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PO SOVIETINIU KEVALU
KOSYGINAS LIETUVOJE

Vakarų Lietuvos ūkius ir įmones lan
kantį sovietų ministrą pirmininką A. Ko
syginą lydėjo Lietuvos kompartijos sekre
toriai A. Sniečkus ir R. Songaila. Kartu su 
Kosyginu važinėjo ir jo pavaduotojas vi
cepremjeras A. Lesečka. Pasak rugpiūčio 
10 d. „Tiesos", Kosyginas „šiomis dieno
mis" Lietuvoje „ilsėjosi", matyt, Palangoj, 
ar kurioj kitoj Lietuvos pajūrio vasarvie
tėje, vasarojo.

A. Kosyginas vakarų Lietuvoje domėję
sis „prekyba ir gyventojų buitiniu aptar
navimu" įr vizitavo Šilutės linų fabriką, 
bet didžiausią dėmesį, atrodo, rodė melio
racijai. Apžiūrint kultūrines pievas ir me
lioracijos įrengimus Saugų sovchoze, pa
aiškinimus Kosyginui davė Lietuvos me
lioracijos ir vandens ūkio ministras J. Ve
lička ir Šilutės melioracinės statybos val
dybos viršininkas A. Petronis.

Lietuva šiandieną, tur būt, yra viena iš 
intensyviausiai melioruotų Sovietijos da
lių, turinti bent keturių dešimtmečių pa
tirtį šioje srityje. Pirmaisiais pokario me
tais lietuviai tos srities specialistai buvo 
kviečiami į Maskvą mokyti melioracijos. 
Specialistų trūkumas sovietuose, matyt, 
iš tiesų buvo didelis, nes rusiškai nemo
kantieji lietuviai dėstydavo su vertėjais. 
Pagaliau vien per pastaruosius šešis mė
nesius Lietuvoje buvo nusausinta daugiau 
kaip 18 tūkstančių hektarų pernelyg drėg
nų žemių ir nudrenuota daugiau kaip 41 
tūkstantis hektarų. •

Ir dabar, pasak „Tiesos", „drg. A. Kosy
ginas aukštai įvertino (Lietuvos) respub
likos melioratorių darbą", bet vis dėlto ne- 
susivaldė ir nepamokęs, kad, girdi, didi
nant žemės ūkio gamybą, melioracija 
esanti „svarbi“, ką lietuviai jau puikiai 
suvokė ir pradėjo vykdyti bent 20 metų 
prieš sovietus.

Sovietų premjeras domėjosi ir kitu lie
tuvišku išradimu — vitamininių žolės 
miltų gamyba. Agregatus tų miltų gamy
bai sukonstruavo ir gamyboje pritaikė lie
tuviai inžinieriai ir agronomai. Per pirmą
jį šių metų pusmetį tokių agregatų Lietu
voje buvo pagaminta 460.

žolės miltų gamybą Kosyginas stebėjo 
Stoniškių sovchoze ir Nemuno valstybi
niame ūkyje, kur jam paaiškinimus davė 
Lietuvos Žemdirbystės mokslinio tyrimo 
instituto mokslinis bendradarbis J. Griga- 
lauskas.

Nuolatiniu žemės ūkio gaminių nepri
tekliumi susirūpinęs sovietų premjeras 
pabrėžė, kad „gerai, be nuostolių nuimti 
derlių šiuo metu yra nepaprastai svarbus 
uždavinys", lyg ne „šiuo metu" derlių nu
iminėti galima būtų ir blogai ir su nuos
toliais... V.

PENKIOS DIENOS
Nuo liepos 1 d. daugumoje Lietuvos 

įmonių ir įstaigų jau įvesta penkių darbo 
dienų savaitė. Bolševikinės valdžios gyrė- 
jai apie tai kalba taip, tartum tai būtų dar 
niekur pasauly negirdėtas palengvinimas.

Koks nuo kitų kraštų atitvertų žmonių 
supratimas apie tai, galima spręsti, pvz., 
ir iš to, kad išgirdę, jog kas nors iš pažįs
tamų pasisako dirbąs pnkias dienas savai
tėje, klausdavo, — tai, tur būt, mažai ir 
uždirbai, jei taip trumpai dirbat? Kad bū
tų kur nors trumpinamas darbo laikas, 
neleidžiant sumažinti uždarbį, to „darbi
ninkų" diktatūroje gyvenantieji negalėjo 
įsivaizduoti. Dabar, įvedus penkias darbo 
dienas savaitėj, sovietuose uždarbis irgi 
nesumažintas, bet ir darbo laikas nė kiek 
nesutrumpintas: kaip buvo, taip ir liko 41 
darbo valanda savaitėj. Tik šeštadienio 
valandos dabar pridėtos prie kitų dienų pa 
mainų, jas atitinkamai pailginus.

(E)

GRĮŽIMAS IŠ TAŠKENTO
Rugpiūčio 5 d. į Vilnių sugrįžo paskuti

niai statybininkai iš Taškento. Jie po Taš
kente įvykusio žemės drebėjimo buvo iš
siųsti miesto atstatyti. Dirbo ten apie me
tus ir pastatė ten ketverius namus po 100 
butų ir vaikų darželį, kuriam ir baldus 
nusiuntė iš Lietuvos.

Grįžusi paskutinė statybininkų grupė 
Vilniuje iškilmingai sutikta. Dabar kyla 
klausimas, ar bus ir atitinkamos išleistu
vės. Kai statybininkai buvo siunčiami į 
Taškentą, į Lietuvą atvyko apie 300 šeimų 
iš nukentėjusio Taškento. Dabar, kai iš 
Lietuvos nusiųstieji statybininkai įrengė 
tenai net 400 butų, būtų laikas pradėti pro 
pagandą „už grįžimą į tėvynę"... Ypač, 
kad Lietuvoj butų perteklius tebėra svajo
nė. Bet jeigu tos šeimos buvo ne uzbekų, 
o rusų-kolonistų, tai gal jų išleistuvės irgi 
tik tuščia svajonė...

(E)

Trintis Lenkijos kompartijoj
Lietuvoje, Lenkijoje ir kituose komunis

tų valdomuose rytų Europos kraštuose 
dogmatiškieji, kietieji, griežtos linijos ko
munistiniai pareigūnai paprastai yra pra
vardžiuojami „partizanais". Lenkijoje 
svarbiausiuoju tokių „partizanų" laiko
mas vidaus reikalų ministras Mieczyslaw 
Moczaras.

Liberališkesniajame lenkų kompartijos 
sparne daugiausia susispietę intelektualai, 
kurių tarpe yra nemaža žydų. Pats Go
mulka, vokiečių okupacijos metais iš tie
sų partizanavęs, į kompartijos vidaus trin
tį stengiasi nesivelti, atlikdamas daugiau 
partijos vienytojo ir nuomonių lygintojo 
vaidmenį.

Trintis tarp abiejų kompartijos sparnų 
ilgesnį laiką buvo prislopusi, bet skirtybės 
iš naujo išryškėjo ir įtampa ypačiai pa
aštrėjo pastarojo karo tarp Izraelio ir ara
bų metu. Frakcijų skirtybės iš tiesų yra 
gilesnės ir net principinės kilmės, bet, Go- 
mulkos vyriausybei ir partijos vadovybei 
ištikimai laikantis Maskvos linijos Vidu
riniųjų Rytų konflikte ir visapusiškai pa
laikant arabų pusę, „partizanai" stengėsi 
susidariusią padėtį išnaudoti ir galutinai 
nustelbti demokratiškesnįjį kompartijos 
sparną, kuris buvo kritiškas aklam pa
klusnumui Maskvai įr nedviprasmiškai 
simpatizavo Izraeliui.

Pirmiausia „partizanai" pradėjo viešai 
reikalauti „pasidaryti išvadas" visiems 
tiems, kurie nepritarė oficialiai antiizrae- 
liškai linijai. M. Moczaras, kuris yra laiko
mas galimu senstančio Gcmulkos įpėdiniu, 
matyt, į kiniečių raudongvardiečius nusi
žiūrėjęs, išvykstantiems Izraelio diploma
tams Varšuvos aerodrome suorganizavo 
savotiškas „išleistuves": lėktuvo tiltelio 
link einančius Izraelio diplomatus apspito 
apie 100 grūmojančių ir šūkaujančių chu
liganų.

Politiniai stebėtojai neabejojo, kad de
monstracija buvo taikyta ne tiek išvyks
tantiems izraeliečiams, kiek patiems Len
kijos žydams (jų yna apie 30.000), per ku
riuos buvo siekiama įbauginti liberališ- 
kesniąją kompartijos frakciją. Tačiau iš
sišokimas Varšuvoje nustebino Vakarų 
diplomatus ir laikraštininkus, nes panašių 
kraštutinumų Lenkijoje nuo Gomulkos 
įsitvirtinimo valdžioje nėra buvę.

Antižydiškoji akcija tuo dar nesibaigė. 
Pagrindinėje Varšuvos gatvėje, Ujazdows- 
kio alėjoje, pavyzdžiui, buvo iškabintos 
dvi didžiulės nuotraukos. Vienoje buvo at
vaizduoti Varšuvos getą likviduojantieji 
vokiečių kareiviai, o kitoje — izraeliečiai, 
besivarą būrį egiptiečių karo belaisvių. 
Tuo pačiu metu lenkų spaudoje buvo pa
skelbta, kad Izraelio radijas savo komen
taruose greitą Izraelio laimėjimą prilygi
nęs vokiečių aviacijos lemiantiems smū
giams prieš Lenkiją 1939 metais. Izraelis 
šitą žinią oficialiai paneigė, o įvairios Va
karų monitoringo tarnybos, kurios Izrae

Septynios DIENOS
DAR VIENU DAUGIAU

Karinis teismas nuteisė 5 m. kalėti bu
vusį 1962-1963 m. Graikijos užsienio rei
kalų ministrą Averoffą, kuris savo na
muose buvo sukvietęs slaptą pasitarimą.

Po perversmo Graikija atskiroje saloje 
tebelaiko 2400 politinių kalinių, o kitose 
vietose mažesnius skaičius. Pagal neofi
cialius pranešimus — imtinių yra apie 20 
tūkstančių.

PASKUBOM GABENAMI GINKLAI
Britų pramonininkai paskubom gabena 

ginklus ir šaudmenis Nigerijos vyriausy
bei, kuri kovoja su atskilusia Biafra ir su
kilusiais krašto rajonais.

Smulkesni ginklai gabenami lėktuvais, 
kad tik greičiau galėtų būti panaudoti.

TIK SUSITARUS MAŽINS
Vak. Vokietijos kancleris dr. Kiesinge- 

ris ir JAV prez. Johnsonas priėjo vienos 
nuomonės, kad nė vienas kraštas neturė
tų mažinti NATO paskirtų savo karinių 
dalinių, kol iš anksto nebus išsiaiškinta ir 
sutarta. Tokius mažinimo klausimus svars 
to JAV ir Britanija, o taip pat ir Vak. Vo
kietija.

KARINIS BENDRADARBIAVIMAS
Kai britai ryžtasi atitraukti iš Singapū

ro savo karinius dalinius, tuo susirūpino 
Australija. Kad kraštas būtų saugesnis, 
Australija svarsto klausimą kariškai glau
džiau bendradarbiauti su Japonija. Dabar 
jau abu kraštai palaiko tamprius ūkinius 
santykius. 

lio radijo laidas įrašo į juostas, panašaus 
komentaro taip pat nėra užregistravusios.

Nežiūrint šitos „partizanų" išvystytos 
antižydiškos akcijos, bodėjimasis aklu Go
mulkos vyriausybės paklusnumu Maskvos 
linijai lenkų kompartijos eilėse plėtėsi ir 
simpatijų rodymas Izraeliui pasireiškė 
toli gražu ne vien tik žydų tarpe. įtampa, 
matyt, darėsi pavojinga, nes birželio pa
baigoje pats Gomulka savo trijų valandų 
kalboje opoziciją nedviprasmiškai įspėjo. 
Jis Lenkijos „zionistus“ (komunistiniame 
žodyne pats pavadinimas jau tolygus 
keiksmažodžiui) pavadino „penktąja kolo
na" ir užsipuolė visus tuos, kurie Izraelio 
pergalę šventė „aplaistymais“...

Bauginimai ir įspėjimas, matyt, nepa
dėjo, nes frakcijų trintis ir nepasitenkini
mas vyriausybės laikysena iš kompartijos 
eilių persimetė ir į kariuomenę, kurioje 
eilė aukštesnių karininkų nedviprasmiš
kai kritikavo Gomulką už aklą paklusnu
mą Maskvai ryšium su Viduriniųjų Rytų 
įvykiais. Pasėkoje iš pareigi) buvo atleis
tas aviacijos štabo viršininkas gen. Czes
law Mankiewiczius ir kai kurie kiti aukš
ti karininkai.

Įtampą švelninti ir padėtį išlyginti, ma
tyt, pasiryžo Gomulka, vėl asmeniškai įsi
kišdamas. Jo antisemitinė kalba buvo 
prieš spausdinimą perredaguota ir sušvel
ninta, išleidžiant visas antižydiškas vie
tas. Be to, Gomulka partijos nariams iš
siuntinėjo slaptą bendraraštį, kuriame 
įspėjo, kad antisemitizmas yra „antivy- 
riausybinis nusikaltimas".

Padėtis Gomulkai asmeniškai yra ne
lengva: jo žmona yra žydaitė.

E. Ilinls

MIŠKŲ PADĖTIS
Vilniaus miškų ūkio miškininkas (miš

kų ūkiais dabar vadinamos buvusios urė
dijos) liepos 28 d. Valstiečių Laikraštyje 
rašo, kad „Be valstybinių, respublikoje 
yra 400.000 ha miškų, priklausančių kol
ūkiams ir tarybiniams ūkiams. Jie sudaro 
23 nuoš. visų respublikos miškų". (Atseit, 
visas miškų plotas skaičiuojamas apie 
1.739.000 ha).

Apie tuos kolchozinius - sovchozinius 
miškus miškininkas sako: „šių miškų sto
vis labai blogas. Jie neišvalyti... Ugdomų
jų ir sanitarinių kirtimų nėra, stengiamasi 
kirsti tik gražius, sparčiai augančius me
džius, kurie dažnai naudojami ne kaip 
statybinė medžiaga, o kaip malkos... nere
tai pasitaiko gaisrų, plinta kenkėjai... ste
bina ir žemės ūkio ministerijos pažiūra 
šiuo klausimu... nėra jokio centrinio orga
no, kuris rūpintųsi... Žemės ūkio ministe
rija neužsiima. Miškų ūkio m-joj... šiais 
klausimais užsiima tik vienas žmogus“.

Išvada — reikia dar vienos įstaigoš...
(E)

DUJOS VIETNAME
Britų laikraščiai rašo, kad Vietnamo kare 

naudojamos kelios dujų rūšys. Viena JAV 
naudojama dujų rūšis nužudanti, ir nuo 
tų dujų žuvęs australų karininkas, nors 
buvęs su dujokauke.

SUKAKTIS SUNKIU METU
Indija atšventė 20 metų nepriklausomy

bės sukaktį. Ta proga min. pirm. Ghandi 
pareiškė, kad dėl maisto trūkumų kraštui 
teks išgyventi keletą sunkių mėnesių. Bet 
Indija visada turėjusi sunkumų. Ji įspė
jo tuos, kurie skaldo kraštą viduje, o jei 
kas nors pultų Indiją iš šalies, tai ji visa 
jėga ginsis, nors visus reikalus trokštanti 
spręsti taikiai.

REIKALAVLMAS ATMESTAS
Bukavu miestą užėmusieji sukilę baltie

ji samdiniai pareikalavo, kad Kongo vy- 
riausybėn būtų įjungtas dabar Alžyrijos 
kalėjime laikomas Čiombė. Prez. Mobutu 
pareikalavo, kad samdiniai pasiduotų, nes 
prieš tuos samdinius sukilsiąs visas kraš
tas. Be to, jie apkaltinti, kad dirba bel
gams.

PALEISTI DARBAN TANKAI
Sovietinė spauda skelbia, kad daugely

je Kinijos vietų vyksta kruvinos kovos 
tarp Mao Tsetungo šalininkų ir nenorin
čių pripažinti jo tvarkos. Wuhano provin
cijoje įr kitur kariuomenė priešinasi par
tijos vadovybei. Szecwane į kovas įjungti 
tankai ir artilerija. Kantono gatvėse 
įrengtos barikados.

SPAUDOJE
Vasara — laikraštininkams liesas lai

kas, nes įvykių būna mažiau, nuolatiniai 
bendradarbiai paprastai vasaroja, ir re
daktoriai dažnai skiltis turi užpildyti tuo, 
ką lietuviai laikraštininkai jau nuo seno 
vadina įvairuškomis.

Ar vasaros mėnesiais britų spauda Lie
tuvai ir lietuviams skiria didesnį, ar ma
žesnį dėmesį? Dėmesį, žinoma, nulemia 
įvykiai, o birželio mėnesį surinkome iš vi
so 20 „lietuviškų" britų spaudos iškarpų.

Sąryšis, rodos, sunkiai susekamas, bet 
net 11 iškarpų, kuriose minima Lietuva, 
atsirado dėl... Viduriniųjų Rytų karo. So
vietams Jungtinėse Tautose triukšmingai 
užsipuolus Izraelį už „agresiją", daug kas 
atkreipė dėmesį į faktą, kad toji pati So
vietų Rusija panaudojo agresiją, užimda
ma Lietuvą, Latviją ir Estiją. Įtakingasis 
ir paprastai gerai informuotas „Jewish 
Chronicle“ trijų skilčių antrašte „Impe
rializmo pratybos" užvardijo rašinį apie 
„sovietinius užgrobimus“. Straipsnyje nu
rodoma, kad sovietai po antrojo pas. karo 
prie savo imperijos jėga prisijungė 191 
tūkstantį kv. mylių teritorijos su daugiau 
kaip 25 milijonais gyventojų, jų tarpe ir 
2.900.000 lietuvių.

Į sovietų agresiją prieš Baltijos respu
blikas nurodo ir kitos mūsų iškarpos. 
„Yorkshire Evening Post" ta tema spaus- 
dinosi net keturi asmenys, „Irish Press“ 
— du, o po vieną „Evening News“, „Ken
sington Post" ir „Daily Telegraph“. Pa
starojo dienraščio kolumnistas Peter Sim
ple tą pačią temą aptaria ir savo skilty.

Baltijos valstybių aukso byla dar tris 
kartus buvo minima Londono spaudoje. 
Alan Brighty pateikė apžvalginį straips
nį „City Press" laikraštyje, o ryšium su 
Britanijos Baltų tarybos išsiuntinėtuoju 
memorandumu apie tą auksą rašė „The 
Guardian“ ir „The Financial Times".

„Nottingham Evening Post“ 14 eilučių 
paskyrė pranešimui apie vysk. P. Brazio 
mirtį, o Dublino „Evening Press“ ilgesnia
me rašinyje aptaria komunistų ir katalikų 
bendradarbiavimą, straipsnį pradėdamas: 
„Pasaulinis komunizmas pastaruoju metu 
parodė "pozityvų" dėmesį katalikybei". 
Rašinyje cituojama kauniškė „Tarybų Lie
tuva“, kuri rašiusi, kad oficialios Vatika
no laikysenos evoliucija esanti teigiamas 
reiškinys...

V. Spakovskis „Sunday Telegraph" sa
vaitraštyje rašė apie kalbos ir matemati
nių simbolių santykiavimą. „The Daily 
Telegraph“ korespondentas pranešė apie 
„Nikolai Krysenkov iš Lietuvos sostinės 
Vilniaus“, kuris granata susisprogdino 
Maskvos Raudonojoje aikštėje. To paties 
laikraščio mokslo populiarizacijos skyriu
je buvo labai nemoksliškai tvirtinama, 
kad Liepoja esanti Lietuvoje...

Liepos mėnesį tesusilaukėme astuonių 
„lietuviškų“ iškarpų: vasara, arba kiti 
akstinai, matyt, jau turėjo įtakos. Trys iš
karpos dar vis kėlė Baltijos klausimą ry
šium su buvusiuoju Izraelio-arabų karu. 
„Daily Express“ rašo apie valą parlamen
to narį Gwynfor Evans, kuris gilinasi į 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos klausimus,

STAIGUS PAKEITIMAS

Įvyko antras stambus Maskvos „kul- 
tūimainiautojų“ pabėgimas iš rinkos. Bir
želio gale pabėgę iš „pasivaikščiojimo po 
pasaulį“ per televiziją, liepos pradžioj at
sisakė nuo stambiausio iš visų ligšiol bu
vusių pasirodymų Amerikoj. Pagal kul
tūrinių mainų sutartį su JAV vyriausy
be, jie buvo užsimoję atsiųsti 250 daini
ninkų bei šokėjų — solistų, chorų ir miš
rių ansamblių — ne tik iš Maskvos, bet 
ir „iš Ukrainos, Gruzijos, Moldavijos, 
Azerbaidžano, Uzbekijos, Armėnijos, Ka
zachstano, Turkmėnijos ir Gudijos“. Visa 
tai buvo pavadinta „Rusų muzikos ir šo
kių festivaliu“, kuris įvairiuose Amerikos 
miestuose turėjo trukti beveik tris mėne
sius. Staiga, pačiose išvakarėse, praneši
mas iš Maskvos, kad... atidėta neribotam 
laikui. Be jokių paaiškinimų, net neužsi
menant, kas apmokės padarytas rengimo 
išlaidas...

Nors viešai nebuvo skelbiama, kad bus 
kas nors ir iš Lietuvos, bet sąrašuose buvo 
ir Vilniaus operos solistas tenoras Virgi
lijus Noreika. Vilniuje Tiesa jau birželio 
20 d. pranešė, kad V. Noreika išvyksta 
koncertuoti į Ameriką. Skelbė, kad jis, ly
dimas simfoninių orkestrų, attiksiąs ope
rų arijas, be to, turįs repertuare ir lietu
viškų dainų.

Jei kas Lietuvoj patikėjo Tiesa, tai ma
nė, kad V. Noreika nuo liepos pradžios 
koncertuoja Amerikoj... Tik liepos gale pa 
aiškėjo, kad V. Noreika, tiesa, dainuoja, 
bet ne Amerikoj, o tik Maskvoj.

(E)

VIS DAR AUKSO BYLA,
GRANATA RAUDONOJOJE AIKŠTĖJE 
IR BRAZDŽIO ŽAISLAS

nes jis esąs pasiryžęs ginti ir kitų mažų 
tautų reikalus, kurios esančios užgožtos 
svetimų režimų.

„Jewish Chronicle“ praneša, kad sovie
tinės įstaigos Kaune nutarė likviduoti Vi
lijampolės žydų kapines ir kad norintieji 
savo artimųjų kapus iki rugpiūčio 15d. turi 
perkelti kitur, šiuo metu Kaune gyvena 
mažiau kaip 1000 žydų.

„The Times" oficialių įvykių skiltyje 
pranešama, kad liepos 7 d. britų žemės 
ūkio ministras Fred Peart suruošė oficia
lius pietus, kuriuose garbės svečiu buvęs 
„Lietuvos žemės ūkio ministras Mr. Gri- 
galyunas“.

Pusę laikraščio puslapio „Blackbum Ti
mes" paskyrė trim nuotraukom su apra
šais, vaizduojančiom mažą mergytę Jane, 
iš visų pusių su nuostaba, dėmesiu ir pirš
teliu burnoje apžiūrinėjančią Antano 
Brazdžio geležies suvirinimo skulptūrą, 
pavadintą „Žaislas“. (rem)

LENKIJOS GAMINIŲ PARODA
Vilniuje (Vingio parke) vyksta Lenki

jos pramonės gaminių paroda. Lenkai at
vežė parodyti 30 vagonų eksponatų: leng
vosios pramonės gaminių, chemijos pra
monės (daugiausia kosmetikos) ir kai ku
rių žemės ūkio mašinų.

Lenkijos prekyba žymia dalimi yra nu
krypusi į Vakarus. Sovietams šiuo metu 
lenkai parduoda tik apie trečdalį savo 
eksportuojamų prekių. Maskvos „vnieš- 
torgas“, stengdamasis Lenkiją bent iš da
lies susigrąžinti, skatina „tiesioginę" pre
kybą tarp Lenkijos ir Lietuvos. Išsiuntė 
Lenkijon 500 tonų Lietuvoj pagamintos 
mėsos, o į Lietuvos parduotuves atvežė iš 
Lenkijos vyriškų drabužių.

(E)

SPORTINIAI ĮVYKIAI
Rugpiūčio 4 d. Maskvoje pasibaigė visos 

sovietinės imperijos sporto varžybos, va
dinamos spartakiada. Dalyvavo 17 rinkti
nių: nuo 15 vad. respublikų ir nuo Mask
vos bei Leningrado miestų. Atskirai run
gėsi kiekvienos rinktinės moksleivių ir su
augusiųjų grupės. Moksleiviai pasiekė aš
tuntą vietą, bet suaugusieji vos atsilaikė 
dešimtojoj, tad bendra Lietuvos rinktinės 
vieta — devinta, pati vidutinė.

Iš paskirų Lietuvos rinktinės sportinin
kų SSSR čempiono vardą iškovojo V. Ja
ras, numetęs diską 58 m. 8 cm. Moterų 
ietininkių varžybose trečiojoj vietoj išsi
laikė B. Kalėdienė, šį kartą numetusi ietį 
53 m 4 cm. R. Tamulis sunkiojo svorio 
bokso varžybose irgi tepasiekė trečią vie
tą ir susilaukė net priekaištingų pastabų 
iš Komj. Tiesos korespondento. Pussunkio 
svorio bokso varžybose pirmąją vietą lai
mėjo D. Pozniakas, vilnietis, priklausęs 
Lietuvos rinktinei. Nemaža vilčių teikęs 
bėgikas K. Orentas 5000 metrų lenktynėse 
atbėgo tik septintas.

Šios varžybos, kaip ir viskas šimet, bu
vo rengiamos rusų revoliucijos garbei. Ne
dalyvauti praktikuojantieji sportininkai 
negalėjo, bet, rodos, ne visi turėjo pakan
kamai entuziazmo... Maskvos rinktinė 
„planingai“ užėmė pirmąją vietą, RSFSR 
— antrąją. Taip, be abejo, visiems pato
giau...

(E)

— Tassas skelbia, kad geologai užtikę 
didelius naftos kiekius šiaurės ašigalyje 
— Jamalo pusiasalyje.

— Apie 150.000 pabėgėlių per Raudoną
jį Kryžių pareiškė norą grįžti į Izraelio 
užimtąsias Jordanijos žemes.

— Vidurinėje Jugoslavijoje pelės ir skė
riai sunaikino ir sugadino apie 80 kv. my
lių ploto derlių.

DBLS Derbio Skyriaus nariui 
p. J. Pranauskui, jo mielam broliui

JONUIPRANAUSKUI
tolimoje Australijoje tragiškai mirus, 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia
Skyriaus Valdyba ir nariai

Mielai M. GELVINAUSKIENEI,
Lietuvoje mirus jos mylimai Mamytei, 

reiškiu gilią užuojautą.
Birutė
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DERLINGOJI SUVALKIJA Knyginis pasaulis Lietuvoje
Prenumeratoriai jau senokai yra sulau

kę Broniaus Kviklio paruoštąjį ..Mūsų 
Lietuvos'1 trečiąjį tomą. Šiame 720 psl. to
me randame pilnus aprašymus Marijam
polės, Vilkaviškio, Šakių. Seinų. Suvalkų. 
Augustavo ir Naugarduko apskričių. Da
linai paliesta (tęsiniai) Šiaulių aps. ryti
nė dalis, Kauno aps. pietinė dalis ir Aly
taus aps. vakarinė dalis. Dar randame ap
rašymus vietovių į pietryčius nuo Augus
tavo, seniau priklausiusių Sokolkos aps. 
Tai Dambrava, Kilmonai, Sidra, Janča, 
Naujadvaris, Kuznica, Raigardas ir kt. 
Šios vietovės yra Nemuno ir Vyslos upių 
intakų takoskyros srityje. Pagal Lietuvos- 
Sov. Rusijos 1920 m. sutartį jos buvo pri
skirtos Lietuvai. Tai yra etnografinės Lie
tuvos vietovės.

Taip pat apsčiai surinkta žinių apie sri
tis į pietus ir į rytus nuo etnografinės Lie
tuvos ribų. Čia turime Baltvydžio girią. 
Brastą, Pinską, Slanymą, Valkaviską, 
Balstogę, Bielską, Dragičyną, Lietuvos 
Nesvyžių ir k. Tai vis istorinės vietovės, 
kurios mums primena garsiąją Lietuves 
senovę. Apie jas surinkta smulki ir doku
mentinė medžiaga nuo jų įsikūrimo iki 
šių dienų.

Apskritai, šitas tomas yra skirtas Sūdu- 
vos-Suvalkijos kraštui. Tad trumpai ir 
dirstelėkime, kas gi yra ta Suvalkija. Tai 
pietvakarinė Lietuvos dalis, kurį šiaurėje 
ribojasi su Žemaitija ir Vidurio Lietuva, 
rytuose su Vilniaus kraštu, pietuose su 
Lenkija, vakaruose su Mažąja Lietuva. 
Šiame plote yra apie 500 ežerų, kurie pie
tinėje dalyje yra gražūs, vaizdingi ir tin
kami vartoti. Didžiausia to krašto upė yra 
Šešupė, turi apie 229 km ilgio. Derlingiau
sios Vilkaviškio, Marijampolės ir šakių 
apskričių dirvos. Tai vadinamasis Lietu
vos aruodas. Pietinė Suvalkijos dalis yra 

ŠVARIOS RANKOS
mo ir koja už kojos stūmėsi priekin. Pėsčias jis nie
kada iš anų Berlyno vietų nėjo į Kurfuerstendammą, 
o štai gatvės jau pažįstamos, ir pamažu, rodos, 
dingsta sunkus ir slegiantis abejingumas, ir sesers 
Onos įsivaizduojami paveikslai užleidžia vietą al
kiui. Taip, valgyti, suskubti ką nors užvalgyti. Jis 
ima net sparčiau žingsniuoti. Pietų, pietų, virtų ru
gių lėkštelė ir net tie prakeiktai sprangūs griežčiai — 
pietų!

Klausnerio restoranas turi jam dar lėkštę rugių, 
ir senas padavėjas iškerpa maisto kortelę. Mažiau 
bus duonos, bet čepurna nori valgyti, jis alkanas da
bar. O su pirmuoju jo pasemtu šaukštu grįžta sesuo 
Ona, ir jis samsto rugius ir kramto ir ryja. Kodėl ne 
sesuo Veronika, o Ona? Ai, Čepurna tiesiog nežino 
atsakymo, Ona, sesuo Ona... Tądien ji buvo pas 
motiną, kai jis grįžo į namus, išėjo, ir rytą čiupo ją. 
Visą trobą išvertė, aukštą išlandžiojo, kur vyras, 
kur vyras, o jos vyras retkarčiais sugrįždavo namo 
tylom ir taip pat tylom išnykdavo. Jos tas vyras Gre- 
konių kaime buvo rakštis nuo pirmųjų dienų, kai vi
sa didybe iškilo ir tartum į savo rankas visą kaimą 
suėmė Miežinio-Grūšios Mykolas ir Tėvelio-Niurnos 
Rapolas.

Miežinių daug Grekonyse, net šeši kiemai, o 
Tėvelių trys. Kitus dar ir vardais vadindavo atskir
ti, o šiems kampininkams prisegė pravardes, nes to 
Miežinio darže šalia vieškelio auga didelė nusenusi 
kriaušė, o Rapolo Tėvelio senelis buvo tikras niur
na, nuolat pats vienas burbėdavo sau.

Abiejose trobose augo po vienturtį, ir kaimas 
mėgdavo pasišaipyti: girdi, nuo prosenelių tuose kie
muose vis po vieną tik vaiką, o jei daugiau būtų, tai 
ūkininkai neturėtų tiek verpimo moterims ir tiek ža
bų kapojimo vyrams, kad galėtų išlaikyti daugiau 
kaip šešis dykaduonius.

Ak, tas Rapolas ir tas Mykolas... Jei Čepurna 
nepažinotų jų, gal sesers Onos skriauda ne tokia 
sunki būtų. Visi ūkininkų vartai būdavo tiems jau
nuoliams atdari, kai jie ateidavo į darbą. O Čepurnų 
kieme ir troboj jie visada buvo kaip savi. Nei čepur
na tėvas, nei čepurnienė motina nedraudė jiems už
eiti, o savo vaikams su jais draugauti.

— Žmonės, — sakydavo tėvas Čepurna, — vi
si vienodi, ar čia jie turi truputį žemės, ar neturi. Vi
si su dviem rankom, su dviem kojom ir su nosim.

Sakydavo ir šypsodavos ir Rapolą su Mykolu 
laikė savais iki pat tol, kol kaimynystėje gyvenusio 
ir iš dvaro žemės gavusio savanorio Kelinio Jonas, 
kartu šokęs ir dainavęs, kartu su visais žiedą žaidęs 
Čepurnų troboj, tarė vieną sekmadienį:

— Mykoliuk ir Rapoliuk, jau Onytė mano.
Pasakė ir pastūmė tolyn vieną ir kitą ir išėjo 

šokti. Miežinis ir Tėvelis pastovėjo pasienyje ir tuo
jau dingo iš vakaruškų ir nebuvo net Onos vestuvė
se ir pas Čepurnas užeidavo tik tokiom dienom, kai 
reikėdavo pustyti dalgius ar kapstyti tvartuose mėš
lą. Jei šeštadienį ar sekmadienį čepurnų seklyčioje 
muzikantas čirpindavo armoniką, jie pražygiuodavo

abu kaimo gatve ir net prašomi nesustodavo ir ne
užeidavo.

O kai po pusmečio Mykolas Miežinis buvo pa
skirtas Grekonių seniūnu, o Rapolas Tėvelis jo pa
dėjėju, kai abiejų trobose šventųjų vietas užėmė 
nauji paveikslai ir viršum kryžiaus, motinų apginto, 
prie lango kabojo baltam popieriuj raudoni plak
tukai ir piautuvai, tada Onos vyras, Jonas tas Kėl
inys, reikalų atvytas užėjo pas Mykolą, rado ten Ra
polą, atbuvo ko atėjęs, o arti durų jau stovėdamas 
ten kitiems stoviniavusiems tarė šitaip, atsigrįžęs, 
kad girdėtų abudu ir tie, kuriems jis tuos žodžius 
skyrė:

— Dabar tai, matai, Mykoliukas ir Rapoliu- 
kas mus sutvarkys: dalge užkabins per pakinklius, 
kad nepabėgtume, o plaktuku konkt, konkt, konkf 
per galvą.

Šypsojos jis pats, šypsojos ir žmonės, kol pakė
lė galvą Mykolas.

— Tu pirmas paragausi to plaktuko, — ištie
sęs pirštą į Kelmį tarė jis drebančiu balsu. — Pir
ma turėjai teisę stumdyti, o dabar aš pastumdysiu.

— Aš tik pasijuokiau, — tarė Kelmys.
— Nėr ko čia juoktis. Tą juoką aš jau pažįstu.
Kelmys iš Mykolo balso suprato, kad juo

ku jau nebeišraišysi reikalo. Jis tada tylom din
go pro duris. Kai milicija pradėjo jo ieškoti, barė jį 
uošvis už liežuvio nevaldymą, pats jis graužėsi, o kai 
atėjo išvežimų diena, jo taip pat nerado namie ir į 
sunkvežimį nuvarė Oną vieną. O, tas Miežinis ir tas 
Tėvelis... Abu jie Oną išvežė, o kai karas ėjo pro 
šalį, Kelmys, sučiupęs šautuvą, skubėjo keliuku į 
kaimą, ir netoli vieškelio, jau prie pat Miežinių tro
bos, kurioje jis tikėjosi pasaldinti savo kerštą, pra
važiuojantieji vokiečiai paguldė jį dulkėse, ir gat
vės smėlin susigėrė bala jo kraujo, nes jis kilstelėjo 
šautuvą, parodys, girdi, vyras, kad ir jis tą pačią 
karštą aistrą nešasi ir padės, girdi, jis.

O Mykolas ir Rapolas dingo, kol dar šūvių ne
buvo girdėti. Mieste vokiečiai juos suėmė, ir Greko
nių kaime ėjo kalbos, o tas kalbas patvirtino nau
jasis seniūnas Jackus Jackūnas: vokiečiai sušaudė 
abudu, Mykoliukas ir Rapoliukas kažkur smėlin su
grūsti jau.

Kipras Čepurna pabudo iš jį apsėdusių min
čių ir atsiminimų, kai senis restorano padavėjas nu
ėmė nuo stalo lėkštę ir pastatė alaus. Ne, alaus jis 
nebuvo prašęs, bet atsigers: ilgiau galės pasėdėti. 
Diena sunki, gaisrai išvargino jį, ir vakaras dar tik 
artėja, o vakare gal vėl degs Berlynas ir trinksės ir 
sprogs bombos.

Kurfuerstendammas pilkėjo jau, kai čepurna 
grįžo nuo tos bažnyčios, kurios bokštas pro sudegu
sio pastato griaučius tebesistiebia į viršų. Viena puse 
jis nuėjo iki aikštės, antra puse grįžta, ir jis patenkin
tas, kad pilkėja, nes atidarys tuoj restoranus, tik jis 
nenusprendžia, į kurį pirmiausia eiti. Vaikščioda
mas jis perskaitė prie durų iškabintuosius visų res
toranų valgiaraščius.

Pasisekimas! Šalia Klausnerio jis gauna gaba
lėlį virtos žuvies, kitoj pusėj gatvės suspėja suvalgy
ti lėkštelę morkų, o parvažiuos namo, pridės dar 
riekelę duonos, tai ir atsiguls šviesesnėm akim.

(Bus daugiau)

Tą dieną bombos krito, ir šiaurės vakarų Ber
lynas išdidžiai liepsnojo. Žūstančių ir išgąsdintų 
žmonių riksmą ir vaitojimą tildė traškančios lieps
nos, ėdančios mūrus ir gatves, tirpdančios geležines 
sijas ir asfaltą.

Kai nutilo bombos, iš rūsių ir slėptuvių išlin
dę gyvi dar likę žmonės būreliais bėgiojo nuo tarpu
varčių į tarpuvartes, vis degančias, liepsnojančias, 
traškančias. Didžiulių pastatų dar neužverstais rū
siais, ištuštėjusių namų kiemais ir koridoriais blaš
kėsi, lyg skruzdėlės, žmonės: stūmėsi pirmyn ir bė- 
go atgal, kai atsidurdavo į degančias duris ar sieną 
ar liepsnų suimtas lubas.

Kipras Čepurna su padriku būreliu pasiekė už
verstas duris, pro kurias iš lauko plyšiais veržėsi 
liepsna, grįžo atgal, suko į šoną, grįžo atgal ir pro 
kiemą suko vėl į šoną. Tada jis šoko pro siaurus 
vartus į Alexandrinenstrassę.

— Halt! — suriko būrelį vedžiojęs vokietis, ir 
keli veidai paskui čepurną sužiuro gatvėn, o Čepur
na šoko atgal, nes gatvėje, įklimpęs nuo karščio iš
tirpusio asfaltan, rėkė žmogus, o abipus vartų degė 
namai. Tai jis įšoko kieman, išsišiepė, lyg subartas 
šuo, parodė jį sušaukusiam vokiečiui parudusius 
dantis ir įsimaišė būrelin. Dar vienas kiemas, dar šo
ne antras kiemas, ir būrelis pabiro kitoj gatvėj, pla
tesnėje, mažiau liepsnojančioje, čia ir išsisklaidė 
kas bėgom, kas pasidairydamas ir pasisaugodamas, 
o kas ir sustodamas atokiau nuo degančių namų, 
susiimdamas abiem rankom galvą, bėgdamas pro 
šalį, paskui atsigrįždamas pasižiūrėti, kaip ir ta mo
teris, kurią čepurna pralenkė ir kuri, prabėgusi pas
kui jį, sustojo ir atsigrįžo. Jam dabar siūbtelėjo krau
jas į veidą, kai moteris nusiėmė nuo galvos rankas 
ir šonu pasisuko į jį. Sesuo, sesuo, Ona!.. Ne, ne 
Ona, ne sesuo, o toks pat pailgas veidas ir ilgoka 
nosis. Ne, ne Ona... Oną išvežė. Taip, Onos nėra 
Berlyne, ji išvažiavo į rytus ir, tur būt, niekados ne
begrįš. Čepurna rijo dabar tą svetimą veidą, kuris 
priminė jam vargšę seserį. Moteris nuo degančių 
namų pakėlė į jį akis ir nuskubėjo gatve tolyn į 
aikštelę ir viršun išlindusią ir pylimu iš tolo stūksan
čią požeminio geležinkelio liniją. Ji atsigrįžo dar 
kartą ir sustojo prie kitų liepsnojančių namų, o kai 
tuos prabėgo, tai ir dingo skersinėj gatvėj už pylimo.

Už geležinkelio platesnės gatvės, daugiau aikš
telių ir rečiau degančių namų, čepurna dar pasidai
rė tos moters, pastoviniavo ties pirmąja aikštele, aki
mis apmetė liepsnų traškinamus namus ir nuėjo to
lyn nuo gaisrų. Ėjo retkarčiais pakeldamas galvą ir 
atsilenkdamas degančių namų. Sesuo Ona, sesuo, 
tik ji viena buvo galvoj, o gaisrai, o kritusios bom
bos ėjo ir praėjo pro jį. Sesuo Ona, sesuo Ona, se
suo, sesuo... Sesuo Ona, rodos, tempė į save visą jo 
minčių susinarpliojusį siūlą, ir čepurna vienoj dides
nėj kryžkelėj turėjo sustoti. Kur jis dabar vėžlina? 
Tai reikia sukti, rodos, truputį į tą pusę, ir ten bus 
Nollendorf aikštė, o ten toliau kelias jam aiškus.

Išėjo jis iš dūmų tirštumos, iš liepsnų traškėji

nederlinga, bet ji turi gražesnius gamto
vaizdžius.

XV-XVI a. Suvalkija beveik ištisai bu
vo apaugusi miškais. Prasidėjus koloniza
cijai, buvo kertami miškai ir kuriamos so
dybos. Iš tų didžiųjų senovės miškų dar 
užsilikę Kazlų Rūdos ir Augustavo miškų 
masyvai.

Mokslininkų manymu, senojo akmens 
amžiaus pabaigoje (apie 8000 m. >pr. Kr.) 
kai kuriose Suvalkijos vietose galėjo pra
dėti kurtis pirmieji klajokliai gyventojai. 
Daugiau duomenų apie gyventojus yra iš 
vidutiniojo akmens amžiaus. Vienas se
niausiųjų radinių, aptiktas Kalvarijos 
valsčiuje, Kamšų km., Irsnos upelyje ras
toji ilga ir siaura vyriška kaukolė. Ją ar
cheologai priskiria ilgagalvių europeidų 
rasei. Bet jų tautybės klausimas neišaiš
kintas. Spėliojama, kad baltai Suvalkijoje 
bus galėję įsikurti gal apie 2000 m. pr. Kr. 
Senieji sūduviai (jotvingiai) buvo sukūrę 
gana aukštą kultūrą. Bet XIII a. beveik 
ištisai jie buvo išnaikinti. Vėliau, gal po
rai šimtmečių praėjus, Suvalkijos žemė 
buvo kolonizuota naujais gyventojais. 
Šiaurinę dalį apgyvendino išimtinai lietu
viai. Jie amžių būvyje išlaikė senus lietu
viškus papročius ir grynąją kalbą ir iš
vystė žemės ūkį, kuris buvo pažangiau
sias visoje Lietuvoje. Šiaur. Suvalkija ir 
bolševikinės okupacijos metais paliko grū
dų aruodu. Ji teikia apie 70 nuoš. visos 
pavergtosios Lietuvos žemės ūkio produk
tų.

Po 1795 m. valstybės padalijimo Suval
kija atiteko Prūsijai, 1807 m. buvo įjung
ta į Varšuvos kunigaikštiją, o po 1815 m. 
Vienos kongreso įjungta į Lenkijos kara
lystę ir atiduota. Rusijos carams.

1837 m. buvo įkurta Augustavo guber- 
ja, tačiau jos centras buvo Suvalkuose. 
1867 m. Augustavo gubernija oficialiai pa-

Ar tie visokie laiškai, kuriuos mes raši
nėjau!, jau duoda ką nors istorijai? Taip, 
kada nors vienas kitas trupinėlis ir iš mū
sų šiandieninių laiškų gal kada nukris is
torijai, jei ta istorija neturės kitokių, ge
resnių šaltinių, jei mes taip jau būdingai, 
taip jau tikrai ką nors nusakysime, kaip 
niekas kitas ar bent kaip retai kas, savo 
gyvenamąjį metą.

Tačiau didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Gedimino laiškai, aišku, yra ir įdomūs ir 
brangūs istoriniai dokumentai. Mūsų isto
rikai visada skundėsi ir tebesiskundžia, 

vadinama Suvalkų gubernija, ir joje gy
venantieji žmonės pradėti vadinti suval
kiečiais. Prieš I-jį pasaulinį karą Suval
kų gubernijoje buvo 860.000 gyventojų.

Atkuriant nepriklausomos Lietuvos ka
riuomenę, Suvalkija davė apie 4000 sava
norių. 1945-1952 m. šiaurinėje dalyje ak
tyviai reiškėsi lietuvių rezistencinis ju
dėjimas. Vyko stiprios kovos, nukreiptos 
prieš sovietinius pareigūnus ir jų gink
luotąsias pajėgas. Partizanų veikla buvo 
centralizuota, įkuriant Tauro apygardą. Ji 
turėjo karinį štabą ir politinį skyrių. Apy
gardos teritorija buvo padalyta į 4 rink
tines, o pastarosios į mažesnius vienetus. 
Daugeliu atvejų partizanai buvo užėmę 
visą eilę svarbių punktų ir juos kontrolia
vo. Suvalkijos partizanams pavyko už
megzti ryšius su laisvuose Vakaruose gy
venančiais lietuviais. Tame žygyje ypač 
minėtinas yra partizanas J. Daumantas - 
Lukša.

Čia tik paviršutiniškos žinios apie Su
valkijos kraštą. Norint tą kraštą plačiau 
pažinti, reikia skaityti įvairių vietovių ap
rašymus. Čia rasime paminėtus ne vien 
tik miestus, miestelius ir bažnytkaimius,

GEDIMINO LAIŠKAI
kad trūksta dokumentų kuriems nors įvy
kiams nušviesti. Net ir tais atvejais, kai 
yra dokumentų, ne visada lengva surasti 
teisybę. Daug rašė vokiečių ir rusų kroni
kininkai ir keliauninkai apie Lietuvą, bet 
jiems dažniau rūpėjo pajuodinti lietuvius, 
jų darbus ir gyvenimą, nes lietuviai daž
niausiai buvo jų nedraugai. Vadinas, ir 
visos tos kronikos ar kelionių aprašymai 
ne kartą yra teisybė, sumaišyta su pro
paganda.

O lietuviai nebuvo laimingi — nesupra
to tų visokių užrašų vertės ir net karalių 

bet net didesnius ar žymesnius kaimus. 
Kartu su vietovėmis paminėti ir laiko ei
gos įvykiai bei žymesni žmonės. Tą gau
siai surinktų žinių rinkinį dar puošia ati
džiai parinktos nuotraukos. Ir tiek daug 
atskleista nežinomų įvykių, kad kiekvie
na, tegu ir smulki, vietovė turi savo gar
bingą praeitį. Bronius Kviklys tikrai atli
ko milžinišką darbą, paruošdamas tokį iš
samų Lietuvos vietovių aprašymą. Jis su
pažindina mus su garbinga mūsų tautos 
praeitimi, dabartine padėtimi ir primena, 
ką buvome pamiršę. Tai knyga, kokią lie
tuvių kalba vargu ar kada nors turėjome. 
Ji bus didelis ir vertingas kultūrinis pali
kimas ateinančioms kartoms.

O kad Bronius Kviklys tą savanoriškai 
pasiimtąjį sunkų darbą galėtų užbaigti, 
tai ir mes jauskime lietuvišką pareigą jį 
visomis išgalėmis paremti. Siųskime nuo
traukų, žinių, talkininkaukime ir užsipre
numeruokime.

„Mūsų Lietuvos“ jau yra išleisti 3 to
mai. Dabar ruošiamas ketvirtasis, kuris 
apims Žemaitiją ir Mažąją Lietuvą.

V. Vytenietis 

ir 'kunigaikščių dvaruose neturėjo kroni
kininkų, kurie sėdėtų ir rašytų viską. Jei
gu jie būtų susipratę šitaip padaryti, tai 
Lietuvos istorikams dabar nereikėtų 
svarstyti kiekvieną praeities faktelį.

Kiek tų brangių ir vertingų istorinių 
dokumentų kur yra, jie šiandien leidžiami 
ir Lietuvoje. Tiesa, Lietuvos istorikų duo
na nėra lengva. Jie turi tokių uždavinių, 
kurių vykdymas negali džiuginti lietuviš
kai nusiteikusių istorikų. Vienas toks ne
dėkingas uždavinys — ieškoti visokių ry
šių tarp lietuvių ir rusų tautų. Toks užda
vinys, aišku, keliamas ne pačių lietuvių, ir 
labai gaila, kad kai kurie istorikai, matyt, 
visiškai savanoriškai yra linkę savo dar
buose rusams priskirti ko didžiausią isto
rinį vaidmenį lietuvių tautos gyvenime. 
Daugiausia tą uždavinį vykdant rusams 
bus, rodos, pasitarnavęs J. Žiugžda. Kitas 
uždavinys — prislėpti tą Lietuvos praei
ties paveikslą, kuris lietuviams buvo pa
žįstamas iki 1940 m., arba net apjuodinti 
jį, o iškelti visokias revoliucines pastan
gas, surankioti apie jas ko daugiausia ne 
tik faktų, bet ir faktelių, kurie paskui di
dinami, kad pasidarytų verti istorijos. Ši
tąjį antrąjį uždavinį vykdant dalyvauja 
jau daugiau Lietuvos istorikų, jeigu ne vi
si.

Bet ir dabartiniams Lietuvos istori
kams, tur būt, įgriso ieškoti praeityje he
rojų, didesnių už gyvenimą, kai iš tiesų į 
daugumą jų tenka žiūrėti pro padidina
mąjį stiklą. Jie pradeda iškelti aikštėn 
tikrus ir vertus dėmesio istorinius doku
mentus. Vienas tokių leidinių yra Gedimi
no laiškai, kuriuos išleido Vilniuje „Min
ties" leidykla (ats. redaktorius istorijos 
daktaras J. Jurginis) su įžanginiu istori
ko V. Pašutos straipsniu.

Mačiau, „Tėviškės Žiburiuose“ istorikas 
dr. J. Jakštas rašo, kad šis leidinys Vilniu
je buvęs išpirktas per valandą (jo išleista 
5000 egz.). Per daug nė nesistebėtume, jei 
taip iš tiesų būtų atsitikę, nes Gedimino 
laiškų istorinės vertės juk nepalyginsi su 
kokio smulkaus bolševikų partizano (ar 
net ir stambaus) pasipasakojimais, kokių 
išsižioję laukia visokie kraštotyrininkai.

Įžangoje į šiuos laiškus dr. V. Pašuta 
aptaria, kiek naudos iš jų gali turėti isto
rikas, pirmiausia, krašto ūkio, visuomeni
nės santvarkos, politinės struktūros ir Lie
tuvos užsienio politikos aspektais. Jis nu
rodo istorikus, kurie yra šiuos laiškus ty
rinėję kitais aspektais, o tarp jų ir dabar 
svetur gyvenąs J. Jakštas.

Istorijos instituto įžangoje taip pat nu
rodoma, kokią didelę reikšmę istorijos 
mokslui turi šie laiškai (tik šioje įžango
je, sakytume, prasiveržia ir politinių kip
šiukų: girdi, šie šaltiniai įspėja Pabaltijo 
tautas būti budriomis, nes kryžiuočių pa
likuonys... tebeturi senus grobikiškus kės
lus).

Visi dokumentai pateikiami trijomis 
kalbomis — rusų, originalo (lotynų ar se
nąja vokiečių) ir lietuvių. Pirmuoju spaus
dinamas Mindaugo laiškas vysk. Kristijo
nui, toliau Gedimino laiškai popiežiui, vo
kiečių miestams, vienuolynams, įvairios 
sutartys, pareiškimai. Iš viso išspausdinta 
18 tokių dokumentų.

Čia, žinoma, nėra vietos kartoti tų laiš
kų ir kitų dokumentų, kuriuose, pvz., ra
šoma popiežiui: „Didžiai prakilniam tėvui 
viešpačiui Jonui, Romos sosto aukščiau
siam kunigui, Gediminas, lietuvių ir dau
gelio rusų ir t.t. karalius“ ir dėstomos vi
sokios ano meto bėdos ir neteisybės. Isto
rikai į šiuos dokumentus gilinasi, o eili
niam skaitytojui ir šiaip malonu prisista
tyti gyvą, šiltą, vaizdingą ano meto įvykių 
vaizdą.

Rodos, kad tos pačios istorinių doku
mentų serijos kita knyga yra išleistas jau 
J Goštauto „Ponas Teisėjaitis“.

K. Plaučiūnas

A. CYKO DARBAS

Technikos mokslų daktaras Aleksandras 
Čyras, Kauno Politechnikos Instituto Vil
niaus filialo prorektorius, dalyvavo tarp
tautiniame kongrese Weimare (Ryt. Vok.) 
dėl matematikos pritaikymo technikos 
moksluose. Iš 200 referatų 20 atspausdinta 
kongreso darbų leidinyje, jų tarpe ir A. 
Čyro referatas. Jį ypač palankiai vertinę 
JAV ir Vak. Vokietijos mokslininkai. (E)

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal,
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AUKSO FONDO ISTORIJA
Ilgesniame, atkarpomis „Naujienose“ ei

nančiame pasisakyme dėl J. Gliaudos kny
gos „Agonijos“, rašytojas Liudas Dovydė
nas atveria kai kurių jam žinomų Lietuvos 
nepriklausomos praeities nuotrupų.

Savo skaitytojams čia perspausdiname 
to pasisakymo ištrauką („Naujienų“ 1967 
m. birželio 26 d. nr.), kurioje kalbama apie 
sumanymą sudaryti užsieniuose didesnius 
fondus.

** «

Čia rašomiems atsiminimams naudojuo
si kun. V. Mirono žiniomis. Teko man su 
kun. Mironu, kaimynu ir lyg ir gimine, ga
na išsamiai išsikalbėti ne vieną kartą. Aš 
pats naudojausi visais prieinamais šalti
niais iki pasitraukimo iš Lietuvos. Skai
čiau ir protokolų knygą, kurioje įrašytas 
prezidento Antano Smetonos įgaliojimas 
Merkiui eiti prezidento pareigas. Likę Lie
tuvoje buvusieji ministrai gana atvirai 
man pasakojo, nevengdami kritikos Sme
tonai, bet juo toliau, tuo labiau susilaikyda 
mi nuo smerkimo dėl to taip išgarsinto 
nesipriešinimo ultimatumui.

Kun. Mironas buvo bene artimiausias 
Smetonai. Net šeimos bėdas Smetona at
virai, gal būt, beveik vieninteliam ati
dengdavęs. Kartą Smetona pajuokauda
mas, taręs: „Tau išsipasakoti dvigubai pa
ranku, kaip draugui ir kaip kunigui išpa
žintis atpuola“. (Kun. Mirono teigimu, 
Smetona nuo Vilniaus laikų nepraktikavęs 
išpažinties. „Gal kartais dėl akių, krikščio
nių demokratų malonumui“, — pridūrė 
kun. Mironas).

Kun. Mirono teigimu, nuo įgulų įvedimo 
Smetona kartą išsitaręs: jeigu sovietų ar
mija ginklu veržtųsi, Lietuvos vyriausybė,

ATGARSI  A U J ANT:

Statistika ir pajamos
J. Žaliūkės įspėjimas (pig. EL 32 nr.), 

kad „atsargiau būtų naudojamasi sovieti
ne statistika“ — ypač, atrodo, taikytas 
„spaudos darbuotojams" — vis dėlto ne
labai teįtikina.

Sovietų S-ga yra didžiulė pramoninė 
valstybė, kurios gamyboje jau plačiu mas
tu įdiegta modernioji technologija ir ku
rios ūkis, be to, yra planingas, t.y., griež
tai centralizuotai vairuojamas. Tokiam 
komplikuotam krašto ūkiui ir jo gamybi
niams procesams valdyti ir derinti tiksli 
ir įmanomai pilna statistika yra būtinas ir 
neišvengiamas įrankis. Tai aišku kiekvie
nam. nors ir paviršutiniškai tesusipažinu- 
siam su ekonomika arba ūkiskaita. Todėl 
ir Sov. S-goje yra renkami ir viešai skel
biami įvairūs statistiniai duomenys, 
kiekvienais metais išleidžiama keliolika 
įvairiais požiūriais sustatytų statistikos 
metraščių bei rinkinių, kuriais savo kas
dieniniame darbe naudojasi dešimtys 
tūkstančių Sovietijos ekonomistų, buhal
terių, administratorių, inžinierių, planuo
tojų ir šiaip biurokratų, šeštadalio žemės 
paviršiaus apimties ir 227 milijonų gyven
tojų kraštą antraip aplamai nbeūtų įma
noma administruoti.

Tiesa, kaip ir kitose uždarose visuome
nėse, sovietuose statistikos duomenis ban
doma panaudoti propagandiniams arba 
politiniams tikslams. Tai pasireiškia ne 
tiek tiesiogiu tų duomenų klastojimu, 
kiek nepilnu išsakymu, operavimu nuo
šimčiais, nepaduodant absoliučių skaičių, 
arba lyginant skirtingos prigimties dy
džius. Visa tai yra elementarios statisti
nės klaidos, kurios sovietuose kartais, at
rodo, sąmoningai naudojamos, kai dėl po
litinių, propagandinių arba karinių prie
žasčių neparanku skelbti pilną ir neuž
maskuotą statistiką. Pastarųjų kelerių 
metų bėgyje, sekant su dabartiniu Lietu
vos gyvenimu susijusią statistiką, galima 
pastebėti, kad nuo panašaus statistinio 
žonglieriavimo vis labiau atsisakoma. Tur 
būt, dėl to, kadangi tikslūs statistiniai 
duomenys yra reikalingi krašto ūkio vai
ruotojams ir administratoriams.

Pastaraisiais metais užsieniuose buvo 
paskelbta keletą studijų apie dabartinę 
Lietuvą (Banaitis, Remeikis, Zunde), ku
rių išvados iš tikrųjų nebuvo labai palan
kios Maskvos arba Vilniaus valdžiai. Bet
gi tos studijos buvo parašytos analizuo
jant vien tik sovietų paskelbtuosius sta
tistinius duomenis!

J. Žaliūkė tvirtina: „Tikrieji sovietiniai 
statistiniai duomenys, tiek respublikinės, 
tiek sąjunginės reikšmės, dedami į slaptus 
archyvus ir viešai neskelbiami...". Autorė 
(ar autorius), matyt, buvo tikrai aukšta 
sovietinės biurokratijos pareigūnė, jei taip 
autoritetingai gali tvirtinti eiliniams pilie
čiams paprastai nežinomus dalykus. Tokiu 
atveju, žinoma, būtų labai pageidautina, 
kad J. Žaliūkė smulkmeniškiau papasako
tų apie visus tuos dalykus, nes tai užsie
nio lietuviams būtų ne tik įdomi, bet, gal 
būt, įr naudinga informacija...

Str. „Bendroji rinka“ (EL 20 nr.) pa
duotieji statistiniai duomenys iš tiesų pa
imti iš „anglosaksiškos“ (ak, kaip gaul- 
listiškai išsireikšta!) spaudos. Pirmoje ei
lėje iš Londono „The Economist“, dalinai 

įteikusi protesto notą Kremliaus vyriausy
bei, turi trauktis į užsienį. Dar prieš įgulų 
atsiradimą Lietuvoj kun. Mironas, Smeto
na ir Tūbelis kartą išsikalbėjo: ką tektų 
daryti nepriklausomybės praradimo atve
ju? Smetona sutikęs su Mirono projektu: 
didesnę sumą Lietuvos banko valiutos ga
rantijų dolerių, aukso sudėti užsienyje, 
pvz., Kultūros Fondo ar kokio Lietuvos 
Laisvės Fondo vardu. Tokį fondą valdyti 
tektų paskirti keliolikos asmenų tarybą ar 
valdybą. Prezidentas ar Ministras pirmi
ninkas didžiausioj paslaptyje turėjęs iš
dirbti statutą. Tūbelis manęs, kad pato
giausia vieta fondui būtų Šveicarija ar 
Švedija. Smetona manęs, kad ir JAV bū
tų parankios. Ten ir vietos lietuviai turė
tų balsą. Smetona ypač akcentavęs mirš
tančių lietuvių palikimus, kuriuos dažnas 
paliekąs visokioms tikybinėms instituci
joms arba be testamento. Dvasininkai turį 
progų ir jas atkakliai išnaudoju, rinkdami 
palikimus svetimiems, nes tikybinių ins
titucijų vadovybė esanti grynai svetimų
jų rankose. Tūbelis, kaip praktiškas fi- 
nansininkas-politikas, manęs, kad paliki
mų nereikėtų maišyti dėl šventos ramy
bės. Buvę bandyta JAV palikimais pasirū
pinti, bet sustota, sutikus irgi kietą kuni
gijos opoziciją JAV. Kun. Mironas, be
rods, iš kun. Miluko gavęs laišką, nusi- 
skundžiantį kunigų visišku atsidavimu 
svetimiems. Mironas skundėsi, kad ir Lie
tuvos paskola — bonų pardavimas JAV 
suklupęs kunigijai tyliai, bet ne be vysku
pų spaudimo, pasipriešinus. Gruodžio per
versmas davęs kunigams Amerikoje progą 
boikotuoti lietuviškus interesus. Pažan
gieji atidavę aukas komunistinėms orga
nizacijoms, o katalikai rieškučiomis pylę 

iš „jankiškojo“ „U. S. News and World 
Report“. Betgi, pvz., ryšium su Britanijos 
siekimu įstoti į EEB, visiškai panašius 
duomenis skelbė ir Vakarų Vokietijos 
spauda, pvz., „Die Welt“ dienraštis, ku
riam „liberalizmo“ priskirti nebūtų įma
noma net ir turint lakiausią vaizduotę. Be 
to, „jankiškojo“ USNWR redaktoriai „li
beralizmo", tur būt, kratytųsi, kaip bel
zebubas kryžiaus... Kitaip sakant, anie 
statistiniai duomenys visame civilizuota
me pasaulyje laikomi pakankamai tiks
liais ir yra priimami.

Atmetę jausmingąsias ir nedalykiškas 
J. Žaliūkės rašinio pastraipas, jos tvirti
nimuose, matyt, nesurasime tiesiogio 
prieštaravimo anai statistikai. Gal tik šio
kio tokio nesusipratimo, aiba bent nesu
pratimo iš J. Žaliūkės pusės. Pirmiausia, 
faktas, kad vieno gyventojo vidutinės 
bruto pajamos sovietuose nuo 1957 metų 
pakilo 33 nuoš., neturi būtinai reikšti, kad 
ir kiekvieno gyventojo pragyvenimo lygis 
visu trečdaliu pagerėjo. Į pajamas taip 
pat įeina ir įvairūs tiesiogiai bei netiesio
giai mokesčiai (kas aname str. buvo pa
brėžta, bet J. žaliūkės citatoje praleista). 
Sakykime, JAV arba V. Europoje mokėji
mai ligos, socialiniam ar pensijų draudi
mui išskaitomi iš bruto pajamų arba da
romi laisvanoriškai. Sovietuose visa tai 
„nemokama“, o teisingiau išsireiškus, tų 
pačių gyventojų vistiek apmokama įvai
rių mokesčių forma.

Iš tiesų 1962 m. sovietuose žymiai pakilo 
kai kurių maisto produktų kainos varto
tojams, bet tai reiškė, kad tuo pačiu aki
vaizdžiai pakilo ir žemdirbių — kolūkie
čių pajamos. Kadangi sovietuose žemdir
bių nuošimtis yra, palyginti, labai aukš
tas, jų pragyvenimo lygio kėlimas (įve
dant vad. ekonominio suinteresuotumo 
principą ir garantuojant minimalų darba
dienio atlyginimą pinigais) turėjo sunau
doti nemažą tų 33 nuoš. dalį. Be to, stam
bi tų 33 nuoš. dalis, be abejo, įvairiais mo
kesčiais buvo nukreipta į naujus įdėjimus 
pramonėn (t.y. į kapitalizaciją), ūkinei ki
tų kraštų šalpai (arabams, Kubai), nepas
kutinėje vietoje ginklavimuisi įr erdvėlai
vių statybai bei tyrimams, kurie, kaip ži
nome, ryja milijardines sumas. Tokiu bū
du statistiniu vidurkiu išvestas gyventojų 
pajamų padidėjimas nebūtinai turi reikšti 
tų gyventojų tolygų pragyvenimo lygio 
gerėjimą, kaip, atrodo, suprato J. Žaliūkė.

Lyginant su Vak. Europa ir JAV, So
vietijos gyventojų pragyvenimo lygis yra 
žymiai žemesnis, nors vidutinės vieno gy
ventojo bruto pajamos sovietuose šiandie
ną jau prilygsta Vakarų Europai (Brita
nijai ir Bendrosios Rinkos kraštams). Iš 
kitos pusės, Lietuvos gyventojų pragyve
nimo lygys vis dėlto yra aukštėlesnis už 
Lenkijos gyventojų.

J. Žaliūkė, matyt, nelabai mėgsta 
„anglosaksų" ir ypačiai „jankių" bei jų 
spaudos. Rašantysis nejaučia nei pareigos, 
nei noro tų „jankių“ ginti, bet, eilę metų 
skaitydamas įvairių kraštų spaudą, jis vis 
dėlto mano, kad bešališkiausia, savo infor
macijomis visapusiškiausia, o komenta
ruose nuosaikiausia, tur būt, bus rimtoji 
britų spauda.

R. E. Maziliauskas 

vyskupijoms. Pergreit naujieji kunigai su
pratę Amerikoje, kad už pinigus visokios 
malonės... titulai ir pelningos parapijos. 
Tūbelis kietai laikęsis — nesimaišyti į 
Amerikos lietuvių gyvenimą. Tūbelio įti
kintas ir Mironas manęs, kad Lietuvos 
kultūrinė ir politinė kova būsianti nepa
ranki JAV-se. kur diena po dienos parapi
jos užimančios silpnėjančias lietuvių po
zicijas. Kun. Mironas, tatai pasakodamas, 
atrodo, norėjo atskleisti, su kokiais sun
kumais Lietuva ir jos reikalai susiduria ir 
laisvoje Amerikoje. Ne kartą Smetona nu- 
siskundęs Lietuvos klero veiklumu. (Miro
no žodis „kleras“. D.). Jiems esą neįmano
ma įtikti. Smetona neslėpęs, kad gruodžio 
17 d. perversmas buvo krikščionių demo
kratų. ateitininkų produktas. Ne gero lin
kėdami pakvietė į nuverstosios vyriausy
bės kėdes Smetoną ir Voldemarą. Krikš
čionys demokratai manė, kad Smetona ir 
Voldemaras turėsią apvalyti kelią krikš
čionių demokratų valdymui ir vėliau — 
išstumti. Kuri. Mironas daug nuopelnų 
priskyrė Voldemarui, kurio apsukrumas 
sužlugdęs krikdemų svajonę. Kun. Miro
nas — tai buvo žinoma — buvo iš avijos 
atskilęs piemuo. Toks maždaug buvo kan. 
Tumas-Vaižgantas, prof. Izidorius Tamo
šaitis. Nekalbant apie Mykolaitį-Putiną, 
kurį pats „dieviškojo grožio“ meno dabo
tojas prel. Dambrauskas-Jakštas pavadino 
Rasputinu, pasirodžius Putino romanui 
„Altorių šešėlyje“. Mironas manė, kad 
krikščionių demokratų ir dvasininkų opo
zicija buvo pakenkusi Smetonos ir tauti
ninkų kultūriniams planams — veiklai. 
Krikščionys demokratai bet kokia kaina 
griebėsi valdyti Švietimo ministeriją. Dėl 
tų nuolaidų švietime ne kartą Smetona 
nusiskundęs, girdi, ir jam dažnai neaišku 
būdavę atskirti, kur lietuviški interesai, 
kur pasaulinė katalikų hegemonija.

Smetona tikrai buvęs pasiryžęs įsteigti 
tokį fondą užsienyje. Jis manęs, kad lietu
vių tautiniai interesai, jeigu nepriklauso
mybė būtų užgniaužta, be tokio fondo pa
rinktų asmenų — patriotų vadovybės, ga
linti patekti į savanaudžių, prisiplakėlių 
politikų rankas. Bet, netekus Tūbelio pa
ramos, Smetona ūmai suglebęs. Taip ir 
pasakė man Mironas: „Suglebo kaip ser
mėga be pečių“. Mironas kalbėjęs ir su 
Pakniu, Lietuvos „lito karaliumi“, kaip jį 
pavadino Mironas, bet „lito karalius“ pa
sirodęs nusenusiu biurokratu. Paknys 
ėmęs aiškinti, kad tai gali pakenkti lito 
pastovumui. Be to, jeigu tai išaiškėtų, gir
di, sukeltų paniką ir be jokių priešų. Pak
nys, gal būt, ir Smetoną atkalbėjęs nuo 
fondo steigimo užsienyje.

Paskutinėse dienose, grįžus Merkiui iš 
Maskvos, Smetona susidaręs įspūdį, kad 
Lietuvoje pakeisti vyriausybę kliudąs jis, 
Maskvos nemėgiamas, „kruvinu diktato
rium“ vietos komunistų pravardžiuoja
mas prezidentas — Antanas Smetona. Mi
ronas manė, kad Smetona pasirinkęs ne
blogą taktiką: pasiūlęs priešintis ultima
tumo nuėmimui. Sutikus ministrų pasi
priešinimą, Smetona nuėjęs jau seniau jo 
paties nubrėžta vaga: pasitraukė į užsienį, 
kur jis manęs sudaryti bazę Lietuvos lais
vei atstatyti. Likusiems Lietuvoje tyliai 
linkėdamas galimai greičiau susidoroti su 
Maskvos smurtu. Lygiai Mironas, lygiai ir 
Smetona netikėję greitu nepriklausomy
bės atstatymu. Kun. Mironas tikėjo vokie
čių pergale prieš komunizmą ir taika su 
Anglija, gal net Amerika. Smetona tiki
nęs, kad anglosaksų gadynės atėjimas ne
išvengiamas. tuo pačiu — ir Amerikos su
stiprėjimas. Kun. Mironas manė, kad ang
lai ir vokiečiai, po Hitlerio žuvimo, sura
sią bendrą kalbą. Smetona apgailestauda
mas Mironui išsitaręs, esą, per mažai tam 
tinkamų žmonių pasitrauksią nuo Krem
liaus į užsienį. Smetona pataręs ir Miro
nui trauktis į Vokietiją, o iš ten — į Ame
riką, kur taip sumažėję kunigai — patrio
tai.

PASTATŲ VERTĖ

Taškento, Maskvos ir Vilniaus laikraš
čiai rašo, kad Lietuvos statybininkai pa
statė namus labai gerai: tvirtus (žemės 
drebėjimui atsparius) ir gražius.

O apie statybą Lietuvoj tuo tarpu štai 
kokie vaizdeliai (iš Czerwony Sztandar, 
rugp. 2):

„Šių metų vasario mėnesį Naujojoj Vil
nioj perstatant Neries fabriką, sugriuvo 
mūro siena, „iš šaknų“ išraudama įvai
rias konstrukcijas. Žuvo vienas darbinin
kas“.

„Tą patį mėnesį Kretingoj, tarpkolcho- 
zinės statybinės organizacijos garaže su
griuvo gelžbetoninės pertvaros. Sudaužy
ti du automobiliai, 6000 rublių nuostolių“.

„Klaipėdoj, anglies rūšiavimo įmonėje, 
pasirodė plyšių 41 balkyje, o 5 balkiai iš 
viso nulūžo ir pakibo ant įrenginių. Dėl to 
visas pastatas tapo nebetinkamas, o jo 
naudingoji vertė siekė 12 milijonų rub
lių“.

Nelaimių priežastys visais atvejais arba 
statybininkų apsileidimas, nuostatų ne
silaikymas, arba ir projektuotojų klaidos.

(E)

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau, 

girdėjau murmėjimų, kad aš buvęs nelo
giškas, kai rašęs apie mūsų vakarietiško
jo pertekusio pasaulio pastangas nusižu
dyti, dar net nusižudyti su išlepusiems 
tinkamu mostu, su techniškai pažangai 
būdingu išradingumu. Elegantiškasis ar
bitras romėnų poetas Petronijus nuėjo į 
vonią, kuri, aišku, romėnų stambiajai bur
žuazijai reiškė technišką pažangą, ten per
sipjovė riešus, nukraujavo ir atidavė Die
vui sielą. Kas čia išradinga? Arba kas čia 
išradinga nušokti iš Eifelio boškto? Pana
šus dalykas yra šokinėjimas nuo tiltų į 
upę, jau irgi senas metodas nusižudyti. 
Tasai metodas jau buvo žinomas ir mūsų 
rašytojui Vienuoliui, nes jo „Paskenduo
lės“ Veronika, visuomenės atstumta, nu
brenda į upę ir nusiskandina...

Arba tie Madraso valstijos kaimiečiai 
Indijoje, kurie prisigėrė lako, mirė juk 
taip, kaip ir tinka atsilikusio krašto neiš
radingiems piliečiams: pigi prekė, kartu ir 
pigus nusižudymo būdas, ir svarbiausia, 
kad tokį gaminį gerdamas net nežinai savo 
likimo! 

* * *
Išlepusiems Vakarams gėda būtų šito

kiais metodais žudytis. Čia daugumas turi 
pakankamai pinigų, net ir paauglių vaikų 
kišenėse voliojasi kezulai svarų ar dole
rių, ir dabar pasiūlyk tu jiems šokti nuo 
tilto, arba persipiauti riešus, arba nuskris
ti iki Paryžiaus ir palipėti į Eifelio bokš
tą. Jeigu gražiai surašytum didžiulį skel
bimą, siūlydamas tokius pasenusius nusi
žudymo metodus, ir pabandytum išspaus
dinti „Times“ dienraštyje, tai, greičiau
sia, būtum išjuoktas, gautum atsilikėlio 
vardą, o jei po to atbėgtų televizijos bend
radarbiai ir pradėtų tave filmuoti, tai tik 
kaip kokią retą senieną, kaip filmuojami 
šimtamečiai seneliai ir t. t.

Kas kita, kai surašomas ir dar net ir 
rimtų žmonių pasirašomas ir „Times“ dien 
raštyje išspausdinamas skelbimas, kuria
me reikalaujama atšaukti draudimą par
davinėti ir vartoti narkotikus. Tai jau 
reiškia pažangą, yra modernu. Dėl to nėra 

Pavogtas Goja
Neseniai viename Paryžiaus mokslinio 

tyrimo institute buvo įžymi diena. Inžinie
rių, — elktronikos specialistų, — grupė 
baigė konstruoti sudėtingą įrenginį, kurį 
pavadino „spąstais vagims“. Įrenginys 
skirtas ne bankams ir ne juvelyrinėms 
parduotuvėms. Jis bus įtaisytas didžiuo
siuose Prancūzijos muziejuose ir paveiks
lų galerijose. Ir ne tik Prancūzijoje. Pa
raiškas atsiuntė daugelis Vakarų šalių, 
kuriose tarsi epidemija paplito meno kū
rinių vagystės.

Štai trumpa tik kai kurių nusikaltimų 
kronika. Iš Londono nacionalinės galeri
jos buvo pavogtas Gojos pieštas žymusis 
Velingtono hercogo portretas. Vagys nu
statė kainą: 4 tūkst. dolerių. Sukilo Scot
land Yardas. Veltui. Vieną dieną polici
joj sučirškė telefonas: nežinomas žmogus 
siūlė policininkams nueiti į Londono Vik
torijos geležinkelio stotį ir paimti iš sau
gojimo kameros jo atiduotą popierinę dė
žę. „Nenorėjote sumokėti, todėl grąžinu 
jums portreto liekanas“. Kai policininkai 
atidarė dėžę, joje rado pelenus. Tačiau 
cheminė analizė parodė, kad tai buvo ne 
drobės, o seno popieriaus pelenai. Kur žy
musis Goyos darbas? Sveikas ar sunaikin
tas? To niekas nežino.

Iš privataus Paryžiaus meno kūrinių 
pirklio Maiette muziejaus buvo pavogtos 
šešios drobės. Jų tarpe Leger „Akrobatai 
su ratu“ ir Braque „Graikiška galvutė". 
Vagys pareikalavo 50 tūkst. dolerių. „Tai 
nesudaro nė pusės paveikslų kainos, — 
pasakojo pirklys žurnalistams. — Bet aš 
turėjau atsisakyti to, nes draudimo įstai
ga man pilnai atlygino nuostolius. Aš pa
tariau vagim kreiptis į draudimo įstaigą". 
Jie tai padarė. Bet ten taip pat atsakė: 
„Ne“. Mat, įstaigos direktorius greit ap
skaičiavo: už įgytus iš vagių paveikslus 
reiktų sumokėti labai didelius mokesčius, 
ir neliktų jokio pelno.

Iš Frankfurto prie Maino miesto dailės 
muziejaus pavogta vyresniojo Cranacho 
drobė „Venera“. Iš vieno Paryžiaus mu
ziejaus dingo šeši Cezano paveikslai. Iš 
Milano galerijos dingo nežinomo XVII a. 
dailininko paveikslas — muziejaus pasi
didžiavimas. Jis buvo išplautas iš rėmų 
skustuvu. Iš Vakarų muziejų ir galerijų 
pavogti van Goghe, Utrillo ir Renoise dar
bai. Kaip praneša „Der Spiegei“, Vakarų 
Vokietijos policijos sąrašuose daugiau 
kaip 10 tūkst. pavogtų meno kūrinių. Ir 
tie sąrašai kiekvieną savaitę papildomi. 
Kriminalistai mano,kad iš muziejų pavog
ti kūriniai patenka į privačius pogrindi
nius rinkinius.

Paryžiaus inžinierių manymu, jie pa-

ko stebėtis, jei televizija paskyrė 2500 sv. 
paruošti programai — pasikalbėjimui su 
vienu jaunu narkotikų vartotoju. Žiūrėki
te, toj programoj su jaunu narkotinės pa
žangos skleidėju kalbėjosi aukštas dva
siškis, aukštas teisininkas, aukštas laik
raštininkas, nes pažangą reikia gerbti, 
nes, pavyzdžiui, kai kurie narkotikų var
totojai tvirtina, kad per tuos gaminius su
randamas Dievas... O sakoma, kad net nė
ra tokių žmonių, kurie neieškotų Dievo 
(šitaip rašoma ir dr. J. Girniaus knygoje 
Žmogus be Dievo).

Deja, man atrodo, kad modernizmo gar
bintojai čia kai ką pražiūri. Jeigu nuo 
narkotikų mirusieji ar iš proto išėjusieji 
ar besivoliojantieji, kai tų narkotikų ne
gauna, būna suradę Dievą, tai jį bus sura
dę ir nuo tilto nušokusieji ir Madrase nuo 
lako gėrimo iškritusieji.

* * *
Kita vertus, dėl manęs — tegu tas tur

tingasis pasaulis pūva ir žūva ir naujais 
metodais. Tiktai sakau, kad aš pats pasi
lieku prie senų ir moderniajam pasauliui 
jau juokingų metodų. Man gaila anų Mad
raso vargšų indų, kad jie teįveikė tik lako 
prisigerti, bet aš jaučiu pasitenkinimą, 
kad jie vis dėlto nesiterliojo su jokiais 
skelbimais „Times“, reikalaujančiais lega
lizuoti narkotikus. Užgėrė ir numirė. 
Skurdžiai gyveno, skurdžiai užgėrė ir 
skurdžiai numirė.

Matyt, esu senienų gerbėjas. Man kaž
kaip įspūdingiau, kai žmogus šoka iš Ei
felio bokšto.

O kad žmogus ieško progų pasisvaigin- 
ti, tai tikra tiesa. Imk kad ir tą biblijinį 
Nojų — užgėrė vyno įr nudribo kaip stovi. 
Vynas arba pastiprintas vynas, žinoma, 
irgi pridaro nelaimių. Va, tegu ir tas pats 
Nojus, jeigu nebūtų per daug prisiragavęs, 
tai Chamui nebūtų sudaręs progos pasi
šaipyti, o Nojui nebūtų reikėję jo keikti. 
Chamas juk užtraukė tėvo prakeįkimą vi
sai savo giminei.

Tačiau vis tiek ne per vyną žuvo Roma. 
Ne per vyną žus ir turtingasis pasaulis.

Tavo Jonas

paruošę labai efektyvų paveikslų apsau
gos įrenginį. Tereikia paliesti rėmą, ir ja
me įmontuotas siųstuvas duoda signalus ir 
įjungia televizijos aparatą. Seklys savo te
levizijos ekrane mato, koks paveikslas yra 
pavojuje. Kartu kamera fotografuoja va
gį, ir, siųstuvui pasiuntus pirmąjį signalą, 
automatiškai užsidaro visos durys.

Ar tai padės? Gal būt. Tačiau paryžie
čių išradimas ne visiems muziejams pri
einamas. Iš kitos pusės, kaip parodė di
džiųjų bankų apiplėšimai, nė viena sis
tema nėra absoliučiai patikima.

Vakarų filosofai ir publicistai vis daž- 
nėjančiose meno kūrinių vagystėse įžiūri 
šiuolaikinės civilizacijos krizę.

KELIŲ NELAIMĖS LIETUVOJE

Nors automobilių Lietuvoje dar toli 
gražu iki pertekliaus, bet jų susidūrimų, 
atrodo, pasitaiko, proporcingai lyginant, 
daugiau, negu ten, kur automobilių ke
liuose tiršta. Nelaimių statistika neskel
biama. Bet apie jų dažnumą apytikriai ga
lima spręsti iš pranešimų apie žuvusius 
tokiose nelaimėse ir iš kai kurių atvejų 
aprašymų, skelbiamų įspėti dar gyviems 
bei sveikiems vairuotojams.

Svarbiausia ir dažniausia automobilių 
nelaimių priežastis — vairuotojų girtu
mas. Antra priežastis — vairuotojų ver
žimasis pasinaudoti valdinėmis mašino
mis vadinamųjų „kombinacijų“ tikslais.

Liepos 23 d. Tiesoj vėl pasakojama apie 
du tų rūšių įvykius. Ties Deveniškėmis 
„vis per tą stikliuką“ jaunas vairuotojas 
net su traktoriumi nuvirto nuo vieškelio 
ir žuvo traktoriaus prislėgtas. O Utenoje 
„Greitosios pagalbos“ mašina, kaukdama 
savo sirena, trenkė į sunkvežimį. Trys žu
vo, du sunkiai sužeisti. O ne ligonio gelbė
ti ta mašina skubėjo. Paaiškėjo, kad šo
feris, iš Kauno atvežęs į Debeikių prie
glaudą porą senukų. buvo apsirūpinęs 
„atsarginiu“ kelialapiu (pasirašytu, bet 
be kelionės paskirties pažymėjimo) ir sku
bėjo ta proga dar sulakstyti į Molėtus, 
Uteną ar dar kažkur visokiais privačiais 
„reikaliukais“, susijusiais su vyno atsar
gom bei kitais reikmenimis. Šoferis, ma
tyt, labai skubėjo tą papildomą kelionę 
atlikti.

(E)

SUDEDAMAS TILTAS
Prancūzijoje sukonstruotas naujo tipo 

tiltas, kurį sudaro trys 12 m ilgio dalys. Jas 
galima lengvai sudėti ir per 15 minučių 
perdengti apie 40 m pločio upę.
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LONDONAS
TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE

Tautos šventės minėjimas bus rugsėjo 9 
d., 7 vai. vak., Londono Lietuvių Sporto ir 
Socialinio Klubo salėje (345 A Victoria 
Park Rd., London, E.9).

Minėjimo programos didesnę dalį atliks 
jauna dainininkė Vanda Galbuogytė iš 
Bradfordo.

Sekmadienį, rugsėjo 10 d.. Tautos šven
tės pamaldos Lietuvių bažnyčioje bus 11 v.

Londono lietuviškos bendruomenės na
riai kviečiami dalyvauti.

D. BRITANIJOS LIET. BENDRUOMENĖS

SUVAŽIAVIMO 1967 M. RUGSĖJO 23 D..
2 VAL. P.P. DIENOTVARKĖ

Suvažiavimo atidarymas, Suvažiavimo 
prezidiumo rinkimai, Sveikinimai, Praeito 
suvažiavimo protokolo skaitymas. Krašto 
Valdybos pirmininko pranešimas, Kasinin
ko pranešimas, Revizijos Komisijos prane
šimas apie B-nės kasa, ir Tautos fondą, 
Mandatų Komisijos rinkimai, Rinkimai: 
Tarybos, Krašto Valdybos, Revizijos Komi
sijos. Jaunimo sekcijos sudarymas, Atsto
vų rinkimai į III PLB Seimą New Yorke 
1968 metais, Einamieji reikalai.

Pagal Bendruomenės įstatų II punktą, D. 
B. L. B-nei priklausančios organizacijos 
siunčia po vieną atstovą nuo 250 narių. Or
ganizacijos, turinčios mažiau narių, siun
čia vieną atstovą.

KUN. DONATAS SLAPŠYS LONDONE
Sekmadienį, rugpiūčio 27 d., į Londoną 

atvyksta kun. D. Slapšys iš Chicagos pa
keliui atgal į Indiją, kur jau gana ilgą lai
ką jis misijonieriauja.
Tikimasi, kad sekmadienį jis atlaikys su

mą ir pasakys pamokslą.

LIETUVIAI PARODOJE
Karališkos Akademijos patalpose Lon

done vykstančioje sovietų dailės parodoje 
latvių dailininkams skirta daugiau vietos, 
negu galėtų priklausyti dviejų milijonų 
tautai. Taip pat neproporcingai daug da
lyvauja gruzinų. Lietuvių dalyvauja tik 6.

A. Gudaitis atstovauja vyresnios kartos 
dailininkams. Gimęs 1904 m. ir baigęs Me
no mokyklą Kaune 1929 m., jis 1929-33 
m. studijavo Paryžiuje. 1937 m. tarptau
tinėje parodoje Paryžiuje jis laimėjo 
aukso medalį. Šiuo metu dail. Gudaitis 
yra Valstybinės meno mokyklos profeso
rius Vilniuj. Šioje parodoje jis yra išstatęs 
du paveikslus: Vakarą ir Sodybą.

S. Usionis, gim. 1927 m. ir baigęs Vil
niaus Meno mokyklą 1953 m., išstatė vie
ną paveikslą.

J. Čeponis, gim. 1926 m. ir baigęs tą pa
čią mokyklą 1951 m., išstatė du paveiks
lus: gėles.

V. Gečas, gim. 1931 m. ir baigęs Vil
niaus Meno mokyklą 1957 m., pasirodė 
su vienu paveikslu: Žiema.

J. Svajas, gim. 1925 m., baigęs tą pat 
mokyklą, išstatė vieną didelį paveikslą: 
Vieniša. Paveikslas, atrodo, vaizduoja tra
giškas paskutinio karo pasekmes Lietu
vai.

P. Porutis, gim. 1924 m. ir jau Sibire, 
Jakutske, baigęs meno mokyklą. Nuo Lie
tuvos nenutolo. Jo paveikslas: Dubysa.

Sunku pasakyti, ar dailininkai J. Romas 
ir P. Valius yra lietuvių kilmės, bet pa
starajam pavyko parduoti savo „žuvis" už 
labai gerą kainą. Po vieną paveikslą taip 
pat pardavė Gudaitis, Čeponis ir Gečas.

Paroda tęsiasi iki rugsėjo 1 dienos.

VOKIETIJOS LIETUVIŲ 
SKAUTAI LONDONE

Vasario 16 gimnazijos mokytojo ir Vo
kietijos lietuvių skautų „Aušros“ tunto 
tuntininko Ant. Veršelio vadovaujami sep
tyni Vokietijos lietuviai skautai — visi Va
sario 16 gimnazijos mokiniai — keturioli
ka dienų praleido Anglijoje. Savaitę laiko 
jaunieji svečiai dalyvavo LSS Anglijos ra
jono stovykloje Liet. Sodyboje, o likusį sa
vo viešnagės laiką gyveno Lietuvių Na
muose ir lankė Londono įdomybes.

Vokietijos lietuviai skautai šia savo iš
vyka buvo visapusiškai patenkinti. Sto
vykloje jie įsigiję skautiško patyrimo, 
anglų kalbos pratybos jiems, be abejo, 
praversiančios gimnazijos pamokose, o pa
saulinis Londono miestas skautams taip 
pat padaręs įspūdžio. Visi džiaugėsi Lie
tuvių Namuose susilaukta globa, o su ypač 
dideliu pasigardžiavimu būdavo priimami 
dėdės Jono gaminami „angliški“ pusryčiai. 
Antra vertus, dėdė Jonas ir kiti „namiš
kiai" džiaugėsi keliom dienom savo tarpe 
turėdami būrelį žvalaus, linksmo, manda
gaus ir lietuviškai kalbančio jaunimo^

Rugpiūčio 16 d. Vokietijos liet, skautai 
išvyko atgal į Vasario 16 gimnaziją.

ATITAISOMA KLAIDA
„Europos Lietuvio“ Nr. 31 tarp aukotojų 

skautų vasaros stovyklai įrašyta, kad T. 
Vidugiris aukojo 2 sv., o turi būti 2 sv. 10 š.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ROCHDALE — rugpiūčio 27 d., 12 vai.
BRADFORD — rugsėjo 3 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAMAS — rugp. 27 d., 11 vai.. 

Jaunimo Židinyje.
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 3d., 11 vai., 

Židinyje.
MANCHESTER — rugpiūčio 27 d., 10.30 v.
DERBY — rugpiūčio 27 d., 11 vai., Bridge 

Gate.

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

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

GRAŽUS GANYTOJO PRISIMINIMAS

Viena tautietė, kuri pavardės prašė ne
skelbti. židinyje užprašė Gregorijanines 
Mišias už a.a. vysk. Praną Brazį, MIC.

Gregorijanines sudaro 30 šv. Mišių, ku
rios laikomos kasdien be pertraukos visą 
mėnesį. Jos Židinyje yra pradėtos rugpiū
čio 20 d. ir sekmadieniais būna 11 vai.

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
Rugsėjo 3d., 11 vai., Židinyje Raulas 

Biekša užprašė šv. Mišias už Lietuvos kan
kinius partizanus ir kariuomenės savano
rius. Ta pačia intencija kitas Mišias jis už
prašė Židinyje pačioje Tautos šventėje, 
rugsėjo 8 d. Jos bus 8 vai. vakare.

PASIRUOŠIMAS JAUNIMUI
Per visas atostogas Jaunimo Židinys yra 

pamažu remontuojamas, tvarkomas iš vi
daus ir iš lauko. Ruošiamasi, kad jis lietu
viukams, kurie sugrįš ar naujai atvyks 
rugsėjo 3-5 dienomis, būtų dar jaukesnis 
ir galimai patogesnis.

COVENTRY
TAUTOS ŠVENTĖS IR SKYRIAUS 20 M.

MINĖJIMAS

DBLS Coventrio Skyriaus Valdyba rug
sėjo 9 d., šeštadienį, 6 vai. vak., lenkų klu
bo salėje, Whitefriars Lane, rengia
Tautos šventės ir Skyriaus 20 m. minėjimą.

Programoje: DBLS Tarybos pirm. Dr. S. 
Kuzminsko paskaita, Skyriaus apžvalga, 
sveikinimai, o po minėjimo seks linksmoji 
dalis su šokiais, loterija ir kt.

Šokiams iki pirmos valandos ryto gros 
E. Dragūno vadovaujama kapela, veiks ba
ras su įvairiais gėrimais ir užkandinė.

Visus vietos ir apylinkių tautiečius su 
draugais ir pažįstamais prašom atsilanky
ti. Iki malonaus pasimatymo!

Skyriaus Valdyba

DERBY
MALDA TĖVYNEI

Artėjančios Tautos šventės proga, rug
piūčio 27 d., 11 vai., Bridge Gate bus ant
ros mėnesio lietuviškos pamaldos. Susibur- 
kime maldoje už Tėvynę.

PRAŠOMA AUKOTI KNYGAS

Brangūs tautiečiai, turintieji atliekamų, 
jau neskaitomų, lietuviškų ir svetimomis 
kalbomis lituanistinių knygų, žurnalų bei 
laikraščių, prašomi paaukoti tai Australi
jos Lietuvių Bendruomenės Latrobe Val
ley Seniūnijos steigiamos bibliotekos fon
dui.

Knygos renkamos prie jau turimos bi
bliotekos užuomazgos adresu: Mr. F. So- 
daitis, 3 Jennifer Str., Morwell, Vic., 3840, 
Australia.

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 TAURA, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3. ST. DUNSTAN’S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.

CORBY
PASIKALBĖJIMAS SU M. VEREIKA

Corbio įmonių laikraštis „S&L News“ 
rugpiūčio 11 d. Nr. 8 išsispausdino ilgesnį 
pasikalbėjimą su tame mieste gyvenančiu 
lietuviu Martynu Vereika apie pavergtųjų 
viltis ir jų kūrimąsi ir gyvenimą Britanijo
je.

Straipsnis daugiau kai pusės puslapio, 
ir prie jo yra M. Vereikos fotografija.

VOKIETIJA
IKI ŠIOL TURĖJO LAGERIUOSE 

GYVENTI
Viengungiai benamiai užsieniečiai gavo 

Hamburgo miesto pastatytuose „Hansa- 
Haus“ nuolatinį prieglobstį. Senatorius 
Ernst Weiss perdavė šiuos 45 butų namus 
naudotis.

Benamiai užsieniečiai turėjo iki šiol gy
venti lageriuose ar nepatenkinamose pri
vačiose patalpose. Už 900.000 markių pa
statytuose „Hansen-Haus“ gyvens, tarp ki
tų, ir 23 sveikatos netekę užsieniečiai. Gy
ventojų patogumui yra įrengtos dvi bend
ros patalpos kultūringai laisvalaikiui pra
leisti. Jungtinių Tautų Aukštasis komisa
ras pabėgėlių reikalams suteikė lėšų bal
dams.

Hamburgo miesto valdžia turėjo apie 
4000, daugiausia iš Rytų Europos kilusių 
benamių užsieniečių. Didžioji dalis jų bu
vo įjungta į darbus.

Jau 1952 m. benamiai užsieniečiai gavo 
pirmuosius nuosavus butus pagal savo pa
geidavimus Schnelsen, Harburg, Neugra- 
ben. Seneliai ir ligonys gavo atskirus kam
barius vienuose senelių namuose, kuriuos 
išlaiko Innere Mission. Iki šių metų vidu
rio benamiams užsieniečiams perduota 
630 butų. „Hansen-Haus“ apsigyvens visi 
viengungiai lietuviai benamiai užsienie
čiai Hamburge.

J. Pyragas

PAIEŠKOJIMAI

STANISLOVAITIS Vytautas, gimęs 1928 
m. rugpiūčio 30 d. Šiauliuose, Mečislovo ir 
Marijos sūnus, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

ZELINKEVIČIUS Stasys, sūnus Adomo, 
gimęs 1922 m., gyvenęs Kaune, iš Pabradės 
dingęs 1941 m. Pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti: K. Drungilas, 24 Cranberry 
St., London, E.l.

NAUJOSIOS KNYGOS
J. Audėnas — Paskutinis posėdis (šioje 

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

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

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

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

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

arijos — 2 sv. 15 šil.
Lietuvių tautiniai šokiai — 2 sv. 10 šil.
K. Donelaitis — The Seasons. Kietais vir 

sėliais 29.4 šil., minkštais — 22 šil.

Rašyti: Dainora, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.

Perku Anglijos 5 šilingai sidabrines mo
netas, taip pat ir kitų Europos kraštų si
dabrinius pinigus, kaip rusų carinius si
dabrinius rublius, Vokietijos 5 DM, Švei
carijos 5 Fr. ir t.t. ir visas lietuviškas mo
netas. Moku gerą kainą už gerai užlaikytus 
pinigus. Rašykite, ką turite. P. ZABLOC
KIS, 2333 Ontario St.. Vancouver 10, B. C. 
Canada.

VERTA PAGALVOTU..

Ar mano sutaupos dabartiniu metu 
duoda tinkamą pelną?

BALTIC STORES INVESTMENTS Co., 
421 HACKNEY RD., LONDON, E.2.

Tel. SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.,
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT.

moka 7% (grynais)
už investacijas 5 metams ir ilgiau

ir
6% (grynais)

už trumpesnius investavimus.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome visus palikimo 

reikalus.

Studentijos
Vasario 16 gimnazijos rūmuose liepos 

28 d. — rugpiūčio 1 d. vyko baltiečių stu
dentų kongresas. Suvažiavo apie 60 stu
dentų. Kongresą atidarė jau baigęs Ham
burgo universitetą, bet dar tęsiąs studijas 
Ričardas Baliulis. Kongresą sveikino Va
sario 16 gimnazijos direktorius kun. dr. 
P. Bačinskas.

Estas Ney skaitė pranešimą apie Vil
niaus, Rygos ir Dorpato universitetus carų 
laikais. Latvis magistras Germanis skaitė 
paskaitą apie sovietų pastangas iškraipyti 
Baltijos tautų istoriją. Po to gyvose disku
sijose buvo svarstomi Baltijos kraštų so- 
vietinimo ir kitokios okupanto veiklos 
klausimai. Išryškėjo, kad tautiškai lietu
viai stipriausiai laikosi, po jų eina estai ir 
trečioje vietoje latviai, kurių krašte yra 
ypač didelis procentas rusų.

Vasario 16 gimnazijos mokytojas dail. 
A. Krivickas savo paskaitoj apžvelgė Bal

tijos kraštų meną. Kongreso dalyviai turė
jo progos pasidžiaugti ir jo suruoštąja me
no paroda. Parodėlėje buvo išstatyta ir 
lietuvių dailininkų iš Lietuvos darbų re
produkcijų, iš kurių matyti, kad ten me
nas pakinkytas tarnauti okupanto propa
gandai. Be to, buvo parodyta ir tokių kū
rinių, kurie rodo, kad dabar jau galimi ir 
tokie dalykai, kurie anksčiau nebūdavo 
leidžiami.

Antrosios dienos vakare buvo koncertas, 
kurį atliko patys kongreso dalyviai ir ku
riame atsispindėjo visa studentiškoji jau
nystė.

Dar vienas balsas
Toronto dienraštis The Telegram liepos 

24 d. paskelbė stambų iliustruotą straips
nį — Aarono R. Einfranko įspūdžius iš 
Vilniaus. Tai antras L. Diržinskaitės suor
ganizuotos spaudos konferencijos vaisius. 
Tik šio straipsnio autorius nekartojo Dir
žinskaitės ekspertų aiškinimų. Jo į daly
kus ten pažiūrėta plačiau atvertomis aki
mis ir išgirsta šis tas šalia oficialiųjų įti
kinėjimų.

Pradžioje nurodė, kad viena iš šių dienų 
patyčių yra Lietuvos nepriklausomybės 
neturėjimas ir jos nebuvimas Jungtinėse 
Tautose. Nurodęs, kad nepriklausomybės 
Lietuva neteko Stalino-Hitlerio sąmokslo 
dėka, autorius primena ir savotišką Va
karų vaidmenį. Sako: „Nors Vakarų vals
tybės techniškai nepripažįsta Lietuvos 
įtraukimo į SSSR, Vakarų politika irgi ne- 
nuoširdi. Lygiai kaip Lietuvos laisvė buvo 
nužudyta Hitlerio ir Stalino sąmokslo, 
taip Stalino-Roosevelto-Churchillio san
tarvė užtikrino, kad Lietuva nebebūtų ne
priklausoma“. Jaltoje Baltijos valstybės 
buvo „parduotos" už Stalino bendradar
biavimą kovoje prieš bendrą priešą.

Bet, nors Lietuva dabar ir laikoma so
vietinės imperijos dalimi, skirtumas tarp 
Vilniaus ir Maskvos esąs apstulbinantis. 
Vilniuje žmonės geriau apsirengę ir paval
gę. Čia yra net naktinis klubas. Čia ma
žiau „raudonojo didžiojo brolio“ baimės, 
negu Maskvoj, žodžiu, čia —; Vakarai. Net 
rusai Lietuvą vadina „Vakarais“, tad ne
nuostabu, esą, kad toks jų daugumas nori 
Lietuvoj apsigyventi... Taip Lietuvoj esą 
todėl, kad lietuviai, autoriaus manymu, 
sugebėjo nugalėti rusų jiems primestos 
politinės bei ūkinės sistemos nemokšišku
mą. Lietuvoj, kaip ir kitose nerusų šalyse, 
net1 komunistų pattija kartais užimanti 
nacionalistinę poziciją prieš rusišką pri
mityvumą, nors tai daranti atsargiai ir 
dangstydamasi.

Betgi baimės jausmas Vilniuje ir apla
mai Lietuvoje dar neišnykęs. Bijoma Sta
lino laikų teroro grįžimo, bijoma rusų ūki
nio bei kultūrinio užgožėjimo. Autorius 
susidaręs įspūdį, kad rusų kalba stelbia 
lietuvių kalbą Lietuvoj, nors tai tendenci
jai ir spiriamas! ne tik už partijos ribų, 
bet ir partijoj. Autorius taip pat girdėjęs 
nusiskundimų, kad geriausieji gaminiai 
iš Lietuvos išvežami Rusijon, nors tas nu
siskundimas regimos didesnės gerovės 
akivaizdoj jam atrodęs nesvarbus. Net 
valdžios žmonės patvirtinę, kad Lietuvoje 
jau esą 17 nuoš. gyventojų, atsikėlusių iš 
kitų SSSR dalių. Jie sakę „tik 17 nuoš." 
(atseit, vietinių vis tiek dar didelė dau
guma), bet autorius pastebėjęs nerimo dėl 
didelio nelietuvių kiekio Vilniuje ir aplink 
Vilnių.

Tačiau vis tiek gyvenimas Lietuvoj yra 
geresnis, negu kitose sovietinėse respubli
kose. Palygino su Armėnija. Armėnijoj gal 
esą daugiau autonomijos, bet tikrai ten 
esą daugiau Skurdo, negu Lietuvoj. Bet, 
esą, tai pačių lietuvių nuopelnas, ne rusų 
dovana.

Politinė padėtis tokia pati, kaip Rusijoj: 
ta pati vienos partijos sistema. Bet girdė
jęs, jog Lietuvoj esantį keliama mintis, 
kad rinkimuose būtų ne vienas, o du kan
didatų sąrašai, — tai, girdi, galėtų būti 
kaip ir dviejų partijų sistemos pradžia, 
netgi jei abu sąrašai būtų komunistų... Bet 
tokie dalykai priklauso nuo Maskvos lei
dimo. O Maskvos leidimas, autoriaus ma
nymu (ar gal manymu tų, kurie jam apie 
tokį sumanymą kalbėjo), tokį leidimą gal 
galėtų padėti išgauti Vakarų valstybės...

kongresas
Trečiąją dieną buvo pamaldos katalikų ir 

evangelikų bažnytėlėse Huettenfelde. Po 
pamaldų sekmadienį dar vis buvo lanko
ma A. Krivicko suruoštoji parodėlė. Dai
lininkas nesigailėjo paaiškinimų. Vakarop 
suruošta iškyla į Heidelbergą, apžiūrėtas 
miestas, pasiplaukiota laivu Nekaro upe, 
pasidžiaugta jos gražiais krantais ir mies
to apšvietimu. Heidelbergas žinomas iš se
no, kaip studentų miestas, ir ten šilčiau
sias klimatas Vokietijoje.

Ketvirtąją dieną buvo prof. J. Ereto pa- 
kraštų reikalus. Ši paskaita bene labiau- 
skaita apie pasaulinę politiką ir Baltijos 
šiai sudomino klausytojus. Studentai la
bai gyvai dalyvavo diskusijose, o paskai
tai pasibaigus smarkiai plojo. Tą dieną 
.studentai turėjo tautinius pasitarimus. O 
vakare gimnazijos salėje buvo balius.

Paskutinę dieną studentai pasikalbėjo 
apie kongreso eigą ir aptarė pasiūlymus 
dėl sekančių metų kongreso. Visi džiau
gėsi ir reiškė pasitenkinimą, kad kongre
sas galėjo vykti lietuvių gimnazijos rū
muose, kur buvo galima jaustis laisvai, 
erdviai ir malonioje aplinkoje. Rengiant 
kongresą, ypač daug energijos yra įdėjęs 
R. Baliulis. Lėšų stambesnė suma gauta 
iš vokiečių valdžios, o vienas kitas šimtas 
markių surinkta iš pačių studentų.

Į kongresą susirinkę studentai pasigedo 
didesnio skaičiaus intelektualų.

J. C.

Po tų pastabų ir samprotavimų A. R. 
Einfrankas primena, kad „LTSR" giriasi 
turinti ir savo užsienių reikalų ministeri
ją. Svarbiausias jo įspūdis iš spaudos kon
ferencijos toj neva ministerijoj — čia ver
žiamasi išgauti diplomatinį pripažinimą! 
Diplomatinis pripažinimas jiems ten, esą, 
rūpi labiau, negu, pvz., britų laikomas 
auksas. „Tačiau“, — mano autorius, — 
nepaisarh čia esančios vadinamosios už
sienių reikalų ministerijos, Lietuva nie
kad netaps nepriklausoma nuo Maskvos 
varžtų, nebent kiltų trečiasis pasaulinis 
karas, kurio niekas nenori“...

O vis dėlto, lyg pats su savimi kalbė
damas ar tenai girdėtus gundymus karto
damas, autorius prasitaria, kad gal gi, pri
pažinę „LTSR“, vakarai lengviau galėtų 
išdeiėti daugiau autonomijos Lietuvai... 
Galėtų susidaryti geresni ryšiai su išeivi
ja... Bet, sako, jei Vakarai tokį pripažinimą 
suteiktų, tai kas gi tada Maskvą beskatin- 
tų suteikti daugiau autonomijos Lietuvai? 
„Dilema iš tikrųjų sunki“, —samprotauja 
A. R. Einfrankas. — Praeity įvairūs „pak
tai“ nekreipė dėmesio į Lietuvoj gyvenan
čius žmones. Jau laikas apie tuos žmones 
pagalvoti, netgi jei galutinis rezultatas bū
tų ne visiška nepriklausomybė, kurios Va
karai menamai nori Lietuvai“.

(ELTA)

JPASALL YJE
— Palikęs 230.175 svarų, britų pramo

nininkas Waller testamente nurodė, kad 
jo neturi būti gedima ir kad testamento 
vykdytojai po jo mirties netrukus turi su
ruošti tam tikriem parinktiem asmenim 
balių.

— Buvęs SS majoras dr. Wirmann kal
tinamas, kad karo metu koncentracijos 
lageriams suprojektavęs dujų kamerą.

— Pietų Afrikoje nuteista mirti mote
ris su dviem talkininkais, kurie su jos ži
nia nušovė jos vyrą, kad galėtų pasinau
doti 32.000 svarų draudimu (vyras pats 
sutikęs būti nušautas ir prieš nušaunamas 
išgėrė butelį).

— Truputį linksmesnė negu brolių Do
meikų istorija atsitiko Prancūzijoje, kur 
vienas pilietis turėjo gražiai, bet anksti 
giedantį gaidį, jo kaimynė, nebeišlaikiusi 
to giedojimo, nusuko tūbočiui galvą, pa
siėmė nukentėjusi giedorių, iškepė ir val
gyti pakvietė kaimyną — gaidžio savinin
ką, kuris bevalgydamas susigodojo, kas 
čia per reikalas, o kai įsikišo policija, tai 
jis pareikalavo: turi būti jam nupirktas 
toks pat gaidys, būtinai toks pat!, bet, 
kaimynei isteriškai priešinantis, sutiko 
vietoj giedoriaus priimti kvaksintį antiną.
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