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KOVOS PROGRAMA A T R I A C I J A
Birželio 30 d. Vliko tarybos posėdyje pri

imta tokia 1968 metų Lietuvos Laisvės Ko
vos Programa:

1. Politinė Konferencija Washingtone. 
Šaukia Vilkas 1967 m. spalio 22-23 d. Daly
viai: Vlikas, Lietuvos diplomatai, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Amerikos Lietu
vių Taryba (kol kas teigiamai dar nepasi
sakė) ir Lietuvos Laisvės Komitetas.

2. Leidiniai. Lithuania (pataisyta laida), 
Martirologijos I tomas, Trumpas informa
cinis leidinys apie Lietuvą, Vliko sandaros 
paaiškinimai (sąlankos pavidalo leidinys).

3. Vliko delegatūrų ir kitų organizacijų 
žygiai į visų kraštų visuomenes (per spau
dą, radiją, televiziją) ir vyriausybes bei 
parlamentus (vizitais ir peticijomis).

4. Manifestas ir informacinė medžiaga, 
per delegacijas pateiktina vyriausybių bei 
parlamentų sluoksniuose.

5. Peticijos tekstas, kurį, paskiruos kraš
tuos gyvenančio lietuvių jaunimo pastan
gomis aprūpintą tų kraštų įžymių asmeny
bių parašais, įteiktų atitinkamoms vyriau
sybėms lietuvių jaunimo atstovai, dalyvau
dami bendrose lietuvių delegacijose.

6. Vadovaujančių pareigūnų pasisaky
mai. Vliko delegatūroms ir kitoms lietuvių 
organizacijoms teks uždavinys pasirūpinti, 
kad vyriausybių atstovai, parlamentarai, 
gubernatoriai bei miestų burmistrai pada
rytų atitinkamų viešų pareiškimų Lietu
vos laisvės klausimu.

7. Kreipimasis į Bažnyčios hierarchus, 
kad jie tinkamai atkreiptų tikinčiųjų dė
mesį į Sovietų S-gos Lietuvai padarytą 
skriaudą.

8. Spaudos konferencijų organizavimas 
sostinėse ir kituose centruose, ypač kur gy
venama lietuvių.

9. Veikimas į JAV ir kitų Lietuvai drau
gingų valstybių parlamentus, siekiant juo
se prieš Lietuvą įvykdytos Sovietų Sąjun
gos agresijos pasmerkimo.

10. Veikimas į Jungtines Tautas, ypač į 
24-rių Komisiją, per JT narių vyriausybes 
bei delegacijas, kad svarstytų sovietinio 
kolonializmo panaikinimo reikalą.

11. Pastangos surengti specialių televizi
jos bei radijo programų apie Lietuvą.

12. Siekimas Lietuvos laisvės aspiracijų 
supratimo laisvojo pasaulio akademiniuo
se sluoksniuose, lietuvių profesorių, stu
dentų bei kitų Lietuvos draugų rūpesčiu 
organizuojant atitinkamas paskaitas bei 
seminarus.

13. Atitinkamų pašto ženklų išleidimas
Lietuvai drauginguose laisvojo pasaulio 
kraštuose. (E)

REPETICIJOS PRIEŠ SUKAKTĮ
Likus jau tik keturiems mėnesiams .iki 

bolševikinės revoliucijos Rusijoje garbini
mo metų pabaigos, sukaktuvinių rengimų 
gausa Lietuvoje sutirštėjo iki persisotini
mo.

Paskutinę birželio savaitę į Vilnių buvo 
sušaukti 83 chorai, 82 „kaimo kapelos“, iš 
viso per 9.000 žmonių, kurie buvo rengiami 
liepos 1 dienos jubiliejiniam koncertui. 
Koncerto turinys ir forma — ištisai „socia- 
listiški“, tai yra, bolševikinę revoliuciją 
garbinantieji dalykai. Į tą muziką įjungia
mi ir gegužės mėnesį katedros bokšte įreng 
tieji iš senų Lietuvos bažnyčių surinkti var 
pai... Drauge rengiamos ir sportininkų var 
žybos. Rengiama karnavališka eisena. Bir
želio 30 d. atidaryta „liaudies dailės" paro
da, kurioje dalyvaują 413 „liaudies dailės 
meistrų“.

Pirmąją chorų repeticijų dieną paaiškė
jo, kad „estradoj perdaug tuščios vietos“: 
geroka dalis choristų, patekusių į Vilnių, iš 
silakstė po miestą pasidomėti ne taip la
bai revoliucingais dalykais... Turėjo būti 
griebtasi griežtesnių drausmės priemonių, 
kad „revoliucijos-garbintojai“ būtų sulai
kyti nuo nukrypimų. (E)

PAMOKSLAVIMAI RAMBYNE
Birželio 24 d. išvakarėse Rambyne buvo 

tradicinė Joninių pramoga: laužas, degan
čios statinės, „paparčio žiedo suradimas“ 
ir šokiai. Bet neiškentė neįsipainioję ir po
litiniai ekskursantai. Pastaruoju metu po 
Lietuvą keliauja ir visokius pagerbimus 
sau rengia buvę raudonarmiečiai vadina
mojoje „lietuviškoje" divizijoje praėjusio
jo karo metu. Ir čia, kai tik suliepsnojo 
Rambyno aukure šventinė ugnis, sulipo tri 
būnon tie ekskursantai ir ėmė pamokslau
ti. G. Zimanas — su „sveikinimais nuo par
tijos ir vyriausybės“, kitas —su „vyresnio
sios kartos priesakais jaunimui“ ir t.t. (E)

Lietuvos prievartavimo 
paroda

Jau beveik metai, kaip kvislingiškieji 
okupanto pareigūnai Vilniuje ėmė dažniau 
garsinti Lietuvos gyventojams, kad viso 
pasaulio akys krypstančios į „Expo-67“. 
Parodai prasidedant, skelbė, kad dabar jau 
„visi keliai veda nebe į Romą, o į Montrea- 
lį“ ir kad toje parodoje neva savarankiškai 
dalyvaujanti ir Lietuva.

Birželio 23 d. Tiesa net vedamojo straips 
nio antrašte skelbė „Lietuva Montrealyje“. 
Ir dėstė, lyg Lietuva tenai kone viso pasau
lio dėmesio ir stebėjimosi centras...

Taip kvislingai stengiasi užliūliuoti Lie
tuvą tariamojo pagarsėjimo iliuzijomis ir 
tuo pačiu kilsterti savo autoritetą valdinių 
akyse.

Kitaip tas „Lietuvos dalyvavimas“ atro
do Montrealyje. Ne tik pramonės gaminiai 
ar pastatų nuotraukos (pagaminti ar pasta 
tyti Lietuvos teritorijoj ir daugiausia lietu 
vių rankomis), bet ir lietuvių menininkų 
kūriniai ten rodomi tik rusų paviljone. 
(Lankytojų minios tik tokiu vardu težino 
ir tevadina tą „CCCP-USSR“ paviljoną). 
Visa tai rodoma tik kaip bendras bolševiki 
nės valstybės lobis ir tik kaip Rusijoj 50 
metų viešpataujančios bolševikinės val
džios nuopelnas.

Net vienintelis už rusų paviljono ribų ro 
domasis lietuvio menininko kūrinys, Juo
zo Mikėno skulptūra „Pirmosios kregždės“ 
(stovinti „Skulptūros sode“, tarp geriau
siųjų pasaulio skulptorių kūrinių), rusų 
parodos rengėjų parūpintu užrašu žiūro
vams pristatyta visiškai nulietuvinta ir nu 
savinta. Užrašyta „Yuosace Mikenace, 
1964... Ministry of Culture, Moscow, US
SR“. Net lietuviui žiūrovui, iš anksto nesu
žinojusiam, kieno ir iš kur tas kūrinys, ne
įmanoma atspėti, kad jis turi ką bendra su 
lietuviais ar Lietuva.

Vadinamoji „lietuvių diena“, kaip ir ki
tos šiame rusų paviljone kasdien rengia
mos pramogos lankytojams masinti (nors 
ir kartota apie keturias dienas), iš viso mi
lijonais skaičiuojamos parodos lankytojų 
masės tegalėjo būti pastebėta visiškai ne
žymios dalelytės atsitiktinių nelietuvių lan

Sonios DIENOS
PASIMATYMAI SU POPIEŽIUM

Su popiežium matėsi Jordano karalius 
Huseinas, Maroko karaliaus atstovas ir ki
tų arabiškų kraštų pasiuntiniai. Matėsi 
taip pat ir Izraelio pasiuntinys.

Visi tie pasimatymai siejami su ta pa
dėtimi, kuri susidarė po karo Vidur. Rytuo 
se.

Vatikanas oficialiai niekada nepripažino 
Izraelio valstybės ir laikėsi politikos, kad 
Jeruzalės miestas turėtų būti tarptautinis. 
Vatikano laikraštyje ir dabar pabrėžiama 
ta mintis: Jeruzalė šventas miestas pir
miausia krikščionims, bet taip pat muzul- 
monams ir žydams.

BIDAULT GYVENS BELGIJOJE
Buvęs Prancūzijos ministeris pirminin

kas ir užsienių reikalų ministeris Bidault 
gavo leidimą apsigyventi Belgijoje. Prieš 
leisdama Belgijos vyriausybė pirma atsi
klausė Prancūzijos vyriausybę.

Bidault vadovavo judėjimui, kuris reika 
lavo Alžyrą palikti Prancūzijai. Už prieš
valstybinę veiklą buvo reikalaujama jį su
imti. Belgija priima jį su sąlyga, kad jis 
nepolitikuos.

JERUZALĖ BUS VIENA!
J. Tautų visumos susirinkime Pakista

nas pasiūlė laikyti Jeruzalės apjungimą ne 
galiojančiu. Pasiūlymą palaikė Britanijos 
atstovas.

Bet Izraelio atstovas Ebanas pareiškė, 
kad miesto apjungimas yra nebekeičiamas 
dalykas.

Kai J. Tautose vyksta ginčai dėl padė
ties Vidur. Rytuose. Maskvoje dėl to aiški
nasi Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas ir 
Prancūzijos min. pirm. Pompidou.

REIKALINGA DAUGIAU KARIŲ
JAV karinių dalinių Vietname vadovybė 

reikalauja, kad būtų atsiųsta daugiau pa
stiprinimų.

JAV atstovas Vietname Lodge įsitikinęs, 
kad ten ilgai teks laikyti karinius dalinius.

RUGSĖJO MĖNESĮ Į LENKIJĄ
Prancūzijos prez. de Gaulle‘is buvo nu

matęs važiuoti į Lenkiją birželio mėn., bet 
sutrukdė karas Vid. Rytuose.

Kelionė atidėta rugsėjo mėnesiui. 

kytojų, ir tai tik kaip viena iš rusų pavil
jone rengiamųjų pramogų. Kaip vyriau
sias rengimo šeimininkas, oficialiąsias ati
darymų, uždarymų bei pagyrimų kalbas ru 
siškai (su vertimais į prancūzų ir anglų 
kalbas) sakė rusų paviljono komisaras Bo
risovas. Net į tą pramogą atsiųstuosius va
dinamuosius „Lietuvos delegatus“ Boriso
vas savo surengtame pobūvyje sukvies
tiems svečiams bei spaudos atstovams pri
statė toli gražu ne kaip tos dienos šeiminin 
kus, o greičiau lyg vienus iš savo parodos 
eksponatų...

Tariamai savarankiškas „Lietuvos daly
vavimas" Montrealyje galutinai išryškėjo 
tos „lietuvių dienos“ baigiamojo koncerto 
gale, kai iš lietuvių koncerto klausytojų iš
siveržė okupantų iš Lietuvos išvytasis lie
tuvių tautos himnas „Lietuva, tėvyne mū
sų“.

Kaip rusų caro žandarai kadaise plieni
niais kaltais grandė tuos Vinco Kudirkos 
žodžius nuo akmeninio paminklo, taip bol
ševikiniai rusų politrukai dabar iš gyvų 
krūtinių suskambėjusius tuos pačius žo
džius nepalyginamai brutaliau užtrenkė 
moderniais elektroniniais įtaisais. Taip 
Montrealio parodoje, rusų paviljone, buvo 
parodytas Lietuvoj be paliovos tebejunta
masis, o svetur lietuviams labiausiai įsidė
mėtinasis eksponatas: Lietuvoj tebesiau- 
čiąs okupanto brutalumas. (Elta)

NUOLATINĖS PARODOS

Vienoje iš Vilniaus katedros koplyčių 
įrengta Svirskio darbo kryžių paroda. Tie
soje rašoma, kad tai dailės muziejaus kry
žių fondo dalis. Netrukus kryžių rinkiniui 
būsiančios gautos atskiros patalpos.

Katedros Karališkoji arba Valavičių kop 
lyčia restauruota ir dabar jau atdara, kaip 
meno kūrinių parodos dalis. Netrukus bū
sianti atidaryta ir Goštautų koplyčia su 
meniškais marmuro antkapiais. Ir garsusis 
Vilniaus didikų gobelenų rinkinys pasto
viai rodomas katedroje įrengtojoje meno 
galerijoje. (E)

MAŽINAMA KARIUOMENĖ
Taupydama išlaidas, V. Vokietijos vy

riausybė nutarusi sumažinti kariuomenę 
60.000 ir tuo sutaupyti iki 220 mil. svarų 
metams.

Ji turi 460.000 karių. Buvo numatyta per 
5 metus padidinti iki 508.000.

NERAMUMAI KONGE
Laikraščiai buvo pradėję skelbti, kad 

samdyti parašiutininkai nusileido Konge ir 
pradėjo kovoti prieš vyriausybines pajė
gas. Ta žinia kol kas nepatvirtinama.

Tačiau amerikiečiai turi žinių, kad ryti
nėje krašto dalyje sukilėliai ir europiečiai 
samdiniai užėmė Bukavu miestą.

BLOKADA NIGERIJOS NAFTAI
Naftos šaltiniai Nigerijoje yra toje kraš

to dalyje, kuri išsiskyrė iš federalinės vals
tybės ir pasivadino Biafra.

Kai bendrovė Shell-BP už naftą įmokėjo 
truputį Biafros vyriausybei, federalinė Ni
gerijos vyriausybė tuojau pritaikė blokadą 
uostui, pro kurį nafta išgabenama.

NELINKSMA STATISTIKA
JAV statistikos metraštyje skelbiama, 

kad 1965 m. vienam žmogui pasaulyje ma
žiau maisto teko negu 1964 m.

Nors maisto vis po truputį daugiau paga 
minama, bet greitas žmonių daugėjimas 
verčia mažinti atskiro žmogaus normą.

Pagal metraštį, gyventojų pasauly 1965 
m. viduryje buvo apie 3.295 milijonai, iš 
kurių Azijoje — 1.830 mil.

LAIMĖTA TEISĖ RAŠYTI
Po 1964 m. perversmo Brazilijoje 745 as

menims buvo atimtos politinės teisės, tarp 
jų 3 buvusiems prezidentams.

Laikraščio redaktorius Fernandes nepa
klausė to draudimo, buvo nuteistas 10 m. 
kalėti, bet dabar teisme atgavo teisę rašy
ti.

DAJANAS SIŪLO NEBĖGTI
Pats Izraelio krašto apsaugos ministeris 

Dajanas buvo atėjęs atkalbinėti arabų, ku
rie iš užimtųjų sričių dar bėga į Jordaną. 
Jis buvęs sujaudintas tų bėgančiųjų skur
do.

Dalis pabėgėlių grįžta iš Jordano į Izrae
lio užimtąsias sritis.

R E P
Iš Lietuvos komunistų partijos Šilutės 

rajono komiteto pirmojo sekretoriaus Bal
kaus straipsnio, išspausdinto zimaninėje 
„Tiesoje“, matyti, kokių didelių nepatogu
mų komunistams teikia Vakarų Vokietijos 
vykdomas okupuotosios Lietuvos gyvento
jų, daugiausia klaipėdiečių, repatriavimas. 
Rodos, buvę čia ko pykti ir plėšytis. Jei 
žmonėms labiau patinka gyventi Vakarų 
Vokietijoje, negu gimtajame krašte, tegu 
sau važiuoja. Jei gauna iš vokiečių amba
sados Maskvoje pensijas, pašalpas, siunti
nius ar drabužius, kaip Balkus teigia, tegu 
sau ima ir naudojasi. Komunistai skelbia, 
jog partija ir valdžia labai rūpinasi gyven
tojų gerove. Koks čia rūpestis, jei žmonės 
reikalingi svetimos valstybės paramos! Pa 
sirodo, kad Vakarų Vokietijai okupuotos 
Lietuvos žmonių likimas labiau rūpi, negu 
okupacinei valdžiai. Gal būt, ir ne visų gy
ventojų, o tik tų, kurie savo krauju ar pra
eitimi buvo ar yra kaip nors labiau susiri
šę su vokiečiais.

Partijos sekretoriui netelpa galvoje min
tis, kad Vokietijos ambasada Maskvoje ap
mokėtų keliones, skirtų pašalpas, dalytų 
dovanas daiktais ir pinigais, neturėdama 
jokių paslėptų tikslų. Tačiau kas pažįsta 
Vakarų Vokietijos gyvenimą ir papročius, 
kas žino, kokia gerove naudojasi visi jos 
gyventojai ir kokias sumas ji išleidžia so
cialiniams reikalams, tas tikriausiai su
pras, jog tai, kuo Balkus ir partijos orga
nas taip labai piktinasi, yra labai papras
tas ir savaime suprantamas dalykas. Va
karų Vokietijoje veikia vadinamasis naš
tos išlyginimo įstatymas, pagal kurį vokie
čių pabėgėliams ir repatriantams iš netek
tųjų Rytų Vokietijos ir buvusių okupuotų 
žemių atlyginama už tėviškę apleidžiant 
prarastąjį turtą. Atlyginama net už netek
tą tarnybą ir darbą, jei pabėgėlis ar repat
riantas negali Vakarų Vokietijoje gauti to
lygaus darbo ar tarnybos. Todėl supranta
ma, jog V. Vokietijos ambasadai Maskvoje 
reikia žinoti, kokį turtą repatriantas ir jo 
šeimos nariai anksčiau turėjo ir kokį da
bar turi, kokį jis galės pasiimti su savimi 
ir kokį turės palikti okupuotame krašte, 
kokia jo šeimos sudėtis, sveikata ir t.t. 
Šiems duomenims patvirtinti dažnai prirei 
kia sovietinių įstaigų pažymėjimų. Nesun
ku suprasti, kodėl tų pažymėjimų prašy
mas taip erzina partijos vadovus. Juk pa
žymėjimai apie anksčiau turėtąjį ir dabar 
turimąjį turtą daugeliu atvejų yra drauge

PARODA MONTREALYJE

Montrealio lietuvių menininkai ruošia 
meno parodą birželio 21 d. - liepos 20 d. Jei 
susidarys galimybių — paroda bus pratęs
ta. Parodos eksponatai: paveikslai ir skulp 
tūros iš medžio šaknų.

Parodos adresas: 9001 Airlie St., La Sal
le - Montreal, P. Q.

Atidaryta nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro.

BRITAI IR AUKSAS

Londono City Press (The Wall Street 
Journal tipo laikraštis, skiriamas verslinin 
kų-finansininkų sluoksniams) 1967 m. bir
želio 8 d. vedamųjų straipsnių puslapyje iš 
sispausdino Alan Brighty straipsnį „A 
Plea for Baltic Gold“ (kreipimasis dėl Bal
tijos aukso). Išdėstęs D. Britanijoj gyve
nančių Baltijos valstybių piliečių kreipi
mosi į D. Britanijos parlamento turinį ir to 
kreipimosi priežastį, autorius pareiškė to
kią nuomonę:

„Betgi šis auksas priklauso Latvijos, Lie 
tuvos ir Estijos tautoms ir yra laikomas jų 
vardu. Jos Didenybės vyriausybė nepripa
žino Sovietų Sąjungos okupacijos tuose 
kraštuose ir jų aneksijos.

„Be to, mūsų vyriausybė nepripažįsta so
vietų pretenzijas į tą auksą ir jau daug kar 
tų yra atmetusi sovietų reikalavimus per
kelti tą auksą Sovietų Sąjungos valstybi- 
pio banko sąskaitom

„Dėl sovietinės okupacijos tie kraštai ne
gali dabar sudaryti savo vyriausybių, bet 
tai jokiu būdu nekeičia fakto, kad Baltijos 
valstybės tebėra absoliučios šiame krašte 
esančiųjų aktyvų savininkės. Tai reiškia, 
kad šiuo metu niekas neturi teisės jų nau
doti. Jeigu Jungt. Karalystė susitartų pa
skirti tą auksą okupacinei valdžiai, kiltų 
daug neteisybės.

„Jei britų indėlininkams ir yra susidarę 
kokių nors nuostolių, tai ne dėl kokių nors 
užimtųjų Baltijos valstybių veiksmų, o tik 
dėl nacinės Vokietijos, paskui Sovietų Są
jungos okupacijų“.

Autorius dar pastebi, kad geroką nuo
šimtį (Baltijos kraštuose investuotų) akci
jų esą supirkę spekuliantai, bet daugelis ir 
originaliųjų savininkų jų tebeturį. šie, esą, 
nusipelno, kad jų reikalu būtų atskirai pa
sirūpinta. (E) 

ir paliudijimas raštu apie repatrianto api
plėšimą.

Užtat lietuviškieji partijos pareigūnai 
neišmano, ką daryti. Dėl to jie visokiais 
būdais stengiasi atgrasinti žmones, kad jie 
nevyktų. Per spaudą ir žodžiu jie skelbia, 
jog Vakarų Vokietijoje siaučia didelė ūki
nė krizė, viešpatauja masinis nedarbas ir 
t.t. Per pastaruosius dvejus metus Šilutės 
rajono laikraštis „Komunistinis darbas“ 
išspausdino daugiau kaip 40 straipsnių, 
plūstančių asmenis, kurie ruošiasi repatri
juoti ir palaiko ryšius su vokiečių ambasa
da Maskvoje.

Balkus, kabinėdamasis prie žmonių, pa
laikančių ryšius su vokiečių ambasada 
Maskvoje, ieško repatriacijos kaltininkų 
ne ten, kur jie tūno. Jis turėtų priekaiš
tauti Kremliui, kad šis pripažino Klaipė
dos krašto gyventojus Vokietijos piliečiais. 
Pirmąją repatriacijos sutartį Maskva pasi
rašė su hitlerine Vokietija 1940 metais. Ta 
sutartimi Klaipėdos kraštą Maskva pripa
žino Vokietijai ir pažadėjo vokiečių kilmės 
žmonėms leisti išvykti į Vokietiją.

Augustinas UpėnasATSIKIRTIMAS PIRMININKUI
Kvislinginė smegenų skalbykla Vilniuje 

vis dar nenurimsta dėl Vliko pirmininko 
kalbų iš Romos ir Vatikano radijo. Birže
lio 11 d. išstūmė į Tiesą Drąsutį Šovą su 
pusės puslapio „atviru laišku“ K. Valiū
nui.

D. šova prieš beveik dešimtmetį aplei
dęs studijas New Yorko Columbia univer
sitete, kurį laiką pasiblaškęs „be gyveni
mo tikslo“, išvyko to tikslo ieškoti į Vil
nių. „Laiške" prisistato, kaip buvęs dr. J.
K. Valiūno bei jo tėvų pažįstamas ir jo 
brolio Vytauto net artimas draugas.

Po išdidžiu pamokymu antraštėje — 
„Nekalbėkite, ko nežinote“, — D. šova pa
sakė tik vieną ligšiol plačiau nežinotą 
„naujieną": esąs jau vedęs, susilaukęs dve 
jeto vaikų, bet su šeima tebegyvenąs ankš 
tame viengungiškame bute (atseit, viena
me kambaryje), nes, esą, „butų klausimus 
sprendžia miesto valdžia, įstaigos, visuo
meninės organizacijos, atsižvelgdamos į 
žmogaus poreikius“... Deja, jos neatsi
žvelgė, tad lieka tik guostis viltim, „jog ir 
aš gausiu butą“...

Visa kita laiške — nežinia kelintą jau 
šimtą kartų kartojamas pasakojimas, ko 
ir kiek išleista knygų, kiek mokyklų, kiek 
studentų, ir t.t. Kas netingėjo, ir toli nuo 
Lietuvos gyvendamas galėjo jau atminti
nai išmokti tą dideliais skaičiais nusags
tytą giesmelę vardu „Jūs nežinot, kaip 
jums gera“... Tai tipiška visų imperialist! 
nių kolonistų kalba, įrodinėjanti, kad bū
ti nuo jų priklausantiems tai didžiausia 
palaima, o mintis išsilaisvinti ir siekti ne
priklausomybės — pražūtingas pavojus...

Tačiau D. šovos laiško sutaisymu vilnis 
kė propagandos kolegija pasirodė ne tik 
sunerimusi, bet ir susipainiojusi nuosava 
me tinkle.

„Savo kalbomis Jūs galite suklaidinti 
žmones, nežinančius tikrosios padėties Lie 
tuvoje“, — graudena jie Vliko pirmininką, 
atsiliepdami į jo kalbas, sakytas Lietuvo
je gyvenantiems lietuviams ir beveik vien 
tenai tegirdėtas. „Tikrosios padėties“ aiš
kinimus jie kartoja irgi 'saviškėj Tiesoj, 
kurios juk ne mažiau 99,9 nuoš. pasklei
džiama tarp Lietuvoj, o ne kitur gyvenan
čiųjų.

Tai gal ir neplanuotas, gal tik iš „persi- 
kombinavimo“ kilęs, bet didžiai ' akivaiz
dus ryšininkų su išeivija prisipažinimas, 
kad tikrosios padėties Lietuvoj „nežino“ 
kaip tik tie, kurie' ten pat Lietuvoj su ta 
padėtim nuolat akis į akį susitinka. Tiks
liau tariant, žino, bet žino daug daugiau, 
negu kolonistiniai garsiakalbiai įtikinėja.

(Elta)

TIKĖJIMO METAI

Vysk. V. Brizgys rašo, kad popiežius 
Paulius VI ypatingu paraginimu kreipėsi į 
visus vyskupus ir tikinčiuosius, raginda
mas atšvęsti tikėjimo metus, kurie prasi
deda šių metų birželio 29 d. — šventųjų 
apaštalų Petro ir Pauliaus šventėje — ir 
baigsis tą pat dieną 1968 metais.

Padidėjo jėgainė
Elektrėnuose jau įjungė penktąjį šilumi

nės elektros jėgainės bloką, 300.000 KW ga 
lingumo. Ši kontroversinė jėgainė dabar 
jau bus pasiekusi 900.000 KW galingumą. 
Pagal projektą dar turi būti pridėtas vie
nas 300.000 KW blokas. Jėgainė daugelio 
vadinama viena iš didžiausių Maskvos Lie
tuvon importuotų klaidų, tačiau stengia
masi ją užbaigti iki pilno dydžio. (E)
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Jau esu rašęs, kad man patiko dabar 
Lietuvoje išleistasis Balio Sruogos poe
zijos tomas „Bangų viršūnės" savo apipa
vidalinimu. Jau ir anąkart sakiau, kad, 
gal būt, tik toks mano skonis. O pagal tą 
savo skonį spręsdamas kažkaip pasidariau 
išvadą, kad, tur būt, šitaip ir turėjo būti 
padaryta, nes viskas tarytum atitiktų B. 
Sruogos poezijos nuotaiką.

Sis rinkinys išleistas paminėti poeto gi
mimo 70 metų sukakčiai. Tur būt, visi ži
nome, kad poetas buvo nacių išvežtas su 
būriu kitų žymių Lietuvos inteligentų ir 
įgrūstas koncentracijos stovyklom Frontui 
užėjus išsilaisvinęs, bolševikų buvo parga 
bentas į Lietuvą, ten dar rašė, bet, nebeat- 
gavęs kaip reikiant sveikatos, mirė dar to
kiu metu, kai Stalinas varė terorą iš Krem 
liaus, o rusiški ir lietuviški stalinukai — 
iš Vilniaus. Tai jo naujų raštų išleidimas 
ar senųjų pakartojimas buvo ne tik ne ak
tualus, bet gal net pavojingas tiems, kurie 
būtų tokiam žygiui ryžęsi. Vienas jo dar
bas jau ir tuomet buvo aktualus ir galėjo 
pasitarnauti režimui — tai „Dievų miš
kas“, knyga, kurioj jis literatūriškai pavaiz 
davo savo įspūdžius ir išgyvenimus nacių 
koncentracijos lageryje.

Dauguma jo darbų buvo išleista 1957 
metais. Išėjo tuomet šeši stambūs tomai 
su poezija, dramomis, straipsniais.

Tačiau anuomet tuose tomuose daug ko 
trūko. Jie, matyt, buvo išleisti paskubom 
ir apgraibom, prisibijant kai kuriuos daly 
kus spausdinti, kad velnio balsu neužkukuo 
tų politinė sovietinė gegutė, ir atsidėjus ne 
parankiojant tų dalykų, kurie šen ar ten 
išmėtyti periodikoje buvo ar rankraščiuo
se. Tad į anuometinį poezijos tomą irgi 
daug kas nepateko. O dėl kažkurių prie
žasčių nepateko ir paskutinis poezijos cik
las „Giesmės Viešnelei Žydriajai", parašy
tas poetui grįžus iš koncentracijos lagerio 
ir niekur nespausdintas. Žinoma, galėtų 
būti kelios galimybės, kodėl jis iki šiol liko 
nespausdintas. Kadangi tame cikle nėra 
nė lašo politikos, visi eilėraščiai parašyti 
meilės tema, tai tuomet gal iš tiesų buvo 
dar nesaugu juos įtraukti į poezijos tomą. 
Juk mes iš tos pačios sovietinės spaudos 
žinome, kad Petras Vaičiūnas į savo gyve
nimo galą, net ir sunkios ligos prie lovos 
prirakintas. vis rašė, kaip sakoma, labai 
brandžius eilėraščius. Tą teigimą dėl bran 
durno puikiai patvirtina vienas kitas iš
spausdintas pluoštelis tų eilėraščių perio
dikoje. Deja, net ir šiandieną niekas nesi
ryžo dar visų tų eilėraščių išspausdinti.

Kad B. Sruogos naujausieji eilėraščiai 
ligi šiol nebuvo išspausdinti, galėtų būti ir 
kita stipri galimybė: Lietuvoje galėjo nie
kas tų eilėraščių neturėti. Jo žmona pasi
traukė iš Lietuvos, ir B. Sruoga susiraši
nėjo su ja ir mėgdavo laiškuose net eilė
raštį įrašyti. Gal taip visi tie naujausieji 
eilėraščiai atsidūrė užsienyje ir tik dabar 
buvo persiųsti į Lietuvą. Tą galimybę ga
lėtų paremti žinojimas, kad dr. V. Daugir
daitė-Sruogienė persiuntė į Lietuvą iš vy
ro gautuosius laiškus, kurie ten buvo jau

NAUJOS PAŽINTYS SU SRUOGA

išspausdinti periodikoje. Bet to dabar iš
leistojo rinkinio šaltiniuose nutylima, ar 
ten šiaip, ar kitaip atsitiko. Pagaliau gal 
tai šiandien nebe tiek jau svarbu. Svarbu, 
kad tasai pluoštas pagaliau pateko į poe
zijos rinktinę ir 10.000 egz. tiražu keliau
ja į žmones.

Siame mano minimajame B. Sruogos su
kakčiai skirtame tome sudėta, tur būt, vi
sa jo poezija. Jame yra abu pagrindiniai 
eilėraščių rinkiniai (Saulė ir smiltys ir 
Dievų takais), ankstyvųjų eilėraščių pluoš 
tas, į rinkinius neįėjusieji eilėraščiai, tarp 
jų „Miesto“ ciklas, „Alpėse", poemos (Dei
vė iš ežero, Jūrūnas, Giesmė apie Gedimi
ną) ir tas dar niekur nespausdintas 16 ei
lėraščių ciklas „Giesmės Viešnelei Žydria
jai“..

Rinktinė aprūpinta V. Kubiliaus kritiška 
apžvalgine studijėle apie B. Sruogos lyri
ką ir redakcijos metrikinėmis pastabomis.

O tas man patikęs knygos apipavidalini
mas yra dali. L. Paškauskaitės.

Aš čia galėčiau paspėlioti, kodėl man, 
būtent, patiko tas šios rinktinės meninis 
apipavidalinimas labiau negu kurių nors 
kitų knygų, bent pastaruoju metu maty
tų. Manau, kad čia bus turėjęs šiek tiek 
įtakos senas mano palinkimas gėrėtis B. 
Sruogos poezija. K. Plaučiūnas

MARIE, SOIS NOTRE SECOURS

Tai Sibiro lietuvių tremtinių maldų kny 
gėlė, neseniai išleista prancūzų kalba.

Sibiro tremtinių maldos jau yra išleis
tos įvairiomis kalbomis: anglų, ispanų, ita 
lų, kinų, olandų, vokiečių, lietuvių. i

i i
Šiomis dienomis ji pasirodė ir prancū- i

ziškai. Maldas išvertė msgr. A. Bačkis. |
įžanginį žodį parašė kardinolas Feltin. Iš- j 
leido Apostolat des Editions leidykla. Iš- j 
leidimu rūpinosi kun. J. Petrošius, kuris i 
ir platina. Kaina knygynuose 3,60 F, o pas Į 
platintoją — 3,00 F. Leidinėlis turi 67 pus- Į 
tapius. Viršelis su Aušros Vartų Dievo Mo i 
tinos paveikslu. i

________________________________________ i i
NAUJOSIOS KNYGOS

i
J. Audėnas — Paskutinis posėdis (šioje i 

knygoje rasite pateiktų dokumentų, kaip | 
Sov. Rusija užpuolė ir okupavo Lietuvą), { 
kaina 29 šil. 4 pen.

K. Račkauskas — Lietuvos konstituci- j
nės teisės klausimais, — 15 šil. i

Lituanistikos darbai — 22 šil. ,
A. Maceina — Dievo avinėlis, 25 šil.8 p. j 
St. Yla — Moderni mergaitė.— 29 š. 4 p. j 
A. Saulaitis — Su trispalve, vaikams i 

spalvota knyga — 7 šil. 4 penai. J
A. Saulaitis —■ Pupučio skėtis, vaikams j 

spalvavimo knyga — 5 šil. 3 penai. i
Ilgo grojimo plokštelė: S. Baro — Operų j 

arijos — 2 sv. 15 šil. i
Lietuvių tautiniai šokiai — 2 sv. 10 šil. [ 
Rašyti: Dainora, 14 Priory Rd., Kew, i 

Surrey.

Balys Sruoga

Degdamas dangus garuoja
Nuo žiemos žvaigždžių, —

Pasitikt žydrios žygiuoju 
Viesulu plačiu.

Te žiema su vėtrom šelia, 
Siautėja šalna, —

Skrenda man Žydri Viešnelė, 
Saule nešina.

Išbudėjau amžių vingius
Polėkiuos lakiuos

Tartum sielvartas sustingęs
Tėviškės laukuos, —

Išglūdėjau susigūžęs
Vienišoj raudoj

It paminklas koks palūžęs
Amžių sutemoj, —

Ir kaip vėtra išriedėjęs
Iš tamsios kančios, —

Pasikėliau vėjų vėjais 
Sveikinti Žydrios.

O įkaitęs saulėj kraujas 
Žiemą ištirpdys, —

Aš — vėl jaunas, aš — vėl naujas, — 
Vėtra ir ugnis!

(Iš ciklo Giesmės Viešnelei Žydriajai)

P. Bugailiškis 

dalyvauja su savo 

darbais Derby 

Sketching Klubo 

metinėje parodoje. 

Paroda vyksta nuo 

liepos 1 d. iki 

liepos 23 d. 

Derby Art 

Gallery.
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P. Bugailiškio
Šienapiūtė

Šaulių Sąjunga Lietuvoje buvo ir popu
liari ir pakankamai masinė organizacija.

Susikūrusi tada, kai kovų dėl Lietuvos 
nepriklausomybės metais ypač reikėjo pa
jėgių ir norinčių ginklą vartoti žmonių 
ne tik fronte, bet ir užfrontėje, ji išliko ir 
taikos metais ir apėmė visą kraštą. Jei ko 
vų metais pirmieji šauliai kai kur gynė sa 
vo kaimus, kai kur prisiėmė policijos pa
reigas. tai ir paskui mokėsi ginklą vartoti, 
prireikus padėdavo policijai tvarką palai
kyti, o ir pats šaulių buvimas teigiamai 
veikė gyventojus laikytis drausmės ir tvar 
kos. Be to. šauliai varė ir kultūrinamąją 
vagą Lietuvos gyvenime, taip pat pagal tą 
pradinę tradiciją, kuri buvo praktikuo
jama organizacijos kūrimosi metais. Juk 
tada jau pajėgiausi muzikai, dainininkai, 
poetai, rašytojai, laikraštininkai vieni pa
frontėje rodė, ką jie gali, kiti miestuose ir 
miesteliuose, treti spausdintu žodžiu ir t.t.

Šitoji tatai organizacija, išgyvavusi ar
ti 20 metų, pasikvietė istoriką dr. J. Matu 
są parašyti jos veiklos istoriją. Jis parašė, 
ta jo šaulių Sąjungos istorija 1939 m. bu
vo išleista, bet nauji įvykiai Lietuvoje —- 
sovietinė okupacija — neleido tai knygai 
plačiai pasiekti žmones.

Šauliai šen ten ir svetur atsikūrė. Be 
abejo, svetur dar yra apsčiai lietuvių, ku
rie buvo šaulių eilėse. Tad, buvusio Šaulių 
S-gos vado pik. P. Saladžiaus skatinami 
(dabar pulkininkas jau yra miręs), šauliš- 
kos minties rėmėjai ir gerbėjai Australijo 
je tą J. Matuso parašytąją Šaulių Sąjun
gos istoriją dabar perspausdino. Iš tikrųjų 
leidėju pasirašo Minties spaustuvė, o kas 
nori tą knygą įsigyti, rašo šiuo adresu: Pr. 
Nagys, 417 Burwood Rd.. Belmore, NSW. 

Australia. Kaina yra 4 amerikoniški dole
riai.

Iš tikro kai dabar skaitome šią arti 300 
puslapių geram popieriuje išliestą ir pado 
riai kietais viršeliais įrištą šaulių S-gos 
istoriją. įspūdis didelis. Knyga atgamina 
daugelį praeities dalykų. Organizacijos tė
vu laikomas Vladas Pūtvis - Putvinskis, 
Knygoje nurodoma, koks buvo jo vaidmuo 
Sąjungos pradžioje ir vėliau ir koks kitų 
asmenų ne tik centruose, bet ir gilioje pro 
vincijoje. Beskaitydami matome, kiek 
daug didelių žmonių yra praėję šaulių ei
les ar buvę vadovybėse. Tarp pirmųjų 
Kauno šaulių štai matome A. Žukauską - 
Vienuolį, prof. T. Ivanauską. A. Žmuidzi
navičių, B. Sruogą, J. Šaulį, J. Paknį, J. 
Tumą-Vaižgantą. K. Bielinį, V. Krėvę-Mic 
kevičių. Tiesa, dalis tų žmonių dėl vienų 
ar kitų priežasčių vėliau atkrito iš šaulių 
eilių ir gal ypač dėl to. kad vėlesniais me
tais Šaulių S-ga buvo padaryta lyg nebe 
vien paties krašto, kiek valdančios parti
jos pozicijų gynėja. Tačiau ši istorija ne
pabrėžia to posūkio, ji daugiau suregis
truoja įvykius ir darbus.

Šią istoriją įdomu ir verta paskaityti ne 
tik buvusiems šauliams, bet ir visiems lie
tuviams, kurie domisi nepriklausomybės 
laikais, ta jau, palyginti, senoka praeitim, 
kurią vis dėlto daugumas mūsų esame iš
gyvenę. šaulių Sąjungos istorija yra dalis 
pačios Lietuvos istorijos. K. Abr.

ARKIVYSKUPAS A. SAMORE 
PAKELTAS KARDINOLU

Neseniai popiežius pakėlė į kardinolus 
didelį lietuvių bičiulį arkivyskupą A. Sa- 
more. Ypatingųjų Bažnyčios reikalų kon
gregacijos sekretorių.
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Kovo revoliucija
(4)

Revoliucijos klaidos ir jos priešai

Tačiau demokratinė revoliucija nuo pat 
pradžių turėjo grumtis su dideliais ir iki 
tol nežinomais sunkumais, su kuriais, deja, 
nebuvo laiku susidorota. Tuos trūkumus ir 
klaidas tuojau paskubėjo išnaudoti demo
kratijos priešai iš kairės ir iš dešinės, ir iš
dava buvo ta, kad 1917 m. lapkričio mėn. 
jie pajėgė atimti naująsias laisves.

Pirmasis klausimas buvo karo ir taikos. 
Milijonai kareivių buvo pavargę nuo karo 
ir iš revoliucijos tikėjosi taikos. Jau 1917 
m. kovo mėn. armija nebebuvo pajėgi ko
voti, ką dar kartą aiškiai parodė visiškai 
nepasisekęs puolimas pietvakarių fronte 
liepos mėn. Tačiau Britanija ir Prancūzija 
stipriai spaudė laikinąją vyriausybę ir ta
rybų centrinį vykdomąjį komitetą, kad ka
ras būtų tęsiamas, nors tai buvo nebeįma
noma ir grėsė baigtis pražūtimi. Sąjungi
ninkų vyriausybės neša didžiulę atsakomy
bę už tai, kad Rusijoje sužlugo demokrati
ja.

Britanijos ir Prancūzijos vyriausybės su
trukdė numatytąją Stockholme sušaukti 
tarptautinę socialistų konferenciją, neleis
damos išvažiuoti savo kraštų atstovams. 
Tos vyriausybės stengėsi, kad bet kuria 
kaina būtų sutrukdyta socialistų taikos 
konferencija, siekdamos, kad pagal jų im
perialistinius sumetimus ir toliau vyktų 
karas. Jos sužlugdė visą rusų revoliucinės 
demokratijos taikos politiką ir iš tiesų net 

parėmė propagandą Lenino, kuris skelbė, 
kad reikia nutraukti ryšius su sąjunginin
kais ir siekti atskiros taikos.

Vakarų galybės čia taip pat rėmė Rusi
jos liberalų ir konservatorių sluoksnius, 
kurie irgi neprisileido minties, kad tęsti 
taip nebegalima, ir dar siekė savo tikslo 
„kariauti iki pergalės". Dėl tos jų trumpa
regiškos politikos juos pačius likvidavo 
bolševikai 1917 m. Deja. Rusijos socialistai 
nebuvo pakankamai pajėgūs priešintis są
jungininkams ir rusiškosios buržuazijos 
sluoksniams. Matydami prieš save sunkią 
padėtį, jie neišdrįso nutraukti ryšių su Va
karų valstybėmis ar su savaisiais libera
lais ir bet kokia kaina norėjo išlaikyti koa
liciją. kol bus sušauktas konstitucinis susi
rinkimas. Klaida įgalino bolševikus, re
miantis įspūdinga taikos propaganda, pa
lenkti rudenį kareivių mases į save ir tuo 
būdu susidaryti palankias sąlygas sukili
mui.

Antras klausimas, kurio per aštuonetą 
laisvės mėnesių neišsprendė revoliucinė de
mokratija. buvo žemės ūkio klausimas. 
Kaimiečiai ir armija, kurią daugiausia su
darė mobilizuoti kaimiečiai, reikalavo tuo
jau išdalyti didžiųjų žemvaldžių žemes. Li
beralai priešinosi, sakydami, kad vien tik 
konstitucinis susirinkimas turi teisę spręs
ti tokius esminius klausimus. Jie nepajėgė 
suprasti, kad žemės išalkusių kaimiečių 
negalima nuraminti teisiškais argumen
tais. To išdavoje kaimiečiai daug kur sukė
lė neramumus ir patys pradėjo dalytis že

mę. Tuo pačiu kaimiečiai pasidarė griež
tesni ir nusiteikę prieš laikinąją vyriausy
bę. Čia menševikai ir socialistai revoliu
cionieriai irgi padarė klaidą, nusileisdami 
liberalams, kad tik nesuirtų koalicija.

Trečias nesutarimus kėlęs klausimas bu
vo klausimas nerusiškų tautybių, kurios 
tuo metu sudarė 60 procentų Rusijos gy
ventojų. Liberalai ir šį klausimą norėjo 
palikti konstituciniam susirinkimui. Bur
žuaziniai sluoksniai bijojo, kad nerusiškos 
tautos reikalaus autonomijos ar net Rusi
ją paversti federaline respublika, o jie to 
bet kokia kaina norėjo išvengti, laikyda
miesi „vienos ir nedalomos Rusijos“ min
ties. Demokratiniai socialistai rėmė nacio
nalinę autonomiją ir mintį paversti Rusiją 
federaline respublika. Kaimiečių tarybų 
atstovų visos Rusijos kongresas net nutarė 
„reikalauti sudaryti federalinę demokrati
nę respubliką Rusijoje, kurioje visos tau
tos būtų laisvos tvarkyti savo pačių gyve
nimą", tačiau jie norėjo laukti, kol bus su
šauktas konstitucinis susirinkimas, ir buvo 
atlikti tik tam tikri paruošiamieji darbai. 
Tačiau nerusiškos tautos, ligi šiol spaustos 
carų viešpatavimo, jau nebenorėjo tiek il
gai laukti. Liepos mėn. buvo iškilęs susi
dūrimas su ukrainiečiais, ir kai Ceretelis 
Kijevo pasitarimų metu pažadėjo tuojau 
apjungti visas ukrainietiškas sritis į vieną 
administracinį vienetą, liberalai ministe
rial pasitraukė iš laikinosios vyriausybės. 
Ukrainos taryba spalio 10 d. paskelbė Uk
rainą busimosios federalinės Rusijos fede
raline valstybe. Dar didesnis kivirčas iš
kilo su Suomija, kurios socialdemokratinė 
dauguma suomių provincijiniame susirin
kime buvo labai griežta ir liepos mėn. pa
skelbė, kad Suomija yra visiškai suvereni; 
dėl to laikinoji vyriausybė paleido Suomi
jos provincijinį susirinkimą ir paskelbė 
naujus rinkimus. Suomijos klausimas taip 
ir liko neišspręstas, iki bolševikai lapkri
čio mėn. suruošė perversmą. Ta socialis

tinių partijų delsiamoji laikysena atspin
dėjo ir rezoliucijoje nacionaliniu klausimu, 
priimtoje visos Rusijos tarybų kongrese 
liepos mėn., kur buvo pasakyta, kad visos 
nerusiškos tautos turi „teisę apsispręsti 
net iki atsiskyrimo“ nuo Rusijos ir kad ta
rybos turi reikalauti konstitucinį susirin
kimą duoti nerusiškoms sritims „plačią po
litinę autonomiją". Tačiau kongresas atsi
sakė spręsti nerusiškų tautų natūralius 
reikalavimus tautybių klausimu. Rezoliu
cija nedavė aiškaus ir konkretaus atsaky
mo į klausimą, tokį gyvybinį nerusiškoms 
tautoms, kurios iš jų gaus tą pažadėtąją 
autonomiją. Rezoliucija neįgyvendino nė 
reikalavimo paversti Rusiją federaline res
publika. Laikinoji vyriausybė, kurioje di
dele įtaka naudojosi nesocialistai ministe
rial, užėmė dar rezervuotesnę poziciją. Vy
riausybinė komisija pasiruošti parlamento 
rinkimams savo paruoštame siūlyme vėl 
skelbė rusiškosios valstybės vieningumą, 
neaiškiai užsimindama, kad turėtų būti 
įvesta „sritinė autonomija“. Tie neaiškūs 
pasisakymai dėl nerusiškų tautų ateities 
ir neigiama buržuazinių sluoksnių laikyse
na sukėlė didžiausią nerimą daugelio ne
rusiškų tautų, kurios palaipsniui atsidūrė 
opozicijoje prieš laik. vyriausybę. Tik
tai spalio mėn., kai jau buvo per vėlu, ta
rybų centrinis vykdomasis komitetas nuta
rė, kad Lenkijai, Lietuvai ir Latvijai turi 
būti duota visiška teisė apsispręsti, o tai ši
tų kraštų atveju (dar beveik visiškai oku
puotų vokiečių kariuomenės) reiškė atsi
skyrimą nuo Rusijos. Tokie nurodymai bu
vo duoti Skobelevui, tarybų atstovui, kuris 
galimai turėjo dalyvauti sąjungininkų kon
ferencijoje 1917 m. lapkričio mėn. Tačiau 
rezoliucijai ko atkakliausiai pasipriešino 
liberalas užsienių reikalų ministeris Tereš- 
čenka. Buržuaziniai sluoksniai kovojo prieš 
ją, kol pagaliau lapkričio mėn. sužlugo de
mokratinis režimas. To klausimo taip ir 
neišsprendė Rusijos demokratija.

Ypač lemtingas demokratijai buvo siste

mingas buržuazinių ministerių atidėlioji
mas rinkimų į konstitucinį susirinkimą. Li
beralai bijojo ir visiškai pagrįstai, kad 
jiems, turint galvoje visuotinį nusiteiki
mą už laisves, teks smarkiai pralaimėti, 
dėl to jie darė, ką tik galėjo, teisiniais ar
gumentais atidėlioti rinkimus. Laikinosios 
vyriausybės sudarytoji rinkiminė komisi
ja pirmosios sesijos susirinko birželio 7 d., 
tiktai trims mėnesiams praėjus po revoliu
cijos. Liepos mėn. vyriausybė nutarė vyk
dyti rinkimus rugsėjo 30 d., o konstitucinį 
susirinkimą pirmajai sesijai sušaukti spa
lio 13 d. Tačiau rugpjūčio pabaigoje bur
žuaziniams ministeriams pasisekė dar kar
tą išsirūpinti, kad rinkimai būtų atidėti iki 
lapkričio 25 d. Ta savo politika sistemingai 
atidėlioti liberalai pasiekė visiškai prie
šingo dalyko, negu jie norėjo; ėjo mėne
siai, ir nebuvo išspręstas joks rimtas klau
simas, o šitai padidino masių radikalumą, 
ir pagaliau jos savo paramą permetė į bol
ševikus, kurie prižadėjo tuojau įvykdyti 
visus reikalavimus.

Bet prie visų tų klausimų prisidėjo tai, 
kad jau vasaros pradžioje revoliucinei de
mokratijai teko pradėti kovoti su savo 
priešais iš dešinės ir iš kairės — su bolše
vikais iš vienos pusės ir su liberalų ir kon
servatorių sluoksniais, bendraujančiais su 
reakciniais karininkais — iš kitos pusės. 
Pirmosios demonstracijos prieš laikinąją 
vyriausybę įvyko jau birželio mėn. Petro
grade. Liepos mėn. tarp 15 ir 20 d.d. bolše
vikai bandė suruošti sukilimą prieš socia
listinę tarybų vadovybę, tačiau jis buvo 
numalšintas, padedant ištikimiem kariuo
menės daliniams. Keletas bolševikų vadų 
(Trockis, Kamenevas) buvo areštuoti, Le
ninas pabėgo į Suomiją, „Pravda“ buvo už
daryta, bet netrukus pasirodė kitu vardu. 
Bet revoliucinė demokratija nedrįso imtis 
dar griežtesnių priemonių prieš bolševikus, 
ir šie po trumpo laiko vėl galėjo tęsti savo 
griaunamąją veiklą.

(Bus daugiau)
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J. KUZMIONIS

Susitikimai Amerikoje
PAKELIUI I PUTNAMĄ

Girdisi dainos, girdis toli, 
tėviškę brangią širdy jauti...

Kai visas būstas nuščiūva ir žinau, kad 
niekam nebetrukdysiu, minkštais kili
mais nukicenu j svetainę lietuviškų dainų 
pasiklausyti.

Lietuviškų plokštelių marios, — galima 
pasirinkti ir muzikos, ir solo, ir choro dai
nų.

Susirandu dviejų mamyčių ir dviejų 
dukryčių (V. Mėlynienės ir Marytės, EI. 
Kindžienės ir Alytės) pačią naujausiąją 
„Baltijos vėjelio“ plokštelę, įjungiu mo
dernų aparatą ir klausausi.

Man patinka paprasti, liaudiški daini
ninkių balsai, patinka ir jų pasirinktos 
dainos, kurios yra paprastos, nesudėtin
gos, nepaveiktos pigių „ja-ja-ja“ manierų:

O, ramunėle, pasakyk!
Kas mane myli, — atsakyk!
Kas iš širdies 
mane mylės?..
O, ramunėle, atsakyk!

Pirmą kartą tą dainą išgirdau Londone, 
kai gražiai paminėjome mūsų atgimimo 
dainių Maironį. Chorui dirigavo bene šios 
dainelės kompozitorius muz. Mamaitis. 
Širdį pagaunanti dainelė per Bradfordą, 
Nottinghamą nukeliavo į Australiją, Kana 
dą, Ameriką. Girdėjau, kad ir Lietuvoje 
ji visiems patikusi ir plačiai aidėjusi jau
nimo sueigose.

Važiuojame į Putnamą
Tačiau ne tik paprasti, melodingi bal

sai, dainuoją lietuviškas dainas, daro įspū
džio: noriu aplankyti lietuvišką mokslo 
įstaigą, kad akis į akį susidurčiau su švie
siomis mūsų kultūrinio gyvenimo asmeny
bėmis ir jaunomis atžalėlėmis, rūpestingai 
įvesdinamomis pasiaukojusių auklėtojų į 
sąmoningo lietuviško gyvenimo kelius.

Sekmadieni atlaikau ankstybąsias mi-

B I T I N
Senovės lietuviuose bitės buvo laikomos 

šventais sutvėrimais. Net buvo bičių reika 
lams dievai: bičių globėja Babila ir bičių 
dauginimosi arba spiečių globėja deivė 
Austėja. Todėl bičių nebuvo galima pirk
ti, kaip ir dangaus negalima pinigais įsi
gyti. Kas parduoda bites, užsitraukia Die
vo rūstybę.

Dovanoti bites reiškė malonę suteikti ki 
tam. Bičių būdavo duodama kraičio. Kam 
bičių būdavo duodama, tas niekuomet ne
atsisakydavo priimti: jis žinodavo, kad 
tuo būdu yra pagerbiamas. Tokie asme
nys, dovanojantysis ir gaunantysis, pasida
rydavo bičiuliais. Gavęs bičių įsipareigo
davo duoti bičiuliui pusę medaus, kartais 
ir daugiau, ir pirmąjį spiečių. Dovanojan
tysis turėdavo savo naująjį bičiulį moky
ti, kaip apsieiti su bitėmis, kaip medų iš
imti. Išimant, arba kopiant medų, keldavo 
vaišes, pasikviesdavo vienas kitą su visa 
šeima į svečius ir vaišindavosi.

Bičiulystės ryšiai būdavo neblogesni už 
giminystės. Jeigu kas bičiulį ar jo bites 
skriausdavo, tai antrasis bičiulis keršyda
vo skriaudėjui. Bičiulis bičiulio negalėda
vo apkalbėti ar ką nors blogo jam daryti, 
nes tada bitės korius pradėdavo liežuviais 
siūti. Piktajam bičiuliui tada pradėdavo, 
sako, nesisekti, galėdavo ir bitės išmirti. 
Bičiuliškų pareigų nepildymas buvo laiko
mas dideliu nusikaltimu, kuris užsitraukia 
Dievo bausmę.

Bičiulystė buvo nepaveldima: vienam bi 
čiuliui mirus, baigdavosi bičiulystės ry
šiai. O dėl bičiulio pareigų neišpildymo ne 
galima buvo eiti į teismą, nes tuo būtų 
įžeistos bitės ar jų garbė. Tik vėlesniais 
laikais jau būdavo dėl bičių bylinėjamasi 
ir teismuose.

Bičiulis bičiuliui padėdavo bites sau
goti miškuose dar ir tada, kada tos bitės 
būdavo nebičiuliškos. Jeigu bičiuliai pra
dėdavo kitas kitą apkalbinėti, nebepadeda 
vo vienas kitam arba kenkdavo, tada kal
tininko bitės turėdavo išmirti. Jeigu bi- 
čiulinė bičių šeima išleidžia didelį spiečių, 
tada bičiuliai labai džiaugėsi, nes, jų ap
skaičiavimu, tas reiškia gerovę ir gerą klo 
tį.

Bičiulystė senovėje buvo plačiai papiltu 
si. Pagal J. Krikščiūno „Bitininkystę“ (iš
leista 1961 m. Vilniuje), 1797 metais Rietą 
vo valsčiuje buvo 672 šeimos bičių, iš jų 
beveik pusė (305) buvo bičiulinės.

Medžiai ir drevės, kur bitės gyveno, bu
vo laikomi šventais ir neliečiamais. Tokį 
medį nukirsti buvo didžiausias nusikalti
mas. Bitininkas, radęs medyje bites, pažy
mėdavo jas savo ženklu, įpjaudamas pei
liu medžio žievę. Kitas, radęs, kad tas me
dis jau pažymėtas, nebegalėdavo pasisavin 
ti. Kurio bitininko bitės buvo medyje, tam 
ir medis priklausydavo.

(KELIONĖS (SPŪDŽIAI) 
šias, pasakau keletą minčių ir sukraunu į 
portfelį įvairius savo užrašus bei prama
tytų darbų škicus. Kun. Pr. Valukas atlai
ko mišias.

Išgeriame kavos, susirenkame mantą ir, 
nepamiršę foto aparato bei spinginančios 
šviesos, apytuštėmis gatvėmis dardename 
pro buvusią vokiečių dvibokštę bažnyčią, 
pro šv. Pranciškaus Nereičio sudegusios 
šventovės pelenus, pro įvairiaspalves tro
beles, kryžkeles — tiesiai į platų greitkelį.

Sėdėdamas šalia nuoširdaus ir labai pa
slaugaus savo šeimininko, daug nekalbu. 
Kai saulė kaitriais spinduliais nutvieskia 
žalius laukus ir upes, atidžiai dairausi į 
abi puses ir mąstau. Mano akivaizdoje — 
didingi, niekad nematyti man nepažįsta
mos gamtos vaizdai. Žiūrėdamas į plačius, 
sužaliavusius laukus, į gegužės viduryje 
vos bepradedančius sprogti medžius, į eik 
liai įsibėgėjusios upės srautą, į didelius til 
tus, akmenuotas uolas, pakelės motelius 
bei valgyklas, — mąstau apie šio gigantiš
kos apimties krašto katilą, kuriame galvo
trūkčiais rieda, sukasi įvairių tautų žmo- 
giščiai. Žmogus, patekęs į šį katilą, kaip 
viena viešnia iš tolimos šiaurės pastebėjo, 
iš tiesų praranda savąjį aš, tačiau mėgina 
visus kitus įtikinti, kad yra kaip tik prie
šingai, ir jis kaip tik dėl to jaučiasi lai
mingas.

„Nieko nebebus, — mūsų jaunimas iš
tautęs“, atsimenu vieno, dar neseno bičiu
lio „neginčijamą“ tiesą. „Ką daryti, kad 
lietuvybę išlaikytume?“ skamba ausyse 
mano šeimininko rūpestis. „Gal jie liks lie 
tuviais, bet lietuviškai nekalbės", girdžiu 
surezignavusio tautiečio aimaną.

Kai stengiuosi tyliame apmąstyme suriš 
ti į vieną visumą savo kelionių metu girdė 
tas kalbas, samprotavimus, įvairių susiti
kimų vaizdus ir mėginu pažiūrėti tikrovei 
tiesiai į akis, mano mintys nusidangina 
iki pačios Lietuvos, ir nenorom prisimenu 
seną mūsų tautos patarlę: iš vieno nagų — 
kitam ant ragų...

INKAI
Senovės lietuviai tikėjo, kad bitės moka 

giedoti, suprasti žmonių kalbą ir tarp sa
vęs susikalbėti. Todėl bitėms girdint nega
lima vartoti keiksmažodžių ar kitokių ne 
padorių žodžių, nes bitės gali įsižeisti. Ka
dangi bitės buvo pusiau dieviški sutvėri
mai, tai, stovint prieš bičių avilį, reikėjo 
nusiimti kepurę. Bitės gerus žmones pažin 
davo, jų negildavo, prinešdavo daug me
daus ir prireikus pas Dievą užtardavo. O 
priešingai elgdavosi su netikusiais žmonė
mis: tokių neapkęsdavo, gi.davo be pasi
gailėjimo ir vydavo tolyn nuo avilio.

Jei vasaros metu būdavo vestuvės, tai 
nuotaka sutuoktuvių dieną eidavo prie avi 
lio, nešdama lėkštėje medaus, o kitoje ran
koje šviežiai skintų gėlių puokštę. Jei bi
tės nutupia ant medaus ir ant žiedų puokš 
tės, vadinasi, jos priėmė nuotakos prašy
mą arba dovaną ir laimina naujam gyveni 
mui.

Taipgi buvo tikima, kad žmogaus siela 
po mirties apsigyvena bitėje, o tai mirus, 
persikelia į kitą bitę, ir taip žmonių sielos 
išlieka nemirštamos. Todėl bitės buvo lai
komos šventomis ir protingomis. Bitės ir 
maistą valgydavo, bet ne ėsdavo, jos mir
davo, bet ne dvėsdavo.

Bitės taipgi tarnavo kaip kokie prana
šai. Jei, pavyzdžiui, korį pasiuva panašų 
į karstą, tai reiškia bitininko mirtį. Jei 
spiečius susimeta šakoje, tai kas nors tu
rės mirti iš bitininko šeimos: Jei spiečius 
susimeta į stogą, vadinasi, bitės praneša, 
kad bitininkas turi saugotis gaisro, arba ir 
besisaugodamas gali likti be pastogės.

Jei bitininko namuose kas nors pasikei
čia, tai būtinai tuojau kas nors iš šeimos 
turi nueiti prie avilio ir pranešti bitėms. 
Jei bitininkui gimė duktė, tai jis nuėjęs 
prie avilio sako:

— Man Dievas davė dukterį, todėl pra
šau jūsų užtarimo, kad ji augtų sveika, 
graži, ir jei kada ji atsilankys, prašau jos 
nekąsti.

Krikštynų, vestuvių ar laidotuvių dieno 
mis bičių avilius apsukdavo taip, kad bi
čių išėjimo lakos atsidurdavo antrojoje pu 
sėje. Bitės, nerasdamos vietos įeiti į avilį, 
skraido aukštai apie avilį. Jei tai buvo 
krikštynos, tai sakydavo:

— Štai kaip, žiūrėk, bitės irgi linksmi
nasi.

O jei laidotuvės, tai sakydavo:
— Bitės didžiausiais pulkais liūdi.
įpėdinystės teisėmis bites buvo galima 

perleisti vaikams ar net tolimesniems gi
minaičiams. Jei įpėdinystę įsigijęs neturi 
supratimo apie bites, tai buvę velionies bi 
čiuliai jautė pareigą suteikti naujajam bi
tininkui žinių, bet jau bičiulystės ryšių jo
kių nebeturėjo.

J. šateikis

Auriesville šventovėje
Sustojame nuošaliame miestelyje ir, pa

likę mašiną, dzengiame į modernų resto
raną.

Žaliuoja, svyruoja balti beržai, ilgomis, 
nukarusiomis šakomis glostydami sustin
gusią stirną.

Gaivus šaltinio vanduo srūva pajuodu
sia uola ir pro mažų nykštukų statulas 
krinta kelis metrus į nedidelį baseiną. Pa
kraščiuose snūduriuoja įvairiaspalvės gė
lės.

Užsisakome šaltos gaivos ir, laukdami 
kalakutienos, šnekučiuojame, stebėdami 
būrelius žmonių, kurie, šventadieniškai ap 
sirengę, sėlina į didžiulį svečių kambarį ir 
sėdasi prie atskirų stalų, klausosi goslios 
muzikos, pasigardžiuodami užkandžiauja.

Prie kaimyninio stalo linksmai ūturiau- 
ja, palyginti, jauna pora su keliais vai
kais. Jaunutė mergaitė, tebevilkinti Pir
mosios Komunijos baltą suknelę, maivosi 
tarp jų. Tai jai surengtos šios vaišės įspū 
dingai dienai prisiminti... didžiuliame re
storane.

Mes neturime daug laiko, nes kelionė to 
Įima — trys šimtai su viršum mylių. Pada 
rę kelias nuotraukas, pasigrožėję mielais 
beržais, vėl sėdame į mašiną ir vingiuotu 
keliu riedame į greitkelį.

Po trijų valandų kelionės artėjame prie 
Amsterdamo. Žinau, kad sename Auries
ville kaimelyje, ant gražaus kalniuko, tė
vai jėzuitai per ilgus metus kruopščiai 
įrengė Š. Amerikos kankinių tautinę šven
tovę. Mums gera proga truputį pasilsėti, 
pasivaikščioti didžiuliame parke, pastudi
juoti pirmųjų Amerikos kanonizuotų kan
kinių — šv. Rene Goupil (1642), šv. Izao
ko Jogues (1646) ir šv. Jono Lalande 
(1646) — statulas parke ir 52 durų ap
skritoje bažnyčioje. Čia yra tėviškė ir pal. 
Kateri Tekawitha, mohawku lelijos, kuri 
1656 m. gimė Ossernenone, mažutė liko 
našlaitė, dėl krikšto buvo indėnų išmesta 
iš bendruomenės ir, pabėgusi į Montreal}, 
paliegusi mirė, tesulaukusi 24 metų am
žiaus.

Parke daugybė senų medžių, kurių žie
vėse įrėžti kuklūs, raudoni kryžiai su įra
šu apačioje — Jėzus. Tai padaryta šv. Re
ne Goupil atminimui: mohawku priverstas 
sunkiai dirbti, mėgo laisvalaikiu išeiti į 
miškus ir, giliai medituodamas, žymėti 
kryžiaus ženklais medžius. Ir sutiktus in
dėnų vaikus mokė žymėti kryžiaus ženk
lą ant kaktos. Seno karvedžio pastebėtas, 
buvo įtartas pikta magija, nutemptas pas 
žentą ir įsakytas nužudyti. Po kelių dienų, 
kai su kun. Jogues vaikščiojo ir kalbėjo 
rožinį, prie jo pribėgo du stiprūs karve
džiai ir kirvukais nukirsdino.

Užeinava į koliziejinę bažnyčią — di
džiulę, apskritą — ir, laiptais nusileidę į 
patį vidurį, atsiklaupiame prieš altorių. 
Apeiname apie kelis altorius, kurių viršu
je — šventųjų statulos, medinis krucifik
sas ir švč. Marijos drožinys.

Būreliai žmonių vaikščioja bažnyčioje. 
Dairosi, žiūrinėja. Kiti paskendę maldose. 
Prie klausyklų stoviniuoja vyrai bei mote 
rys ir laukia savo eilės.

Netikėtas susitikimas

Saulė tebekaitina, Tačiau dar laukia ke
lių valandų kelionė.

Po trijų valandų riedame kaimų ir mies 
telių gatvėmis, o aš dairausi į šalis, apžiū
rinėdamas tarp medžių besislapstančius 
namelius ir grožėdamasis miškuotais kal
neliais, pakalnėmis ir upeliais.

Šoktelėję siauru, stačiu keleliu į kalnelį, 
atsiduriame Thompsone, šalia kurio išsi
driekęs Tėvų Marijonų Marianapolio vie
nuolynas, paskendęs tankiai priaugusių 
medžių šile.

Seno dvaro romantiškuose rūmuose pa
sveikiname vienuolyno namų viršininką 
kun. Joną Jančių, nusiplauname dulkes ir. 
susitarę netrukus grįžti nakvynės, skuba
me į Putnamą.

Siauru keliu riedame į pakalnę. Jau po 
aštuonių, tačiau saulė tebežeria gaivių 
spindulių.

Pasukę į dešinę, sustojame prie raudono 
mūro bažnyčios. Gražiai žaliuojančia ve
ja žengiame i senus Seselių Vargdienių 
vienuolyno namus.

Kylame mediniais laiptais į viršų, spau
džiame skambutį. Duris atidaro liekna, 
bet linksma seselė, šypsodamasi peržvel
gia mane nuo galvos iki kojų ir sušunka:

— Kapelionas! Trisdešimt metų nematy 
tas!

— Seselė Oliveta! — daugiau spėju, nei 
atpažįstu ir, spausdamas jos ranką, atsi
menu Vaikelio Jėzaus mergaičių mokyklą 
Kaune.

Sės. Oliveta nusiveda mudu į svečių 
kambarį ir pradeda pasakoti.

(Bus daugiau)

| KASDIENIŠKOS 
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,

man rodos, kad geriausia ko mažiausiai re 
aguoti į visa tai, kas vyksta aplinkoje, 
ypač kiek toliau. Kai pradedi svarstyti, ta 
da gali kartais prieiti nelabai linksmų iš
vadų. O kaip išvengti tų svarstymų? Ge
riausiai gali išvengti nereikalingų svars
tymų, jei esi užimtas, turi ko daugiausia 
darbo.

Pavyzdžiui, dabar britų spauda rašo, 
kaip vienos populiarios dainininkų grupės 
dalyvis prisipažino vartojęs LSD ir kaip 
kitos grupės du dalyviai dėl narkotikų nau 
dojimo buvo nuteisti kalėti. Kol buvau 
užimtas kitais reikalais, tai skaičiau, pa
skaičiau ir, galima sakyti, kiekvieną kar
tą užmiršau. Bet, štai, vieną dieną prisiskai 
čiau ir pradėjau svarstyti. Taip, mūsų ap
linkos pasaulis pūna, ir kiek užtruks laiko, 
kol jis subaigs pūti?

Žinau, kad istorija kartojasi. Tiesa, is
torija kartojasi ne taip taisyklingai, kaip 
saulės tekėjimas ir nusileidimas arba pri
sukto laikrodžio rodyklių tvarkingas suki
masis. Istorija kitaip kartojasi. Romos pa
tricijai supuvo su visa savo aukšta civili
zacija ir kultūra, nors tada dar nebuvo 
nei moderniųjų LSD ir kitokių narkotikų. 
Romos protai ir širdys supuvo, ir atėjo 
barbarai.

Ar šiandien yra barbarų, kurie galėtų 
užimti pūvančių vakariečių vietą?

Barbarų visada ir visur buvo ir yra, dėl 
to galime nesijaudinti!

• • •

Aš nesakau, kad mūsų laisvasis pasaulis 
pražus, jei kai kurie populiarieji daininin 
kai vartoja narkotikus, arba kad tokoje 
Britanijoje narkotikų vartojimas pastebi
mai didėja, arba kad narkotikų vartotojai 
teisme demonstratyviai laikosi, tuo dary
dami įtakos kitiems, arba kad jie, palygin
ti, smarkiai baudžiami.

Mane daug labiau stebina, pavyzdžiui, 
britų net ir rimtų laikraščių svarstymai 
ryšium su tomis narkotikų bylomis. Ar ne 
per žiauriai, sako, tie vaikinai buvo nu
bausti? Ar turėjo teisę senas teisėjas 
svarstyti ir spręsti bylą jaunų žmonių, ku 
rie yra lyg ir pavyzdys visam jaunimui? 
Jaunimas, girdi, sako, kad senoji karta 
juk nusirūko iki vėžio ir prisigeria iki be
gėdiškumo. Pats būdamas toks ydingas, 
ar, girdi, gali senimas šokti prieš jaunimą, 
jei tas svaiginasi modernesnėms priemo
nėmis?

NAFTA LIETUVOJE
Lietuvoje leidžiamas dvisavaitinis ma

gazinas „Švyturys“ 1967 m. birželio mėn. 
Nr. 11 paskyrė du puslapius iliustruotam 
H. Liandsbergio ir T. Vytaro reportažui 
„Trykšta lietuviška nafta“.

Didžioji dalis puslapių skirta iliustraci
joms, o reportažo tekstas yra šitoks:

„...Naktis. Prožektorių šviesoje spindi 
naftos gręžimo bokštai. Stovį vyrai. Ver
žiasi žemės kraujas. Ką jis lemia Lietuvos 
ateičiai?

„Pergalės dienos išvakarėse mes aplan
kėme naftos žvalgus. Netoli Gargždų. Die
ną ir naktį iš vieno gręžinio pumpuojama 
nafta. Bandomasis siurbimas prasidėjo 
šiais — jubiliejiniais — metais. Labai jau 
graži čionykštė nafta: žalsvai pilkšva, tar
tum būtų susijungusi šilta pievos žaluma 
ir plienas.

„Praėjo para. Geologai apskaičiavo: iš
siurbta 8 kubai (6,1 tonos) žemės kraujo. 
Nafta puiki: mažai sieringa, neklampi, iš 
jos galima gauti daug alyvos, benzino. To
kios mūsų šalyje esama nedaug. Gargždų 
nafta — Pensilvanijos tipo.

„Ar verta eksploatuoti naftą iš Lietuvos 
gelmių? Su atsakymu neskubėkime.

„Pirmieji juodosios naftos litrai buvo iš 
gauti prieš penkerius metus artį Kybartų. 
Dabar ji aptikta jau keturiuose gręžiniuo
se — ties Kybartais, Plunge ir dviejuose
— prie Gargždų. Gręžti reikia labai giliai
— beveik du kilometrus, o vietomis — dar 
gilau.

„Aštuoni kubai naftos per parą iš pirmo 
veikiančio gręžinio! Daug ar mažai? Pap
rastai eksploatuojami gręžiniai, teduodan- 
tieji tris kubus naftos. O Gargždų gręžinio 
galutinis debitas dar nenustatytas.

„Naftos ieškotojai dirba. Žemėje be per
stojo sukasi grąžtai. Gręžiama Gargžduo
se, numatoma gręžti netgi Neringoje.

„Praeis metai, kiti, ir geologai tars savo 
lemtingą žodį. Ruoškimės galimam spren
dimui: Lietuva — naftos respublika!

„Kaip mes tada išsaugosime savąją gam 
tą? Iškiltų daug rūpesčių, kad naftos grę
žinių eksploatavimas, perdirbimas, naf
tos produktų bei dujų saugojimas nepada
rytų nepataisomos žalos Lietuvos augmeni

Sakykim, kad senimas yra ydingas, kad 
yra alkoholikų, kurie pasidaro našta vals
tybei ir visuomenei. Visa tai tiesa. Bet 
demonstratyvus narkotikų vartojimas duo 
da dar baisesnius rezultatus. Prie narkoti
kų vartojimo pripratę jauni žmonės jau 
šiandien gula ant pečių valstybei ir visuo
menei. 

• • •

Nėra ko norėti, kad šiais laikais jauni
mas būtų auklėjamas spartietiškai. Be ki
ta ko, vargu ar spartietiškumas yra pats 
idealiausias dalykas.

Bet žmonių sumaterialėjimas, tur būt, 
yra pražūtingesnis už gyvenimą kietose 
sąlygose. Romą pražudė geros gyvenimo 
sąlygos ir iš to sekąs išlepimas.

Ekonomiškai pažangiame Vakarų pašau 
lyje apskritai nėra skurdo. Tiesa, sunkiai 
verčiasi kai kurios didesnės šeimos, o ypa 
čiai tos, kurių duondaviai yra pasirinkę 
specialybes su menku atlyginimu. Nėra 
lengvas gyvenimas ir senų žmonių, kurie 
neturėjo progų pasitaupyti. O šįaip gyve
nimas svyruoja maždaug tarp patenkina
mo ir prabangaus.

Ten, kur prasideda prabanga, kažkaip 
savaime ateina ir narkotikai ir kitokia pū 
danti velniava.

• • •

Tur būt, nėra ko stebėtis, jei turtingo
sios valstybės ypač stengiasi palaikyti ir 
net pakelti pragyvenimo lygį. Demokrati
nėse santvarkose visa tai suprantama. Jei
gu valdžioje sėdintieji nesistengs, taį arti
miausiuose rinkimuose bus išrinkti tie, ku 
rie žada pasistengti.

Kol tos pastangos remiamos kietu dar
bu, tol negalima įžiūrėti jokios nelaimės 
pradų. Nelaimė prasideda, kai valdantieji 
turi prieš akis vien tik tą gero gyvenimo 
tikslą ir užsimerkia, jei kas nors užsimena, 
kad priemonės ne visada būna švarios. 
Juk Vakarų valstybės, rodos, tėvą motiną 
parduotų, kad tik išeitų šioks toks bizne- 
lis. Jų negraužia sąžinė, jei vienoje fron
to pusėje jie veda kietą kovą, o kitoje tam 
priešui pardavinėja ginklus. Kad tokius 
dalykus gali padaryti beviltiškai prasigė
ręs ar narkotikų prisirijęs žmogus, tai sa
kytume, kad jis ligonis.

Bet kaip gi vertinti sveikus valstybinin
kus, kurie šitaip elgiasi, jei ne sąmoningu 
žengimu ir savo tautų vedimu į pražūtį?

Tavo Jonas

jai, gyvūnijai, nuostabiems pajūrio kuror
tams.

„Apie visa tai reikia galvoti iš anksto.
„...Naktis. Prožektorių šviesoje spindi 

naftos gręžimo bokštai. Stovi vyrai. Ver
žiasi žemės kraujas. Ką jis lemia Lietuvos 
ateičiai?“

Iš tikro reportažo autorių, o tuo pačiu ir 
magazino redaktorių susirūpinimas pa
grįstas. Gera, kad Lietuvos žemės gelmė
se yra turtų. Bet naftos eksploatavimas ne 
tik padarys krašto gamtai nuostolių — 
privažiuos daugiau „specialistų“, ir Lie
tuva, turėdama tokių turtų, bus dar labiau 
pririšta prie „plačiosios tėvynės“.

KAIP ATRODĖ DONELAITIS?

Vilniaus laikraščiai birželio 23 d. prane
šė, kad Lietuvių kalbos ir literatūros insti
tute pasiryžta tiksliau patirti, kaip atrodė 
Kristijonas Donelaitis. Mat, nėra išlikusių 
K. Donelaičio jokių portretų. Dabartiniai 
jo portretai yra šių laikų dailininkų įsivaiz 
duoti.

Klausimui, kiek tai bus įmanoma, tiks
liau išaiškinti sudaryta filologų ir archeo
logų komisija. Jos pirmininkas — filologi
jos mokslų daktaras L. Gineitis. Komisijos 
nariai su grupe studentų jau išvykę į Tol
minkiemį, kur ieškos K. Donelaičio kapo, 
ir jei ras, tai iš kaukolės bandys atkurti 
portretą...

Ekspedicijos metu taip pat būsianti ren
kama medžiaga apie Donelaitį ir jo laikus.

Šis žygis vėl išryškina pasigedimą kitos 
komisijos ir ekspedicijos: tokios, kuri pa
jėgtų atkurti ir senąjį Tolminkiemio var
dą. rusų paverstą į Cistyje Prudy... (E)

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,
2 LADBROKE GARDENS,

LONDON, W.1L 
Greitas, garantuotas ir sąžiningas 

patarnavimas.
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LONDONAS
AMERIKOS LIETUVIŲ STUDENTŲ 

EKSKURSIJA LONDONE
Liepos 6 d. į Londoną atskrido 24 asme

nų Amerikos lietuvių ekskursinė grupė 
(17 moterų ir 7 vyrai). Tai, išskyrus ketu
ris, visi jaunuoliai, studijuojantieji įvai
riuose JAV universitetuose. Ekskursijai 
vadovauja stud. Marija Gailiušytė. Kelio
nė truks šešias savaites, ir numatyta ap
lankyti Prancūziją, Vokietiją (Vasario 16 
gimnaziją), Šveicariją, Austriją, Italiją. 
Ispaniją ir Portugaliją. Grįžtama į JAV 
rugpiūčio 14 d. iš Lisabonos.

Londone keliauninkai apžiūrėjo įdomes
nes vietas, nuvyko į Windsorą ir kt. Liepos 
8d., šeštadienio vakare, svečiams Lietuvių 
Namuose buvo surengtas priėmimas.

Sekmadienį, dar pasigrožėję didžiuoju 
miestu, jo parkais ir gražiu oru, ekskursan
tai traukiniu išvyko į Paryžių.

VAŽIUOJANTIEMS Į CLACTON
Išvažiuojame punktualiai 8.45 vai. ryto. 

Ekskursantams bus ankstyvos mišios 8 v. 
ryto. Prašome visus dalyvauti mišiose.

MOTERŲ ŠV. ONOS DRAUGIJOS 
METINĖ ŠVENTĖ

Liepos 23 d., sekmadienį, Moterų Šv. 
Onos Draugija švenčia savo metinę šventę 
su pamaldomis bažnyčioje ir bendru subu
vimu Sporto ir Socialiniame Klube.

PADĖKA
Jaučiu malonią prievolę pareikšti nuo

širdžiausią padėką PLB Krašto Valdybai, 
suruošusiai visų Londono organizacijų var 
du man paminėjimą mano 60 m. sukakties 
proga.

Tą pačią padėką reiškiu vietinių ir toli
mų kraštų organizacijoms ir pavieniams 
asmenims, sveikinusiems mane žodžiu ir 
raštu bei įteikusiems dovanas.

Tai pat dėkoju visiems, prisidėjusiems 
darbu ir rūpesčiu prie gražaus parengimo, 
ir visiems, gausiai į jį atsilankiusiems.

Dėkingas jūsų
P. Mašalaitis

VASAR1N1A1

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 įvairių namų 
ruošai adatų. 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 3} jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 teriieno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, už ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — liepos 23 d., 12 vai.
BRADFORD — liepos 30 d., 12.30 vai.
LEEDS — liepos 30 d., 3 vai. p.p.
ECCLES — liepos 9 d., 12.15 vai.
MANCHESTER — liepos 16 d., 10.30 vai.
BRADFORD — liepos 16 d., 12.30 vai.
DERBY — liepos 16 d., 11 v., Bridge Gate.
NOTTINGHAM —liepos 16 d., 11 vai., Jau

nimo Židinyje.
NOTTINGHAM —liepos 23 d„ 11 vai., Jau

nimo Židinyje.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

VYSKUPO PAMINĖJIMAS
Liepos 16d., 11 vai., Liet. Jaunimo Židi

nyje bus atlaikytos šv. Mišios, užprašytos 
Stasės Pučinskienės iš Leicesterio, už a.a. 
vysk. Praną Brazį, MIC.

Po pamaldų išgirsime Velionies žodį iš 
juostelės, pamatysime jo gyvenimo, veik
los vaizdų ir kt.

Tą pačią dieną Ieva Naginevičienė iš 
Londono Židinyje užprašė kitas šv. Mišias 
už a.a. vysk. P. Brazį ir neseniai mirusį 
Hinckley kun. K. Česą, domininkonų prio
rą.

Kviečiame dalyvauti vietos ir apylinkių 
tautiečius.

DERBY
TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Birželio 17 d. DELS Derbio Skyriaus Vai 
dybos pastangomis Klubo patalpose „Du
ke of York'* viešbutyje, gausiame derbie- 
čių ir apylinkių tautiečių ratelyje, paminė
jo tragiškojo birželio aukas ir kančias.

Klubo patalpose stalas papuoštas rožė
mis, paveikslais ir tautine vėliava, kuri per 
rišta juodu kaspinu.

Skyriaus pirm. J. Levinskas, taręs atida

romąjį žodį, pakvietęs tylos ir susikaupi
mo minute pagerbti ištremtuosius ir žuvu
sius. paskui ilgoje paskaitoje išgvildeno 
birželio tragediją ir tautos skausmus ir iš
ryškino laisvėje gyvenančiųjų uždavinius. 
Minėjimas baigiamas Tautos himnu.

Po to pirm. J. Levinskas nupasakojo, ką 
Skyrius yra suplanavęs daryti, ypač iškel
damas S. Sarapinienės pirmininkaujamo 
Šalpos Komiteto pastangas ir veiklą, kuria 
me su pirmininke glaudžiai bendradarbiau 
ja M. Raulinaitienė. Komitetas šelpia ir 
lanko sergančius, puošia kapus mirusiųjų, 
kurie neturi artimųjų ir t.t.

Skautų vadeivė G. Zinkuvienė kalba 
apie Rajono 20 m. jubiliejų ir pasidžiaugia 
visuomenės parama skautams. Įvertinda
ma Skyriaus pirm. J. Levinsko paramą ir 
atsidėkodama jam, Rajono vadovybė įtei
kia jam padėkos lapą.

Vykdoma loterija, kurios pelnas skiria
mas Šalpos Komiteto reikalams. Šalpos K- 
to pirm. S. Sarapinienė padėkoja.

J. M.

MANCHESTER1S
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

LVS Ramovės Manchesterio skyrius lie
pos 15 d., 5.30 vai. p.p., Cheetham Town 
Hall salėje, Cheetham Hill Rd., rengia

Dariaus ir Girėno minėjimą.
Programoje D. Banaičio paskaita ir me

ninė dalis, kurios metu padainuos Man
chesterio vyrų oktetas, vadovaujamas T. 
Buroko, taip pat pasirodys I. Jakubaitytės 
vadovaujamas Manchesterio jaunimas su 
dainomis ir tautiniais šokiais. Be to, Kra- 
nauskas ir kiti padeklamuos eilėraščių.

Po programos bus šokiai, kurie baigsis 
11.30 vai. Baras veiks iki 11 vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvyk
ti į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų žuvu
sius Atlanto nugalėtojus.

Skyriaus Valdyba

VASAROS ŠOKIAI
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdyba liepos 29 d. savo patalpose rengia 
vasaros šokių vakarą.

Gros gera muzika.
Prašome tautiečius atsilankyti. Pradžia 

6 vai. p.p.
Klubo Valdyba

BRADFORDAS
KLUBO PUSMETINIS SUSIRINKIMAS
Bradfordo lietuvių Vyties klubo valdyba 

liepos 29 d., 6 vai. vakare, klubo patalpose 
šaukia klubo narių pusmetinį susirinkimą.

Jei nesusirinks reikiamas narių skaičius 
6 vai., tai susirinkimas įvyks 7 vai., ir jis 
bus teisėtas, nežiūrint kiek klubo narių ja
me dalyvaus.

Klubo Valdyba

MINĖJIMAS
Liepos 22 d. Bradfordo lietuvių klubo 

patalpose įvyks Dariaus ir Girėno minėji
mas.

Programoj bus Vik. Ignaičio paskaita, ir 
organizuojama meninė programos dalis.

Kviečiame lietuvius dalyvauti.
Pradžia 6 vai. vakare.

Klubo Valdyba

VOKIETIJA
LIET. STUDIJŲ SAVAITĖ

Taupant laiką, lėšas ir intelektualines 
pajėgas, šiemet Lietuviškųjų Studijų Sa
vaitė Vokietijoj bus sujungta su Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos suvažiavimu. 
Rugpiūčio 20-23 d.d. bus paskaitos, skirtos 
specialiai Studijų. Savaitės dalyviams, o 
rugpiūčio 23-27 d.d. vyks LKM Akademi
jos suvažiavimas. Kadangi jame bus sekci
jų su įvairiomis paskaitomis, todėl kiekvie 
nas Studijų Savaitės dalyvis galės pasirink 
ti tokias paskaitas, kurios labiau atitiks jo 
polinkiui.

Nors praėjusiais metais buvo pageidauta 
keisti Studijų Savaitės vietą, tačiau dėl 
įvairių priežasčių (tarp kitų neaiškumo dėl 
lėšų) vieta pasiliko pernykščia — Vasario 
16 gimnazija Huettenfelde (Romuvoj).

Studijų Savaitės dalyviai programą gaus 
drauge su pakvietimais.

PRANCŪZIJA
SUNKIAI SUŽEISTAS

Šį pavasarį automobilio nelaimėje buvo 
sunkiai sužeistas Stasys Tautkevičius. Ne
laimės pasėkoje prarado atmintį. Jis gimė 
1928 m. spalio 20 Kaune. Nuo 1945 iki 
1950 m. gyveno Paryžiaus apylinkėje. Nuo 
1950 iki 1966 m tarnavo Svetimšalių legio 
ne. Dabar gydosi Vic-en-Bigorre ligoninė
je.

MIRUSIEJI

Birželio 19 d. Paryžiaus Lariboisiere li
goninėje mirė H. Venckevičius. Palaidotas 
Pantin kapinėse.

Velionis gimė 1924 m. vasario 22 d. Kel
mėje. Po šio karo tarnavo Svetimšalių le
gione.

Stiaityt&ju taukai
KAM KRĖSTI JUOKUS?

Tokio pavadinimo straipsnelis išspaus- 
lintas EL Nr. 20. Ten „Pensininku“ pasi
rašęs nurodo, kad lietuviams pensinin
kams į provinciją buvo išsiuntinėti kvie
timai dalyvauti Sporto ir socialinio klubo 
valdybos ruoštame vakare.

Kvietimai nebuvo siuntinėti į provinci
ją. Bet buvo pasiųsti Lietuvių Sodyboje 
gyvenantiems pensininkams. Sodybos ve
dėjas ta proga buvo paprašytas, jeigu at- 
siiastų norinčių dalyvauti pensininkų va
kare, atgabenti tokius. Tam Sodybai juk 
ir automobilis nupirktas!

Anas „Pensininkas“ galvoja, kad pensi
ninkų vakarus turėtų ruošti patys pensi
ninkai. Tai rašydamas, jis lyg ir parodo, 
kad nėra pensininkas, nes nieko nenusima 
no, ką reiškia būti pensininku. Juk prie 
miestų ir apskričių valdybų organizuoja
mi įvairūs komitetai rūpintis pensinin
kais. Jeigu, kaip jis sako, pensininkai taip 
gerai laikosi, kad patys sau pajėgia net va 
karus surengti, tai ką veikia tie komitetai 
ir jų organizuotojai?

Jisai ten mini, kad jam nesuprantama, 
ar rengėjai nori pagerbti žilo plauko sulau 
kusius tautiečius, ar iš jų pasišaipyti. E.L. 
skaitančių pensininkų vardu esu įgaliotas 
pasakyti, kad minimasis „Pensininkas“ ne 
tik pasišaipė iš jų, bet užgavo jiems širdį, 
kalbėdamas nesąmones ir nepažindamas 
sąlygų, kuriose pensininkams tenka 
gyventi, šiais laikais visų gydytojų pripa
žinta, kad vienišumas yra didžiausia liga. 
Tas vienišumas pensininkams nepakelia
mas. O ko rengėjai norėjo, to jie ir pasie
kė: pirmą kartą lietuviško Anglijos gyve
nimo istorijoje buvo surengtas jaukus pa
bendravimo vakaras, nepaisant, kiek jis 
kainuos, tik žiūrint, kad tik visi būtų pa
tenkinti. Toks buvo rengėjų tikslas!

Toliau anas „pensininkas“ sako, kad 
tą patį vakarą buvo „Dainavos“ pavasario 
balius ir kad dainavietės remia pensinin
kus. Taip, jos atlieka nuoširdų artimo mei 
lės darbą. Jų darbo niekas ir nelygina su 
„Pensininko" rašymu. Kai dėl tų dienų su 
tapimo, tai nelaimė, kad mes, lietuviai, 
nenorime vieni kitų pasiteirauti, ką kas 
daro. Užėjo noras, susirinkę ir nutariame, 
nes galvojame, kad organizacija yra su
kurta ką nors veikti, jeigu neveikiama — 
mirštama.

Klubas pasirinko tą datą, nes žiemos ir 
rudens laikas senesnio ir nepajėgesnio am 
žiaus pensininkams netinka. O po Sekmi-

„BRANGUS SENELI,
Jūsų didelę ir vertingą dovaną, puikų 

Hohner akordeoną, gavau. Negaliu juo at
sidžiaugti. Tokio čia niekas mano draugių 
neturi. Aš jau ir groti pramokau. Tave 
mylinti Stella“...

Tokį laiškelį ir šią nuotrauką atsiuntė 
seneliui anūkė, gavusi akordeoną, pasiųstą 
per TAZAB OF LONDON firmą, turinčią 
išimtinę teisę Hohner markės visų rūšių 
muzikos instrumentams.

Norintiems pasiųsti akordeonus ar kitų 
vertingų prekių siuntinius, prašome ra
šyti:

TAZAB, 22, ROLAND GARDENS, 
LONDON, S.W.7.

Iliustruoti katalogai ir medžiagų pavyz
džiai siunčiami pasirinkimui nemokamai. 

nių, kaip, tur būt, daugeliui žinoma, mies
tų ar apskričių pensininkams globoti ko
mitetai pensininkus išveža į pajūrius ar į 
kitas atostogines vietoves atostogų, tad 
vėl netinkamas laikas, nes lietuviai pensi
ninkai naudojasi tomis pačiomis teisėmis, 
kaip ir anglai.

Dar noriu pasakyti, kad negera dangsty 
tis visokiomis paslaptingomis pavardėmis 
ar „pensininkais“, ir ypač tai negarbinga, 
jeigu norima ką nors užpulti. Pasirašyk, 
kas esi, bus daug garbingiau!

St. Kasparas
Sporto ir Socialinio Klubo Valdybos p-kas

UŽ GERA BLOGU ATSIMOKAMA

Susirado žmonių, kuriems parūpo ir 
pensininkus prisiminti. Taip pat atsirado 
„Pensininkas“, kuris reiškia nepasitenki
nimą tuo pagerbimu ir net vadina jį pajuo 
kimu. Mano manymu, jei rengė ir siuntinė 
jo kvietimus, tai gal ir ne dėl pajuokimo. 
Pensininkų, žinoma, yra įvairių. Vieni gal 
gyvena dar geriau, negu kitas dirbantysis. 
Gal jam toji pensija maža ką tereiškia. 
Bet susilaukia atitinkamo amžiaus, tampa 
pensininku ir nori naudotis savo teisėmis. 
Jeigu gali, jis nori ir pramogomis pasinau 
doti.

„Pensininkas" per EL galvoja, kad pen
sininkai gali ir patys sau pagerbimus su
ruošti. Ar kas nors rengia sau kokius pa
gerbimus ar prisiminimus? Visuomet to
kius dalykus rengia kiti. Tai surengė ir 
pensininkams. Manyčiau, kad „Pensinin
kui“ nebuvo ko užsigauti, jei rengė kiti ir 
žadėjo veltui bokalą alaus. Manau, kad pa
sirašęs „Pensininkas“ yra arba turtingas, 
arba dar iš senesnių laikų turįs per daug 
ambicijų. O gal kuo žmogus biednesnis. 
tuo ambicingesnis.

Gal jis nesirašė ir pavardės, kad skai
tytojai nesužinotų, kad toksai yra pensi
ninkas, kuris vietoj padėkos pareiškė ne
pasitenkinimą, kad žmonės nepamiršo se
nesnio amžiaus savo draugų bei pažįsta
mų. Taip buvo, taip yra, taip ir liks, kad 
už gerą blogu atsimokama.

J. Liobė

LAIŠKAS TAVO JONUI

Gerbiamas Tamsta, leiskite man Jums 
padėkoti už Jūsų nepaprastai blaivų ir 
įžvalgų pasisakymą „Kasdieniškose smulk
menose“ dėl paryžiečių susitikimo su V. 
Žalakevičium („Europos Lietuvio“ 22 nr.). 
Kokia kitokia būtų atmosfera užsienio lie
tuvių tarpe, jei mūsų spauda turėtų ne 
vieną vienintelį „Kasdieniškų smulkmenų“ 
Joną!

Leiskite palinkėti kuo didžiausios ištver
mės ir nemažėjančio aštraus žvilgsnio.

Su pagarba Ž. Mikšys

PASAILUE
— Kuwaito sveikatos ministerija užsa

kė Britanijoje, Jacob Cowan firmoje, 1000 
mylių tvarsčių.

— Atsitiktinai paaiškėjo, kad ligoninė 
Japonijoje prieš ketvertą metų sukeitė 
dviems šeimoms ką tik gimusius berniu
kus, o kai paaiškėjo, tai tėvai atsikeitė aša
rodami ir nutarė daugiau niekada nebesu
sitikti.

— Nepriklausomybės dieną (liepos 4 d.) 
JAV žuvo keliuose, lėktuvų nelaimėse ir ki 
tur daugiau kaip 1.000 žmonių, didžiausias 
atsimenamas skaičius per dieną.

— Prancūzijos padedamas, Izraelis sta
tysis lėktuvų fabriką.

— Sovietai užsisakė Britanijoje 1000 
veislinių Herefordo karvių, per 5 metus po 
200, ir britai turės siųsti prižiūrėtojus joms.

— Ugandos vyriausybė buvo paskelbusi 
2 mėnesių amnestiją tiems brakonieriams, 
kurie gražiuoju suneš savo sumedžiotų 
dramblių kaulus, ir jie šitaip sunešė dau
giau kaip 60 tonų, gavo po 7 šilingus už sva 
rą, o vyriausybė užsieniuose parduos po 
svarą už svarą.

— Gruzijoje būrys vyrų nuteista iki 5 
metų kalėti, nes jie į Kuros upę supylė 66 
svarus cianido, prisirinko maišus išnuody
tos žuvies ir nuėjo sau.

— Paryžiaus policija sugriebė 3 vyrus 
su 35 kg heroino — maždaug už 1.250.000 
dolerių (apdirbę savininkai už tą kiekį iš 
vartotojų surinktų arti 9 mil. dolerių).
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