dokumentų falsifikuotojų ir iš 
eikvotojų. Jie irgi eina kalėjimuosna. Tei
siama daug šoferių už avarijas. Atsiranda 
ir politinių kalinių. Tai buvę ir dabar išaiš 
kinti partizanai ir dabartiniai studentai.

Komunistinė valdžia giriasi, kad panai
kino kalėjimus. Kalėjimų gal kiek ir suma 
žinta, ir juose suimtieji laikomi tardymo 
metu, iki teismo. Tardymo metu nieko prie 
suimtųjų neprileidžia. Po teismo nusmerk- 
tieji yra surūšiuojami pagal nusikaltimus 
ir gautąjį metų skaičių ir siunčiami į pri
verčiamųjų darbų lagerius. Ten nuteistieji 
dirba ir „socialistinei“ valstybei, yra nau
dingi.

Kaliniai, nuteisti trumpesniam terminui, 
laikomi Lietuvoje: Praveniškėse, Vilniuje 
ir kitose vietose. Čia giminės gali aplanky
ti ar nuvežti maisto.

Nuteistieji daugiau kaip penkeriems me 
tams išvežami Rusijos lageriuosna. Gimi
nės ir ten juos gali aplankyti.

Vengiančius darbo ir kišenvagius tremia 
į Naujosios Akmenės cemento gamyklą. 
Nuteisia, įdarbina, ir visą bausmės laiką 
jie būna ataskaitoj.

Komunistinė santvarka žmones auklėja, 
perauklėja ir dažnai visai „nuauklėja“.

Išvykstant man iš tėvynės, daugybė su
tiktųjų lietuvių su ašaromis akyse prašė 
perduoti užsieniuose gyvenantiems vien
genčiams vieną jų prašymą: „Pasakykite 
jiems, kaip mes čia gyvename“. Šis kuklus 
ir iš pažiūros visai nekaltas prašymas la
bai daug pasako.

Ilgai buvau Maskvoje išlaikyta ir išvar 
ginta. Atskridusi Paryžiun, atlikusi visus 
formalumus ir atsitolinusi nuo sovietinio 
lėktuvo, laisvai ir pilna krūtine atsikvė
piau. Dingo baimė, kad gali sulaikyti ir 
grąžinti atgal. Nuslinko daugelio metų klai 
kaus sapno slogutis.

Daug galvojau skrisdama Atlanto padan 
gėmis. Galvojau: ir kaip gi aš išpildysiu 
vergaujančios tautos prašymą? Juk beveik 
nieko nežinojau apie laisvėje gyvenančių 
lietuvių veiklą ir organizacijas; nežinojau, 
kad čia taip išbujojusi ir laisva lietuvių 
spauda, kad lietuviškas laikraštis lengvai 
pasiekia bet kuriame laisvojo pasaulio 
krašte gyvenantį lietuvį.

Galvojau ir apie asmeniškus prašymus, 
kurių turėjau gana daug. O norėjosi viską 
tiksliai išpildyti. Viską reikėjo išlaikyti at
mintyje, nes jokių užrašų negalima vežtis.

Baigdama savo pasakojimus, dėkoju „Eu 
ropos Lietuvio“ Redaktoriui ir visam leidė 
jų štabui, kad padėjo man ištesėti duotąjį 
vergaujančiam lietuviui pažadą.

Ypatinga mano padėka Vyriausiojo Lie
tuvos Išlaisvinimo Komiteto Generaliniam 
sekretoriui J. Audėnui, kuris mane paska
tino šiam darbui, patarė ir padrąsino.

Ačiū visiems tiems skaitytojams, kurie 
šiltai atsiliepė laiškais ir asmeniškai ir 
įvertino mano apybraižas „Lietuva dabar“. 
Tai buvo tik šešėlis to gyvenimo, kurį da
bar išgyvena rusų pavergta mūsų tauta.

Ačiū visiems!

RYKŠTĖS SAU

Anglijos karalius Henrikas VI buvo pir
masis vaikas, kuris oficialiai leido sau duo 
ti rykščių. Henrikas VI tapo karaliumi 
1422 m., būdamas 9 mėn. amžiaus. Pirma
me dekrete, parašytame, žinoma, jo globė
jų, karalius paskyrė „maloniąją ponią Ali
są Batler mūsų aukle“ ir įsakė jai, kad 
„prižiūrėtų mūsų asmenį ir retkarčiais 
baustų mus reikiamu būdu“. Henrikas VI 
dekretą patvirtino didžiojo piršto antspau
du.

PRANAŠAVIMAS NEPASITVIRTINO

Pirmasis pasaulyje jūrinis garlaivis „Sa 
vana“ atplaukė iš Amerikos į Europą per 
24 dienas. Jame nebuvo nė vieno keleivio: 
visą laisvą vietą laive užėmė kuras, kurio 
užteko tik 18 dienų. Likusiąją kelionės da
lį laivas plaukė su burėmis.

Ryšium su tuo, vienas anglų laikraštis 
rašė: „Garlaivių reisai per vandenyną — 
nesąmonė. Juk negalima leisti, kad laivas 
vežiotų vien tik kurą“.

J. Kuzmionis

LĖKTUVU ROMON
(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI)

(D

Kai mūsų keturmotoris lėktuvas, griaus
mingai ūždamas, atplyšo nuo žemės Brad- 
fordo aerodrome ir pro langą temačiau ny
kius gatvių ir namų žiburėlius, jaučiau, 
kaip staiga atsiplėšiau nuo kasdienybės 
monotonijos bei rūpesčių ir skrendu į kitą 
pasaulį.

Keleiviai, matyt, atsimindami į Jugo
slaviją skridusio lėktuvo avariją ir arčiau 
motoro sėdėjusių likimą, susigūžė užpaka
liniuose minkštasuoliuose. Su keliais kelei
viais buvau pakviestas persėsti į priekį, 
kad palaikytume pusiausvyrą.

Sėdėdamas prie pačių piloto durų, atsi
verčiau „Readers Digest“ ir skaičiau:

„Kopiant į kalnus, šveicaras vadovas 
perspėjo keleivį: — Būkite ypač atsargus 
šioje vietoje nepaslysti, nes tai labai pavo
jinga vieta. Tačiau, jei jūs garmėsite že
myn, — ramiai pridūrė, — atsiminkite pa
sižvalgyti į dešinę — pamatysite nepapras 
tą vaizdą".

Nusišypsojęs pažvelgiau pro apskritą 
langelį į dešinę: žemę klostė sutemos, ir 
tik kur-ne-kur mirksėjo maži žiburėliai. 
Lėksmas buvo ramus, ant mažojo staliuko 
nevirpėjo stiklinė, ir vyno paviršius nekun 
kuliavo.

Už 50 minučių buvome Londone.
Atlikęs visus formalumus, atsidūriau pa 

togiame laukiamajame ir, girkšnodamas 
kavą, stebėjau įvairių tautybių bei spalvų 
keleivius, kurie kas kelios minutės buvo 
garsiakalbiais kviečiami į aerodromą, kad 
nakties paukščiai nuneštų juos į Dubliną, 
Paryžių, Atėnus, Barceloną ar Miunche
ną. Beveik visi pigiai pirkosi neapmuituo- 
tų cigarečių ir gėrimų, kad nuvežtų savo 
pažįstamiems ar giminėms lauktuvių. Pasi 
ėmiau ir aš bonką Johnnie Walker, sumo
kėjau vieną svarą ir netrukus sėdau į erd
vų itališką lėktuvą, kuris turėjo mus nu- 
lėkdinti į amžinąjį miestą — Romą.

Kylant vėl ta pati istorija: įvairių tauty
bių keleiviai rinkosi vietas užpakalinėje 
lėktuvo dalyje, ir aš kartu su keliais bend
rakeleiviais buvau mandagiai pakviestas 
persėsti į priekį.

Praeities V. VYTENIETIS

NUOTRUPOS
1919 m. sausio mėn. bolševikai užėmė 

Šiaulių miestą. Tuo laiku susiorganizavo 
Šiaulių gimnazistų būrelis, kuriam vadova 
vo Leonas Vacbergas, 17 metų amžiaus. Jie 
nutarė stoti savanoriais į steigiamąją Lie
tuvos kariuomenę, bet nebuvo galimybės 
jiems iš bolševikų okupuotų Šiaulių išvyk
ti. Tai jie prisimeilino prie bolševikų žval
gybos ir pasisiūlė padėti išžvalgyti Tytuvė
nus, nes gerai žiną kelią ir vietines apylin
kes. Ir bolševikų žvalgus taip užvedė, kad 
jų nė vienas negrįžo pas savuosius. O jau
nieji moksleiviai linksmi nužygiavo į Kau
ną ir įstojo savanoriais į Lietuvos kariuo
menę.

Pasiryžimas nugali visas kliūtis.

Kupiškio parapijos kapinėse palaidota 
60 Lietuvos karių, žuvusių arba mirusių 
1919-20 m. laikotarpyje. 1929 m. Kupiškio 
visuomenė susirūpino karių kapų sutvarky 
mu ir pastatė gražų paminklą. O vidurinės 
mokyklos mokiniai, vadovaujami direkto
riaus Eiduko ir mok. A. Puodžiūno, supylė 
antkapius, apdėjo velėnomis, padarė take
lius ir pastatė iš Kauno atsiųstus cemen
tinius kryžiukus.

Pagerbimas žuvusių karžygių yra labai 
gražus ir kilnus darbas.

1929 m. Šančių šaulių būrys spaudos tal
koje išplatino: „Mūsų Kalendoriaus“ 1.312 
egz., „Žvalgo užrašų“ —520 egz., „Trimito" 
— 400 prenumeratų. „Mūsų Rytojaus“, „Sa 
vanorio", „Naujo žodžio" ir kitų leidinių 
pardavė iš viso už 6.118 lt.

To būrio šauliai Andrius Kažukauskas 
ir Antanas Našlėnas buvo apdovanoti „Mū 
sų Rytojaus“ sidabriniais spaudos platini
mo žetonais. O būrys laimėjo pirmąją spau 
dos platinimo premiją.

1937 m. „Lietuvos Baltijos Lloydo“ lai
vai: Šiauliai, Marijampolė, Utena, Kretin
ga ir Maistas, parvežė daugiau kaip 55.000 
tonų prekių. Už parvežimą gauta 2.067.559 
litai. Jie atliko 81 kelionę, nuplaukdami 
145.218 jūrmylių kelio. Jūrose išbuvo 732 
dienas, uostuose — 853 d. Į įvairius uostus 
įplaukė 248 kartus. Laivų įgulas sudarė 
80 jūrininkų, iš kurių tarpo 25 prekybos 
laivyno karininkai, kapitonai ir šturma
nai. Iš jų buvo 19 lietuvių ir 6 svetimšaliai.

Pirmoji D. Lietuvos pavyzdžiu pieno per 
dirbimo bendrovė Klaipėdos krašte buvo 
įkurta 1925 m. Kretingalėje. Pradžioj jos

Vėl atsiverčiau žurnalą ir šypsodamasis 
skaičiau:

„Svečias, atvykęs į danų fiziko Niels 
Bohr namus, pastebėjo ant sienos pasagą.
— Ar gali būti, — paklausė, — kad jūs, 
mokslo žmogus, tikėtumėte, jog pasaga 
gali jums laimę atnešti? —Žinoma, kad ne,
— atsakė Bohr. — Tačiau aš suprantu, 
kad ji atneša laimę, nepaisant, ar tiki ar 
ne“.

Tačiau kai grakščios padavėjos pradėjo 
nešti vakarienę ir užtikrino, kad už trijų 
valandų tikrai būsime Romoje, keleivių 
nuotaikos pasitaisė: visi ramiai kramtė viš 
tieną, užsigerdami stipria kava ir pasisko
nėdami gurinėliu sūrio. Kas norėjo, taisėsi 
nuotaiką vynu ar dar stipresniu gėrimu.

Skrendant pro Paryžių, lėktuvas nusilei
do žemiau, kad galėtume pasigrožėti gat
vių, šviesų ir žalumynų žaismu. Grakščiai 
praplaukė sumažinęs aukštį ir pro Genuą, 
kad pasigrožėtume pirmuoju Italijos mies
tu.

Netrukus rūkoriai turėjo gesinti cigare
tes, o visi susiveržti apsaugos diržais, nes 
pradėjome leistis j garsų pasvirusio bokšto 
miestą Pizą. Kol lėktuvan pylė benziną ir 
tepalus, visi susibūrėme tuščiame laukia
majame ir gėrėjomės jaukia šiluma, žvaigž 
dėtu dangumi ir praskrendančių lėktuvų 
mirgančiomis švieselėmis.

Buvo trečia valanda ryto.
Už pusvalandžio pradėjo žybsėti Romos 

žiburiai, įtaigodami amžinojo miesto grožį, 
menines vertybes, bazilikas, katakombas, 
Vatikaną.

Trumpi formalumai su pasais, lagami
nais, ir netrukus atsitrenkiau į plačiai be
sišypsantį Mgr. Kl. Razminą, kuris laukė 
manęs išskėtęs rankas.

Dalydamiesi įspūdžiais, lėkėme jo Fiat 
mašinėle, nes iki miesto buvo dar apie 40 
kilometrų.

Roma dar miegojo, nors jos priemiesčiuo 
se buvo ramu ir šviesu.

Tyliai snūduriavo palmės, nebejudėjo 
pušų šakos.

Per keturias valandas atsidūriau visai 
kitame pasaulyje.

(Bus daugiau)

veikimas buvo gana silpnas, ir tik sustiprė 
jo ji įjungta j „Pienocentro“ bendrovę.

„Pienocentras" pirmąją nuosavą pieninę 
įsteigė Viešvilėje 1929 m., kuri 1935 m. bu
vo perkelta į Vilkiškius. Antrąją pieninę 
įsteigė Kintuose 1931 m. Ir 1935 m. dar bu
vo įsteigta pieninė Usėnuose. 1930 m. pra
dėti steigti grietinės nugriebimo punktai, 
kurių 1938 m. pradžioj veikė daugiau kaip 
40. Pirmoji „Pienocentro“ sūrinė buvo įkur 
ta Vilkiškiuose 1936 m. Sekančiais metais 
sūrinės buvo įsteigtos dar Opstainiuose, 
Griežpelkiuose ir Užpelkiuose. Klaipėdos 
mieste įsteigtos trys pieno produktų krau
tuvės ir viena užkandinė. Krautuvių meti
nė apyvarta 1937 m. siekė apie 1 mil. litų.

1927 m. Lietuvoje tūkstančiui gyventojų 
teko: vedybų 8,9, gimimų 29,4, mirimų 17,3. 
Į užsienį emigravo 18.086 žmonės.

1929 m. darbininkams, dirbantiems prie 
statybos, buvo mokama už darbo valandą: 
vyrams 75 centai, moterims 50 et., sta
liams pagal kvalifikacijas iki 1 lt. 50 et., 
mūrininkams ir tinkuotojams iki 2 lt. 50 et.

Tais metais kainavo: kviečių centneris 
34-36 lt., rugių — 20 lt. Pirmos rūšies kvie
tinių miltų kg 1 lt. 12 et., ruginių miltų — 
60 et.

Už galvijų gyvo svorio centnerį mokėjo: 
liesi vietos reikalams 30-40 lt., eksporti
nius bulius apie 55 lt., už riebius galvijus 
65-70 lt. Už kiaulių gyvo svorio centnerį 
mokėjo nuo 100 iki 130 lt.

1.000 plytų kainavo apie 128 lt., 1000 čer
pių — nuo 160 iki 180 lt., cemento statinai
tė 160 kg 21-23 lt., tolio rulonas apie 7 lt., 
kv. metras stiklo daugiau kaip 3 litus, kal
kių cent. 6 litus.

Už eksportinio sviesto centnerį užsienis 
mokėjo 360-417 lt. Kainos keitėsi pagal me 
tų laikotarpius ir pristatymo galimybes.

DIDŽIULĖ SAULĖS KROSNIS

Australijoje, Sidnėjaus mieste, statoma 
didžiulė krosnis, kuri koncentruos saulės 
spindulius į židinį, mažesnį už žmogaus 
pirštą. Krosnis pasieks 4 tūkst. laipsnių 
temperatūrą, kurioje bus galima išlydyti 
metalus per kelias sekundes. Naujo tipo 
krosnį panaudos taip pat Naujasis Pietų 
Velso universitetas įvairių medžiagų rafi- 
nacijai tirti.

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 42(934). 1966. X. 25

Europos lietuvių kronikų
TIEMS, KURIE SKOLINGI

Spalio mėn. paskutinę dieną baigiasi Lie 
tuvių Namų Akcinės Bendrovės finansi
niai metai.

Kas esate skolingi Bendrovei už „Euro
pos Lietuvį“ ar Nidos Knygų Klubo leidi
nius, būkite malonūs ir atsilyginkite. Tuo 
ne tik atliksite savo pareigą, bet dar su
taupysite nemaža laiko Bendrovės pareigu 
nams, nes, pasibaigus finansiniams me
tams, balanso reikalui visada tenka sudari 
nėti atskirus skolininkų sąrašus.

LONDONAS
PROCESIJA Į KAPINES

Lapkričio 6 d., sekmadienį, 11 vai., Šv. 
Kazimiero bažnyčioje Londone bus šv. Mi
šios už visus mirusius lietuvius.

3 vai. p.p. visi renkasi prie Šv. Patricko 
kapinių koplyčios Leytonstone, Langthor- 
ne Rd., E.ll, iš kur prasidės procesija su 
žvakėmis į lietuvių kapines. Žvakių bus ga 
Įima įsigyti vietoje.

Šv. Patricko kapinės yra priglaudusios 
Londono lietuviškos kolonijos gyventojų 
jau ne šimtais, bet tūkstančiais. Po kapų 
platybes pavaikščioję, pamatysime mums 
daug žinomų pavardžių pilkuose pamink
luose. Tegu ta diena būna pabendravimo 
su mūsų mirusiais artimaisiais diena.

D. BRITANIJOS PASAULIO JAUNIMO
KONGRESO LĖŠŲ TELKIMO

APYSKAITA IKI 1966 M. BIRŽELIO 6 D.
Iš įvairių aukotojų, Jaunimo Metų ka

lendorius, automobilių ženklai—£193.11.9.
Išlaidos: Jaunimo Sekminėse Liet. Sody

boje už orkestrą ir dovanas „Miss Lithua
nia“ — 6.9.0.

Paštas, Jaunimo Peticijos parašų rinki
mas, įvairios studijinės anketos, popierius 
ir telefonas — 22.13.0. Viso išlaidų—29.2.0.

Keliamos aukos kelionių fondui—164.9.9.
D. Britanijos Liet. Sąjunga — 200.0.0.
PLJK Lėšų Telkimo Komisijos

RUDUO JAU ČIA, NETOLI IR KALĖDOS...

Dabar jau pats laikas pagalvoti ir paplanuoti, kokį dovanų 
siuntinį pasiųsti savo artimiesiems.
Padaryti tai paprasta ir lengva, taip pat ir pigu, pasinaudojant 
leidžiamų į Lietuvą siųsti prekių kainoraščiu, kurį gali gauti 
kiekvienas, pareikalavęs pas mus.
Tiems, kurie neturi daug laisvo laiko arba nežino, ką reikėtų 
siųsti, siūlom jau paruoštus praktiškus ir reikalingus siuntinius.

RK 1 (MOTERIŠKAS)
Vilnonė paltui medžiaga, itališkas nailoninis lietpaltis, nepermatomo 
japoniško nailono medžiaga suknelei, 4 jd., 2 p. vilnonių arba nailo
ninių kojinių, 1 vilnonė gėlėta arba su įvairiais raštais skarelė, 1 
šilkinė skarelė, 2 biro, viln. megztukas ir labai graži dėžė šokolado.

£25.0.0.

RK 2 (VYRIŠKAS)
Grynos vilnos nertinis, 3Ą jardo kostiumui medžiagos, 2 nailono vir
šutiniai marškiniai, 2 p. vilnonių kojinių, 1 p. odinių pirštinių, 2 biro, 
1 kaklaraišts, pritaikintas prie kostiumo, itališkas su diržu dėvimas 
nailoninis lietpaltis ir dėžė šokolado.

£25.0.0.

Jungtinis RK 1 ir RK 2 siuntinys kainuoja
£45.0.0.

4 sv. taukų, pusė sv. arbatos, pusė sv. geriamojo šokolado, pusė sv. 
kakavos, 2 sv. ryžių, 5 sv. miltų, 1 dėž. Nescafe, 1 sv. saldainių, 1 sv. 
razinkų, 1 sv.cukraus, ketvirtis sv. pipirų, pusė sv. šokolado tik 

£10.0.0.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji didelį pasisekimą turį 
siuntiniai: V-3 — 10*4 jard. trims kostiumams medžiaga — 
£16.15.0; P-3 — trims paltams vilnonė medžiaga — £20.0.0; 
N-4 — 16 jardų nepermatomo nailono suknelėms — £15.0.0.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Telef. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garantuotas su gavėjo 
parašu patvirtintas pristatymas laike 3-4 savaičių, visos siuntos 
registruotos ir apdraustos.

Persiunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Atstovai:
A. Kuzmickas, 31 Milton St. Eccles, Manchester.
L. Venckus, 7030 So. Talman Ave., Chicago, Ill., USA.
A. Kusinskis, 167 Colledge St. Apt. 2 Sudbury, Ontario,

Canada.

iš JAV 800 dolerių, kas lygu — 280.0.0.
Kelionių išlaidų fondas — 644.9.9.
1966 m. birželio 6 d. Komisija, kurią su

darė J. Alkis (DBLB-nės P-kas), P. Maša- 
laitis (DBLS Vicepirm.), Z. Juras, S. Kas
paras, E. Bliūdžiūtė, H. Kinka, R. Kaliba- 
tas, K. Kaminskaitė, V. Lagunavičius pada 
lijo pinigus šitaip:

Ritai Daunoraitei — 100.0.0, Irenai Jo- 
kubaitytei — 70.0.0, Kunigundai Kamins
kaitei — 92.6.0, Romui Kinkai — 62.6.0, 
Rimui Kalibatui — 102.6.0, Birutei Liūdžiu 
tei — 72.6.0, Viktorui Lagūnavičiui — 102. 
6.0, Gajutei Valterytei — 42.6.0.

Viso 643.16.0.
Liko 0.13.9.
Be to, D. Britanijos Liet. Bendruomenės 

Valdybos kasa gavo 100 sv. iš Londono 
Sporto ir Socialinio Klubo — asmeniška 
auka Romui Kinkai, iš A. Baranausko iš 
Bradfordo asmeniška auka Gajutei Valte
rytei.

Šios visos aukos išmokėtos minėtiems as
menims. Dar vėliau gauta aukų už Jauni
mo Metų kalendorius, automobilių ženk
lus 22.13.0. Pridėjus likutį, yra PLJK Lėšų 
Telkimo kasoje 23.6.9.

PLJK Lėšų Telkimo Komisijos buvo 
skirta mūsų delegacijai parama 1.500 dole
rių, po dalinimo buvo gautas paskutinis 
700 dolerių čekis, kuris grąžintas atgal į 
JAV — PLJK Lėšų Telkimo Komisijos pir
mininkei Juodikienei.

Dar ne visi yra grąžinę aukų sąrašus, 
dėl to ši apyskaita gali dar keistis.

Ši apyskaita parengta S. Kasparo, nes 
D. Britanijos Liet. B-nės kasininkė E. Bliū
džiūtė nėra grįžusi iš JAV.

S. Kasparas

KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTĖ
Bus minima spalio 30 d., sekmadienį, L. 

šv. Kazimiero bažnyčioje, kartu jungiant 
Švč. Sakramento adoraciją, kuri buvo pir
mąjį spalio mėn. sekmadienį.

Adoracija prasidės 8 vai. ryto ir baigsis 
5 vai. p.p. mišiomis ir procesija.

Visi kviečiami šioje didelėje šventėje 
dalyvauti. Tėvai prašomi atgabenti savo 
vaikus dalyvauti procesijoje.

A.A. JONAS JUREVIČIUS

Spalio 13 d. Bradfordo Infirmary ligoni
nėje širdies liga mirė Jonas Jurevičius, gi
męs 1883 m. Latvijoje, kur jam teko moky
tis rusų kalba rusiškose mokyklose Daug
pilyje.

Prieš pirmąjį pasaulinį karą paliko Lat
viją ir atvažiavo į Lietuvą. Apsigyvenęs 
Lubjankos kaime, Zarasų apsk., dirbo se
niūnu. Paimtas į rusų kariuomenę, kariavo 
prieš vokiečius, vėliau pateko į vokiečių ne 
laisvę ir buvo nugabentas į belaisvių sto
vyklą Saaro krašte. Iš jos paleistas, pės
čias atžygiavo į Imbradą ir pradėjo orga
nizuoti partizanų būrius besikuriančiai 
Lietuvai, kovodamas prieš pakrikusius ru
sų kariuomenės dalinius.

Pasibaigus karui, velionis Imbrado vals
čiuje suorganizavo šaulių būrį ir ilgą laiką 
vadovavo jam. Už pasidarbavimą Lietuvai 
1938 m. buvo apdovanotas Gedimino ordi
no medaliu trečiojo laipsnio ir 1939 m. Šau 
lių žvaigždės medaliu.

Velionis nepriklausomybės metais visą 
laiką tarnavo Imbrado ir Smalvų, o vo
kiečių okupacijos metu Turmanto valsčių 
viršaičiu. Antrojo pasaulinio karo metu, 
spaudžiant okupantui, kartu su šeima pasi 
traukė Vokietijon.

1947 m. persikėlė į Angliją, iš pradžių 
dirbo žemės ūkyje, o vėliau įsikūrė Brad- 
forde ir čia dirbo įvairiose įmonėse.

Velionis buvo silpnos sveikatos — turė
jo net keturis širdies priepuolius.

Velionis paliko liūdinčią našlę Pranę, sū 
nūs Algirdą ir Petrą ir dukrelę Birutę ir 
du vaikaičius.

Didelis būrys vietos ir apylinkės lietuvių 
palydėjo velionį į amžinojo poilsio vietą 
Bowling kapinėse.

K. Bivainis

NOTTINGHAMAS
PRASMINGIEJI ĮVYKIAI

Visų Šventųjų dieną, lapkričio 1, Lietu
vių Jaunimo Židinyje Mišios bus ryte 7.30 
vai. ir vakare 8 vai. Bažnyčia jų klausyti 
šioje šventėje įpareigoja.

Vėlinėse ir jų oktavoje čia pat, 16 Hound 
Rd., West Bridgford, vakarais bus ypatin
gos pamaldos už žuvusius Lietuvos kovoto
jus, mirusius tautiečius, o rytais 7.30 vai. 
užprašytos šv. Mišios. Vėlinėse bus penke- 
rios šv. Mišios ryte, pradedant 7 valandą, 
o šeštos vakare 8 vai.

Kviečiame tautiečius pamaldose daly
vauti ar bent dvasioje jungtis, prisimenant 
žuvusius bei mirusius, paduodant vardus, 
už kuriuos bus laikomos šv. Mišios ir lai
komos kitos ypatingos pamaldos.

Nuo Visų Šventųjų vidurdienio iki Vėli
nių vidurnakčio galima čia ir kitose baž
nyčiose pelnyti visuotinius atlaidus už mi
rusius tiek kartų, kiek bus, esant malonės 
stovyje, aplankyta koplyčia ar bažnyčia ir 
atkalbėta Šv. Tėvo intencija 6 poteriai.

PAGARBA MIRUSIEMS
Lapkričio 6 d., sekmadienį, 4 vai., Not- 

tinghamo lietuviai susirinks į Southern, 
West Bridgford, Louborough Rd., kapines 
pasimelsti už žuvusius, mirusius tautie
čius. Nuo L. Jaunimo židinio išvyks apie 
3.30 vai. Galima bus gauti it žvakučių.

KETTERINGAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Ketteringo Skyriaus Valdyba ruo
šia kariuomenės šventės minėjimą ir kvie
čia iš arti ir iš toli visus prisiminti praei
tus laikus.

Minėjimas įvyks lapkričio 19 d., 7 vai. 
vakare, Carrington St., Angel viešbutyje.

Programoje bus paskaita, kurią skaitys 
DBLS atstovas iš Londono, o šokiams gros 
lietuviška kapela. Taip pat bus loterija ir 
veiks puikus baras iki 11 vai.

Skyriaus Valdyba

LIET. SODYBA
MIRĖ ANTANAS DUNA1TIS

Jis buvo senosios kartos lietuvis, apsi
gyvenęs Sodyboje prieš vienerius metus. 
Nežiūrint senyvo amžiaus (79 m.), a.a. An
tanas visada buvo judrus ir geros nuotai
kos. Mirė staiga, širdies smūgio ištiktas.

Į Angliją buvo atvykęs 1910 m. Pergy
veno anuos sunkius laikus, kai svetimša
liams įsikurti Anglijoje tikrai buvo ne
lengva. Jaunystėje išmoko staliaus amato 
ir juo vertėsi iki išėjimo į pensiją. Išaugi
no penkis vaikus, kurie jį laikas nuo laiko 
aplankydavo Sodyboje.

SERGA

Labai sunkiai serga Sodybos gyventojai 
K. Žeimys ir V. Jurevičius. Jie abu pagul
dyti vietos ligoninėje. Nuo seniau ligoninė
je dar guli J. Zaleckas. Namie.sarginamas 
A. Vištartas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LEICESTER — spalio 30 d., 12 vai., 72 Me

re Road.
NOTTINGHAM — spalio 30 d., 11 vai., L. 

Jaunimo Židinyje.
CORBY — lapkričio 6 d., 12 vai., St. Pat

rick’s, Gainsborough Rd.
NOTTINGHAM — lapkričio 6 d., 11 vai., 

Jaunimo židinyje.
GLOUCESTER — lapkričio 12 d., 12 vai., 

St. Peter's, London Rd.
STROUD—lapkričio 13 d., 12 vai., Beeches 

Green.
NOTTINGHAM —Visų Šventėje, lapkričio 

1 d., 8 vai. vakare, Liet. Jaun. Židinyje.
NOTTINGHAM — Vėlinėse, lapkričio 2 d., 

8 vai. vakare, L. Jaunimo Židinyje.
MANCHESTER — spalio 30 d., 10.30 vai.
ECCLES — lapkričio 13 d., 12.15 vai.
HUDDERSFIELD — spalio 30 d., 1 v. p.p.
BRADFORD — lapkričio 6 d., 12.30 v. Po 

pamaldų visi kviečiami į kapines aplan
kyti mūsų mirusiųjų kapus.

NOTTINGHAM — lapkričio 13 d., 12.30 v., 
St. Patrick's bažn.

MANCHISTERIS

DARBAI IR ĮVYKIAI

Lietuviškų organizacijų čia daug, tai jų 
darbui koordinuoti yra koordinacinis ko
mitetas, kuriam pirmininkauja kun. V. Ka 
maitis. Komitete turi savo atstovus visos 
Manchesterio organizacijos, o taip pat DB
LS Rochdalės skyrius. Paskutiniame posė
dyje jau dalyvavo Leigh skyriaus ir Brad
fordo kolonijos atstovai. Pasitarimai ir dis 
kusijos pravestos siekiant apjungti bend
ram darbui ir paskatinti mažesnes koloni
jas jungtis į bendrus parengimus. Mažė
jant kolonijose lietuvių, dažni parengimai 
ne tik neduoda jokio pelno, bet dar neša 
nuostolį. Ruošiant bendrus minėjimus, vi
sa tai lengvai būtų išvengta.

Spalio 1 d. Manchesterio skautų draugo
vės surengė filmų vakarą. Visus dalyvius 
skautai papuošė rūtų šakelėmis. Filmus 
rodė Karanauskai iš skautų stovyklos gy
venimo, protarpiais įterpiant savo asme
niško albumo nuotraukų. Filmai spalvoti 
ir įdomūs, o Karanauskas į tą reikalą įde
da daug širdies, darbo ir entuziazmo. Tik 
muzika turėtų būti pritaikyta ir komenta
rai teisingai išreikšti.

Klubo narių pobūvis jau yra įgavęs tra
dicinį pobūdį. Nariai jame visuomet gau
siai dalyvauja, o Klubas juos pavaišina. 
Šių metų pobūvy dalyvavo apie 80 asme
nų. Visam baliui vadovavo Klubo pirminin 
kas V. Kupstys, o vakaro šeimininkės buvo 
Jakubaitienė, Sasnauskienė ir Songailienė. 
Pobūvio metu Klubo pirmininkas įteikė pa 
dėkos lapus naujiems Klubo garbės na
riams A. Kuzmickui ir A. Kublinskui. 
Jiems už ypatingus nuopelnus Klubo visuo 
tinis narių susirinkimas suteikė garbės na
rio vardą. Klubas šiuo tarpu turi tris to
kius narius. Be naujai išrinktųjų, dar yra 
senosios emigracijos atstovas, vienas Klu
bo kūrėjų, einąs jau 84 metus, J. Švelnys.

Pobūvio vakaras prabėgo jaukioje nuo
taikoje. Būta ir kalbų ir sveikinimų, iš
reikštų organizacijų vardu naujiems gar
bės nariams bei puikiai veikiančiam Lietu
vių Klubui. A. K.

DR. V. KUDIRKOS MINĖJIMAS

Spalio 29 d., šeštadienį, Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba savo pa 
talpose rengia tautos žadintojo ir Lietuvos 
himno autoriaus Dr. V. Kudirkos minėji
mą. Paskaitą skaitys V. Ignaitis.

Paskaitoje bus gvildenama Dr. V. Kudir 
kos asmuo ir jo veikla.

Po paskaitos bus šokiai, kuriems gros ge 
ra muzika.

Pradžia 6 vai. vakaro.

Klubo Valdyba

JAUNŲJŲ PASIŠOKIMAS

Visi jaunieji iš arti ir toli, kol dar oras 
neatšalo, renkamės Manchesterio Lietuvių 
Klubo salėje. Čia pašoksim, padainuosim 
ir linksmai namo važiuosim.

Gros mums puiki grupė.
Nesuklyskime ir lapkričio 12 d., 6 vai. 

vakaro, visi atvykime.
Rengėjai — Jaunieji Klubo nariai

KARIUOMENĖS MINĖJIMAS

LVS „Ramovė“ Manchesterio skyrius 
lapkričio 5 d., 5.30 vai. p.p., Blackley Insti
tuto salėje, Rochdale Rd., rengia

Kariuomenės šventės minėjimą.
Programoje: p. V. Andruškevičiaus pa

skaita ir meninė dalis, kurios metu pasiro
dys Bradfordo „Sūkurys“ su vaidinimu, po 
nių kvartetu, mišriu oktetu ir tautiniais šo 
kiais.

Po programos bus šokiai. Gros gera ka
pela.

Bufetas veiks iki 11 vai.
Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvykti 

į šį iškilmingą minėjimą.
Autobusai iš Cannon St. 17, 17x, 63, 60.

ITALIJA
LAIŠKAS SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUI
Malonus Kunige Direktoriau,

iškilmingo Šiluvos Marijos Koplyčios 
Vašingtone pašventinimo proga Jo Švente
nybę Popiežių Paulių Vl-jį pasiekė dosni 
tūkstančio JAV dolerių auka labdarybės 
tikslams, kurią Jis tuojau teikėsi nukreip
ti lietuvių pabėgėlių reikalams.

įvertindamas Jūsų auklėjimo darbo svar 
bą bei pasišventimą sunkiose gyvenimo ap 
linkybėse, kurias dar šią vasarą pats ma
čiau, jaučiu malonumo vieną dalį gautos 
sumos paskirti Jūsų vadovaujamai Gimna
zijai. Kitą dalį pasiunčiau Lietuvių 16 Va
sario Gimnazijai.

Esu laimingas galįs būti Šventojo Tėvo 
meilės lietuviams įrankiu.

Telaimina Visagalis Jūsų vadovaujamą 
Įstaigą.
Nuoširdžiai Jūsų Kristuje Antonio Samorė 

Nepaprastiems Bažnyčios Reikalams 
Kongregacijos Sekretorius

DIRIŽABLIS — SKRAIDANTIS 
SPARNAS

Jeigu pavyktų patobulinti dirižablį, gal 
būt, jis taptų šiuolaikinio transporto prie
mone. Matyti, paseno ne principas „leng
vesnis už orą", bet anksčiau naudotos di- 
dižablio konstrukcijos? Juk technikos isto
rijoje kartais palaidotos idėjos atgaivina
mos. Pavyzdžiui, praėjusį šimtmetį, pasiro
džius snieginei artilerijai, buvo užmirštos 
raketos!

Pastaruoju metu JAV statomas dirižab
lis, kuris mažai kuo panašus į visus iki 
šiol sukurtus dirižablius. Jį sudaro „ciga
rų" trejukė. „Cigarai" tarpusavyje sujung 
ti plokščiais sparnais. Dirižablio propele
riai panašūs į malūnsparnio laikančiuosius 
propelerius, nors sukasi ant horizontalios 
ašies. Tuo būdu dirižablis gali judėti bet 
kuria kryptimi. Toks oro laivas pasižymi 
fantastiniu manevringumu. Jis gali apsi
sukti vietoje, kaip apsisuka traktorius, nu
sileisti į bet kokią aikštelę, kaip nusilei
džia malūnsparnis. Kėlimo jėga keičiama 
ne išmetant balastą arba išleidžiant dujas, 
bet jas kaitinant ir šaldant.

TRINTUKO IŠRADĖJAS
Anglų chemikas J. Pristlis (1733-1804), 

atradęs deguonį 1774 m., iš profesijos nebu 
vo chemikas, o protestantų pamokslinin
kas. Dėl jo pažiūrų ir darbų prieš jį buvo 
nusiteikusi oficialioji to meto anglų visuo
menė.

Apsigyvenęs šalia alaus daryklos, Prist
lis susidomėjo reiškiniais, vykstančiais 
alui fermuoj antis, ir nuo tol pasišventė che 
mijos studijoms, daugiausia tyrinėdamas 
dujas. Mažai kas žino, kad už paprastą 
trintuką, naudojamą klaidoms ir dėmėms 
iš popieriaus ištrinti, taip pat turime būti 
dėkingi Pristliui: jis pirmasis atrado tri
namąsias kaučiuko savybes.

J. Pristlis buvo prancūzų revoliucijos ša
lininkas ir buvo priverstas emigruoti iš 
Londono, kai minia, užpuolusi jo butą, su
naikino aparatūrą ir sudegino didelį kny
gų rinkinį.

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS,

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Eccles,

Manchester.

Gazinio, alyvinio ir anglinio centrinio 
apšildymo specialistas J. Tarutis. Adresas: 
14 Priory Rd., Kew, Surrey. Tel: RIC 6377.
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