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Lietuvos Centrinė statistikos valdyba du 
kartus metuose skelbia virtines skaičių 
apie Lietuvos gyventojus, ūkį, švietimą ir 
kt. Tų skaičių dalis, deja, išreikšta nuo
šimčiais, neturint lyginamojo masto, eili
niam skaitytojui nedaug ką tepasako. Bet 
daug duomenų yra pateikiama absoliučiais 
skaičiais, kurie jau akivaizdžiai byloja 
apie dabartines Lietuvos gyventojų gyve
nimo sąlygas, ūkinį pajėgumą ir aplamai 
buitį.

Duomenis renka, apskaičiuoja ir skelbia 
sovietinė įstaiga. Paliekame skaitytojų va
liai tais skaičiais pasitikėti ar ne. Kiek
viename statistikos rinkinyje, žinoma, pa
sitaiko netikslumų. Iš viso krašto surinkti 
visiškai tikslius duomenis yra gana sudė
tingas ir daug kantraus darbo reikalau
jantis uždavinys. Sovietijoje, pavyzdžiui, 
netikslūs duomenys į statistiką prasiskver
bia, kai įvairūs darbuotojai ir viršininkai 
kuo šviesesnėmis spalvomis stengiasi pa
vaizduoti savo veiklą. Su tokiais reiški
niais, beje, kovoja ir pati sovietinė spauda 
ir visokios jų priežiūros įstaigos.

Čia atpasakojame Centrinės statistikos 
valdybos skelbtuosius kai kuriuos duome
nis apie pirmąjį 1967 metų pusmetį.

Gyventojai ir jų buitis
Negalutiniais apskaičiavimais 1967 m. 

liepos 1 d. Lietuvoje gyveno 3.043.000 žmo
nių. Dirbančiųjų — darbininkų ir tarnau
tojų — skaičius sudarė 1.010.000 žmonių. 
Tai yra 45 tūkstančiais daugiau negu per
nai.

Mažmeninė prekių apyvarta per pusmetį 
(kartu su valgyklomis, restoranais ir kavi
nėmis) sudarė 767 milijonus rublių. Be to, 
kolūkiečiai per tą laikotarpį pardavė savo 
gaminių už 5,4 milijonus rublių. Buitinių 
paslaugų (t.y. kirpėjų, siuvėjų ir pan. pa
tarnavimų) gyventojams buvo suteikta už 
24,2 milijonus rublių. Neskaitant butų nuo
mų, kurios Sovietijoje yra, palyginti, labai 
žemos, Lietuvos vartotojai, vadinasi, savo 
pragyvenimui per pusmetį išleido 796,6 mi
lijonus rublių. Kitaip sakant, kiekvienas 
Lietuvos gyventojas (kūdikis, suaugęs ir 
senelis) vidutiniškai per mėnesį pragyve
nimui išleido po 43 rublius ir 63 kapeikas.

Iš tiesų tai yra nuostabiai žema suma, 
nes 120 rublių mėnesinis atlyginimas Lie
tuvoje jau yra aukštas, ir tokį tegauna, sa
kykime, dešimtį metų patyrimo turįs gy
dytojas, o gero vyriško kostiumo pasisiūdi- 
nimas jau atsieina apie 150 rublių.

Per pastarąjį pusmetį mažmeninė prekių 
apyvarta vis dėlto padidėjo 15 nuošimčių. 
Buvo parduota daugiau maisto produktų, 
avalynės, televizorių ir kt. Tuo tarpu dar
bininkų ir tarnautojų vidutinės pajamos 
tepaaugo 3,4 nuoš.

Gyventojų indėliai į taupomąsias kasas 
per tą pusmetį padidėjo daugiau kaip 15 
nuoš. ir liepos 1 d. siekė 297 milijonus rb. 
Vadinasi, kiekvienas Lietuvos gyventojas 
turi vidutiniškai sutaupęs tik po 97 rublius 
ir 60 kapeikų.

Praeitais mokslo metais 43 tūkstančiai 
studentų ir technikumų bei specialiųjų vi
duriniųjų mokyklų moksleivių gavo sti
pendijas. Pensijos buvo mokamos 420 tūks
tančių asmenų, jų tarpe apie 200 tūkstan
čių kolūkiečių. Stipendijos tesiekia 26-30 
rublių mėnesiui, o ir pensijos (su propor
cingai nežymiomis „personalinių“' pensi
ninkų išimtimis) yra, palyginti, žemos. Be 
pašalinės paramos studentai negali išsi
versti, o be santaupų arba saviškių globos 
pensininkų dauguma, ypač kaime, skursta. 
Todėl studentų ir pensininkų indėlis į pre
kių apyvartą negali būti žymus.

Švietimas
Įvairiais būdais Lietuvoje mokėsi 875 

tūkstančiai žmonių. Bendro lavinimo mo
kyklose mokėsi 563 tūkstančiai. 1967 m. 
aštuonmetę (pradžios) mokyklą baigė 52 
tūkstančiai vaikų ir vidurinę (gimnaziją) 
— beveik 21 tūkstantis žmonių, jų tarpe 6 
tūkstančiai, kurie mokėsi ir kartu dirbo.

Aukštąsias (universiteto lygio) ir spe
cialiąsias vidurines (technikumai) mokyk
las šiemet baigė 18 tūkstančių žmonių, jų 
tarpe 6 tūkstančiai studijavo ir kartu dir- 
do. Aukštojo mokslo diplomus šiais metais 
gavo 4 tūkstančiai studentų.

Reikia pastebėti, kad aukštosiose ir spe- 
cialinėse mokyklose studijuojančiųjų skai
čius, proporcingai gyventojų skaičiui, Lie
tuvoje šiuo metu yra vienas aukščiausių 
pasaulyje.

Pramonė
Lyginant su nepriklausomybės laikais, 

Lietuvos pramonė, be abejo, labai žymiai 
išaugo. Tai ypač ryšku pažvelgus į elektros 
energijos gamybą,
galime laikyti krašto industrializacijos pa
matu. Per pirmąjį šių metų pusmetį Lietu-

nes elektros energiją

Taip pavadintos pastabos apie pasikal- 
bėjimą-pobūvį, suruoštą zimaninės „Tie
sos“ redakcijos salėje vienai pionierių 
sąskrydžio grupei. Pastabos trumpos, bet 
būdingos. Jomis komunistų partija išduo
da savo pastangas atskirti okupuotame 
krašte augantį atžalyną nuo savo tėvynės 
laisvės praeities. Rusijos revoliucijos pen- 
kiasdešimtmetinių proga komunistai įtem
pė visas jėgas įtikinti lietuviškajam jau
nimui, kad mūsų tautos istorija buvusi ne 
kas kita, kaip žiaurios klasių kovos arena. 
Pasak partinių propagandininkų, iki 1940 
metų dvarininkai ir kapitalistai, Bažny
čios ir užsienio monopolijų padedami, 
smaugę ir išnaudoję darbo liaudį ir laikę 
ją tamsoje. Prieš juos kovoję doriausi ir 
pažangiausi žmonės. Revoliucininkų va
dovaujama liaudis 1940 metais sukilusi, 
nuvertusi buržuazinę valdžią ir įvedusi 
sovietinę santvarką. Nuo to laiko ėmęs 
klestėti Lietuvos ūkis, mokslas ir menas. 
Viskas, ką tik gera šiandien regime tėvy
nėje, esą komunistų partijos išmintingos 
politikos vaisius.

Kaip ta „tiesa“ visur ir visų iki nuo
bodumo kartojama, išdrįso parodyti Vy
tautė Žilinskaitė satyros ir jumoro knygo
je „Angelas viršum miesto“. Vienos įstai
gos viršininkas įspėjimą buhalteriui taip 
redaguoja: „Šiandien mūsų įstaiga, kaip ir 
visa šalis, gyvena didelį pakilimą. Šiomis 
nuostabiomis dienomis laukuose dar gar
siau burzgia traktoriai, berdami į garuo
jančią dirvą auksinius žiemkenčių grū
dus, dar linksmiau šviesiuose gamyklų ce
chuose dūzgia modemiškos staklės, raity
damos žvilgančias drožles, dar skaisčiau 
tviska auksinė saulė, dar energingiau 
skamba dainos apie giedrią nūdieną, dar 
platesnės šypsenos darbo žmonių skruos
tuose. Negrįžtamai nugrimzdo į praeitį 
slogūs buržuazinės priespaudos metai, vi
su savo ūgiu išsitiesė mūsų tarybinis žmo
gus. O rytoj? Rytoj jis dar plačiau išskleis 
savo galingus sparnus, kildamas į kosmi
nes aukštumas ir gręždamasis į šachtų gi
lumas. Supuvęs imperialistinis - monopo
listinis pasaulis pasmerktas žūti, kai į mū-

Septynios DIENOS
SOVIETV PARAMA NIGERIJAI

Federalinė Nigerijos vyriausybė kol kas 
nepasiekė jokių didesnių laimėjimų kovoje 
su atskilusia Biafra. Priešingai, Biafros 
kariuomenė veržiasi gilyn į vakarinę kraš
to dalį.

Tačiau federalinė vyriausybė gavo so
vietinių lėktuvų, dėl to manoma, kad jie 
padės nulemti karą.

VOKIETIJOS PERTEKLIUS 
V. Vokietijos eksportas per 7 šių metų 

mėnesius yra 10.069 mil. markių (890 mil. 
svarų) didesnis už importą. Tai yra rekor
dinis skaičius.

Nors vidaus rinkoje prekių pirkimas 
smarkiai sumažėjo, bet didelis eksportas
rodo, kad vokiški gaminiai yra užkariavę 
svetimų kraštų rinką.

INDIJA SUSIRŪPINUSI
Indija yra prašiusi JAV duoti papildo

mai pusantro milijono tonų grūdų. Tų grū
dų jai reikės paskutiniems šių metų mėne
siams.

Jei grūdai dabar nebus pradėti gabenti, 
tai jie nepasieks laiku Indijos. Bet JAV ne
skubančios — naujas susitarimas jau mė
nuo kaip gulįs ant prezidento stalo, bet ne
duodamas vykdyti.

KARO KAINA
JAV karinių oro pajėgų viršininkas pa

reiškė, kad jeigu norima įtemptai bombar
duoti Šiaurės Vietnamą, tai reikia į Pietų 
Vietnamą nusiųsti dar 800.000 karių ir pa
pildomai paskirti tam karo reikalui bent 
75 milijardus dolerių.

Galvojama, kad šiaurės Vietnamas 
stengsis suskaldyti Pietų Vietnamą.

voje pagaminta 2.074 milijonai kilovatva
landžių, o tuo tarpu per ištisus 1936 metus 
— 24 mil. kilovatvalandžių. Kitu krašto 
supramoninimo rodikliu galėtų būti mies
tiečių ir kaimiečių gyventojų santykis.
1936 m. 15,8 nuoš. Lietuvos gyventojų gy
veno miestuose ir miesteliuose su daugiau 
kaip 2000 gyventojų. Tuo tarpu dabar jau 
apie 65 nuoš. Lietuvos gyventojų yra mies
tiečiai.

(Bus daugiau)

Susitikimas su praeitimi
sų pergalių vainiką įpinami vis nauji ir 
nauji laimėjimų žiedai.

„Už nuolatinį vėlavimąsi ir pravaikštas 
darbo metu reiškiu griežaą papeikimą su 
paskutiniu įspėjimu buhalteriui Broniui 
Liutkevičiui“.

Tokių tiradų priversti kasdien klausy
tis okupuoto krašto žmonės. Pagal šį tra
faretą rašomi beveik visi straipsniai, sako
mos kalbos. O gal Žilinskaitė sutirštino 
spalvas? Gal ji suvisuotino retai sutinka
mą nesąmonę? Patikrinti nesunku. Ima
me pirmą po ranka pakliuvusį sovietinio 
laikraščio numerį. Štai birželio 17 dienos 
„Tiesa“. Joje — žinomų dienraščio redak
torių bei bendradarbių rašinėliai. V. Mi
niotas, kalbėdamas apie Tytuvėnus, visą 
trečdalį reportažo paskyrė nepriklausomai 
Lietuvai plūsti. E. Uldukis reportažą apie 
Telšių rajono „Tarybų Lietuvos“ kolcho
zo žemdirbių Onos ir Petro Kasperavičių 
auksines vestuves ištisai perpynė laisvės 
meto dergimu. A. Lukauskas, pateikda
mas J. Kevelaičio gyvenimo aprašymą, 
taip pat neišsivertė be nepriklausomybės 
laikotarpio juodinimo. Penkiuose kituo
se reportažuose bei trumpose pastabose į 
padanges keliamas Leninas, černiachovs- 
kis, Janas Tiška, antrame pas. kare Lietu
voje žuvę rusai, už maskvinės okupacijos 
įgyvendinimą kovoję raudonieji partiza
nai bei stribai.

Ką gi išgirdo pionieriai, atvežti į „Tie
sos“ redakcijos salę? Jiems buvo parodyti 
spaustuvės įrengimai, kuriais gaminamas 
visas tas melas apie tėvynės praeitį. Juo
zas Mickevičius ir Domas Kučinskas kal
bėjo apie šio dienraščio gimimą ir jo lei
dimą bei platinimą priešokupaciniais lai
kais. i

Ar tai buvo vaikų susitikimas su teisin
ga praeitimi? Negi „Tiesa“ ir apie ją su
sispietę komunistai darė lemiamą įtaką 
savo tautiečiams? Iš tikrųjų lietuviai ko
vą už savo tėvynės laisvę pradėjo tada, 
kai komunistai ir jų partija dar buvo ne
gimę. Kai atsirado komunistai, jie mūsų 
laisvės kovas ne rėmė, bet trukdė. Jie bu
vo prieš carinį režimą, bet už Rusijos oku
pacijos palikimą.

VIS TIEK CIGARETĖS KALTOS
JAV viešosios sveikatos tarnyba paskel

bė, kad nauji tyrinėjimai vien tik sustip
rino 1964 m. išvadas, jog cigaretės yra la
biausiai kaltos už plaučių vėžį, kitas plau
čių ligas ir širdies ligas.

Šįkart į tyrimo darbą buvo įjungta dau
giau mokslo žmonių.

AVEROFFAS PALEISTAS
Įsikišo karalius, ir buvo paleistas iš ka

lėjimo buvęs ilgametis Graikijos užsienių 
reikalų ministeris Averoffas. Jis buvo nu
teistas už tai, kad jo bute buvo susirinkę 
daugiau asmenų negu leidžia karo stovio 
potvarkis.

Jam buvo pasiūlyta paduoti pareiškimą 
ir prašyti, kad būtų paleistas, bet jis atsi
sakė.

NORI PAMATYTI GINKLUS
Vakarų specialistai norėtų smulkiai su

sipažinti su tais sovietiniais ginklais, kurie 
karo metu pateko į Izraelio rankas. Bet Iz
raelis neskuba rodyti. Manoma, kad tasai 
noras nudelsti reiškia Izraelio pastangas 
susilaukti, jog vakariečiai už tai ką nors 
pasiūlytų.

O kol kas vakariečiai ragina Izraelį ko 
greičiau pasitraukti iš užimtųjų plotų. Spė
jama, kad amerikiečiai net susidės kartu 
su rusais ir būtinai vers Izraelį trauktis.

BRITAI NESKUBA
Kinija pareikalavo, kad Britanija at

šauktų Hong Konge draudimą leisti komu
nistinius laikraščius, kuriuose buvo skati
namos riaušės.

Kadangi Britanija nepaklausė to reika
lavimo, tai demonstrantų rankomis Pekin- 
ge buvo padegta britų atstovybė ir terori
zuojamas atstovybės personalas. Britai sa
vo ruožtu suvaržė Kinijos diplomatų ju
dėjimą Londone ir žada atšaukti savo dip
lomatus.

IR TOLIAU TRAUKS ATSAKOMYBĖN
V. Vokietija buvo nusistačiusi traukti 

teisman nacių nusikaltėlius iki 1969 m.
Dabar keliamas klausimas, kad žudymų 

ir genocido atvejai negali pasenti ir kad 
nusikaltėliai turi būti traukiami atsakomy
bėn ir po 1969 metų.

1918 metais Lietuva pasiskelbė nepri
klausoma. Nepriklausomybės ginti stojo 
visa lietuvių tauta, bet komunistai bu
vo ne laisvės kovotojų, o Lietuvos priešų 
pusėj. Ačiū Dievui, jų buvo tik maža sau
jelė. Negausi komunistų partija, suside
danti daugiausia iš svetimtaučių, Maskvos 
vadovaujama ir apmokama, rausėsi po 
mūsų valstybės pamatais. 1940 m. okupa
vę mūsų tėvynę sovietai panaudojo ir iki

KIESINGERIS IR JO KAIMYNAS
Vokiečių spauda nurodo, kad Bonna 

prieš de Gaulle‘į per galvą verčiasi. Taip 
buvę dar Adenauerio laikais, bet maža kas 
tepasikeitė ir Kiesingeriui perėmus val
džią, Tiktai Erhardtas sudaręs tam tikrą 
išimtį, bet už tai jam ir buvo priekaištauta, 
kad jam valdant vokiečių-prancūzų san
tykiai pablogėjo.

Adenaueris tarėsi su atkakliuoju genero
lu aksominių pirštinių švelnumu. O Kie
singeris gina prieš de Gaulle'į vokiečių rei
kalus, visai nepabrėždamas to dalyko, ku
rio jis siekia. Prancūzų prezidentas drįsta 
vokiečiams visu aiškumu nurodyti, ko jis 
siekia, tačiau vokiečių valdžia nesiima 
priemonių kritiškai nuteikti savo pilie
čiams, jei prezidento reikalavimai neside
rina su jos galvojimu. Palais Schaumbur- 
ge ir Koblenzer Strasse, matyt, galvojama, 
kad tokios kritiškos pastabos nesiderintų 
su vokiečių-prancūzų draugiškumo sutar
ties dvasia. Dėl tos sutarties buvo kalba
masi, kai liepos mėn. de Gaulle‘is lankėsi 
Bonnoje. Ta sutartis kaip tik ir davė pa
grindo de Gaulle'iui atvažiuoti į Bonną. 
Tačiau iš tiesų kalbėtasi apie Art. Rytus, 
JAV ir Anglijos norą įstoti į EEB. Dėl to ir 
pats vizitas nieko gera nedavė.

O kai dėl bičiulystės sutarties, tai nieko 
nauja nebuvo pasiekta. Vien tik bandyta 
patobulinti organizacinius klausimus ir 
pasitarimus. Bet dėl to dažnai buvo tartasi 
abiejų kraštų valstybės vyrų Bonnoje ir 
Paryžiuje, tačiau po pasitarimų visi įžadai 
vėl užmirštami. Vis tiek nėra sutarimo. 
Pvz., Kiesingeris nesmagiai pasijuto, kai 
prancūzų prezidentas Izraelio ir arabų 
kraštų karo metu iškrito iš vakariečių ei
lių ir įsirikiavo sovietų pusėje, net nepain
formavęs pirma Bonnos. Kancleris tai pa
sakė prancūzams, kai jie lankėsi Bonnoje, 
bet atliko tai varžydamasis ir švelniai, kas 
jam iš viso ypač būdinga. O de Gaulle'is, 
greičiausia, ir šįkart pažadėjo ateityje vi
sada panašiais atvejais pirma pasitarti su 
Vokietija, bet tai tik gali būti vien paža
das.

Įdomi būtų ta pasitarimų dalis, kurioje 
prancūzų vyriausybės nariai pranešė vo
kiečiams, ką jie yra girdėję ir pasiekę 
Maskvoje. Bet įdomi tik tuo, kad ji niekais 
paverčia vokiečių iliuzijas laikytis kitokios 
politikos santykiuose su Rytais. Prancūzų 
valstybės vyrai, greičiausia, galėjo pasaky
ti, kad Maskvoje nusistatymas dėl Bonnos 
niekuo nepasikeitė, o jei pasikeitė, tai tik į 
blogąją pusę. Geri ryšiai tarp Paryžiaus ir

KOSYGINAS GEDIMINO KALNE

Lietuvos pajūry vasarojęs sovietų mi
nistras pirmininkas A. Kosyginas, atosto
gų pabaigoje lankėsi Klaipėdoje, Kaune ir 
Vilniuje.

Klaipėdoje Kosyginas apžiūrinėjo uostą, 
tolimojo plaukimo žvejybos laivus ir kai 
kurias įmones, o Kaune, pasak rugp. 17 d. 
„Tiesos“, jį pasitikęs miesto kompartijos 
viršininkas K. Lengvinas su miesto bur
mistru J. Šėrių, kuris dabar tituluojamas 
vykdomojo komiteto pirmininku.

Prieš išskrisdamas iš Vilniaus rugp. 16 
d., Kosyginas Lietuvos sostinėje padarė 
tradicinę apžiūrą ir atliko įprastines apei
gas. Buvo užkopęs ant Gedimino pilies kal
no, kur „gėrėjosi respublikos sostinės pa
norama“, aplankė neoklasiškąją Vilniaus 
katedrą, kurioje dabar, kaip žinome, yra 
įrengta Paveikslų galerija, buvo Dailės 
muziejuje, be to, „apžiūrėjo eilę architek
tūros paminklų“. „Tiesa" taip pat nepa
miršo paminėti, kad Kosyginas pasivaikš
čiojęs Gedimino gatve, kuri dabar vadina
ma Lenino prospektu, ir kad „vilniečiai 
sveikino aukštąjį svečią“.

Duoklę sovietinėm apeigom „aukštasis 
svečias“ atidavė, pabuvojęs prie Lenino 
monumento ir Černiachovskio paminklo, 
kurį „Tiesa“ pažodžiui tituluoja „dukart 
Tarybų Sąjungos Didvyriu“...

Aerodrome išvykstantį Kosyginą išlydė
jo visa Vilniaus diduomenė, pradedant 
Sniečkumi, Songaila, Charazovu ir Feren- 
su ir baigiant Vilniaus burmistru Vildžiū
nu. V. 

šiol tebenaudoja vietinius komunistus oku 
pacijai palaikyti. Kremlius tikisi jų pagal
ba sunaikinti mūsų tautą. Jis pavedė savo 
partijai suburti visą Lietuvos jaunimą į 
pionierių bei komsomolo organizacijas, 
atskirti jį nuo tėvų įtakos, izoliuoti nuo 
savo tautos praeities ir tradicijų, paversti 
internacionalistais ir nesutraukomais ry
šiais sujungti su komunistų partija ir ru
sų tauta. Mes tikime, jog tėvynėje atsiras 
pakankamai sąmoningų patriotų, kurie 
pasipriešins tiems gėdingiems kėslams.

Augustinas Upėnas

Maskvos gali būti naudingi prancūzams, 
bet ne vokiečiams. Šiuo atžvilgiu prancū- 
zų-vokiečių draugystės sutartis, deja, ne
duoda jokių vaisių.

Kai Kiesingeris pasidarė kancleriu, o 
Brandtas užsienių reikalų ministru, tai 
buvo daug kalbama apie lemiančius pasi
keitimus vokiečių santykiuose su Prancū
zija. Tačiau lemiama iki šiol buvo tik tai, 
kad kaip tik niekas nepasikeitė. Vokietijos 
kancleris ir užsienių reikalų ministras bu
vo bent pakankamai protingi, kad sunkiuo
sius klausimus visiškai išjungia, tarytum 
jų net nebūtų. Tai galioja santykiams Eu
ropos su Amerika ir Anglijos prašymui 
įstoti į EWG. Bonna čia yra visai kitos 
nuomonės negu Paryžius.

Kiesingerio laikais yra taip pat, kaip ir 
Erhardto laikais. Jeigu Kiesingeris pradė
tų kietai ginti prieš de Gaulle‘į vokiečių in
teresus, vokiečių-prancūzų santykiai būtų 
tokie pat blogi, kokie buvo Erhardto lai
kais. Jau nebejaunas generolas turi stiprią 
vaizduotę ir savo tikslus. Jis nuo jų iki šiol 
nenukrypo ir nedarys to ateityje. Apie 
kiekvieną dalyką jis sprendžia pagal savo 
požiūrį, kiek tai naudinga Prancūzijai. Tas 
galioja Europai ir jo santykiams su Ameri
ka ir Anglija.

Rašoma, kad vokiečiai galėtų iš jo šio to 
pasimokyti. Galėtų pasimokyti bandyti 
žiūrėti į politinius reikalus ir juos spręsti 
iš to taško, kiek tai naudinga Vokietijai. 
Gal tada būtų pasiekta kokios nors pažan
gos. O gal iš tiesų Kiesingeris jau taip ir 
galvoja, nes jis yra pasakęs, kad de Gaul- 
le‘io apsilankymas jį padrąsinęs.

J. čekauskas

PASAULYJE
— Suaugęs vokietis vidutiniškai per 

mėnesį suvalgo 20 kiaušinių, per metus su
rūko 2.214 cigarečių ir išgeria 283 paintus 
alaus.

— Indijoje, Coimbatore srityje, sustrei
kavo apie 55.000 tekstilės darbininkų — jie 
reiškia protestą, kad uždarinėjami kai ku
rie fabrikai (jiems trūksta žaliavos, o vy
riausybė nenori jos pirktis užsieniuose).

— Iš Britanijos pabėgęs atominės fizi
kos specialistas prof. Pontecorvo paskirtas 
vadovauti naujai erdvės fizikos mokyklai 
prie Baikalo ežero Sibire.

— Pasaulinis Bankas 1966-67 metais tu
rėjo išdavęs 335 mil. svarų paskolų ir 150 
mil. svarų buvo padidinęs savo kapitalus 
(paskolos buvo duodamos 35 kraštams).

— Jugoslavijos vyriausybinė komisija 
apskaičiavo, kad Bosnijoje pelių padary
tieji nuostoliai siekia 142.856 svarus.

— Metalo apdirbimo pramonėje Antver
pene, Belgijoje, dirba apie 500 marokiečių, 
ir vietinės katalikiškos organizacijos nuta
rė pastatyti jiems melstis moską.

— Glasgowe bankrutavo vienas sporto 
klubas ir dabar parduoda stadioną su 10 
akrų žemės.

— 31 čekas atvažiavo į Austrijos sostinę 
Vieną, kaip turistai, bet 9 iš tos grupės at
siskyrė, dingo ir pasiprašė politinio prie
globsčio.

— Riaušėse dėl kalbos vartojimo Ran- 
čio mieste, Indijoje, žuvo 15, sužeista 40.

— Padedamas Japonijos ir Vakarų Vo
kietijos, Pakistanas už 18 mil. svarų pasi
statė plieno liejyklą, kuri iš pradžių paga
mins 150.000 tonų, o vėliau 250.000 tonų 
plieno kas’ metai, o Pakistanui reikia po 
1,5 mil. tonų metams.

Savanoriui kūrėjui 
JONUI STRUMSKIUI, 

jo mylimai žmonai mirus, 
gilią užuojautą reiškia

Vilkoniai
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Gediminas, Dievo malone...
1323 m. sausio 25 d. Gedimino laiškas Liubecko, Zundo, Bremeno, Magde

burgo, Koelno ir kitų miestų piliečiams
Visiems krikščionims, pasklidusiems vi

same pasaulyje, vyrams ir moterims, o 
irauge ypač žymiems miestams Liubekui, 
Zundui, Bremenui, Magdeburgui, Koel- 
nui ir kitiems iki pat Romos, Gediminas, 
Dievo malone lietuvių ir rusų karalius, 
Žemgalijos valdovas ir kunigaikštis, siun
čia savo nekintamos pagarbos ir palanku
mo pareiškimą ir sveikinimą.

Šiuo savo laišku duodame žinią tiek čia 
esantiems bei nesantiems, tiek būsimoms 
kaitoms, kad mes nusiuntėme mūsų pa
siuntinį su mūsų laišku apaštališkajam 
viešpačiui ir mūsų šventajam tėvui dėl 
krikščionių tikėjimo priėmimo ir žinome 
jo atsakymą; taip pat laukiame su dide
liu nekantrumu kiekvieną dieną jo lega
tų; todėl jei jie pas jus atvyks, suteikite 
jiems pagalbą ir su pagarba praleiskite 
pas mus. Mes esame pasiryžę oanašiu ar 
svarbesniu atveju laikyti save skolininku, 
nes žinokite, kad ką tik jiems gero pada
rėte, mums padarėte.

Taigi viską, ką mes laiške parašėme 
šventajam tėvui ir mūsų viešpačiui popie

žiui, stengsimės Dievo garbei ir bažny
čios šlovei šventai ir nieko nepažeisdami 
užlaikyti, statyti bažnyčias, kaip jau esa
me padarę. Žinokite, kad viena dominiko
nams buvo mūsų naujai pastatyta prieš 
porą metų mūsų mieste Vilniuje. Dėl tų, 
kurias pastatėme pranciškonams — vieną 
aukščiau minėtame mūsų mieste Vilniuje, 
kitą Naugarduke, — tai šią pastarąją su
degino Prūsijos kryžiuočiai, stengdamiesi 
mūsų krašte sugriauti krikščionybę ir iš
naikinti pranciškonus. Ją šiais metais vi
sagalio Dievo, jo gimdytojos mergelės Ma
rijos ir šventojo Pranciškaus garbei liepė
me atstatyti, kad tie broliai be paliovos ga
lėtų tęsti Kristaus garbinimą mūsų nau
dai, mūsų vaikų ir žmonų, o taip pat visų 
Dievą Jėzų Kristų garbinančiųjų išgany
mui.

Mes kviečiame vyskupus, kunigus, bet 
kokio ordino vienuolius, jei tik jų gyveni
mas neydingas, koks tų, kurie stato vie
nuolynus, bet pasiima gerų žmonių aukas, 
o paskui jas pardavinėja ir prirenka to
kių tą savo valstybę („jūs gi padarėte ją 

plėšikų landyne“) — taigi išskiriame to
kius, nes jų draugystė mums nebus priim
tina.

Be to, kiekvienam geros valios žmogui 
atidarome savo kraštą, valdas ir visą ka
ralystę.

Riteriams, ginklanešiams, pirkliams, 
gydytojams, kalviams, račiams, kurpiams, 
kailiadirbiams, malūnininkams, krautuvi
ninkams ir kitiems bet kokiems amatinin
kams — šiems visiems išvardintiems žmo
nėms mes norime paskirti žemės kiekvie
nam pagal jo padėtį.

Tie žemdirbiai, kurie norės atvykti, de
šimt metų tedirba mūsų žemę be mokes
čio. Pirkliai teatvyksta ir išvyksta laisvai, 
be jokių rinkliavų ir muitu, visai be jokių 
kliūčių.

Jei norės pasilikti riteriai ir ginklane
šiai, juos apdovanosime pajamomis ir val
domis, kaip dera.

Tad visi tie žmonės tesinaudoja civili
ne Rygos miesto teise, jei paskui nebus 
geriau sumanyta išmintingųjų tarybos.

Kas kliudys minėtųjų nuostatų vykdy
mą ir darys kliūčių vykstantiems susi
pažinti su aukščiau išdėstytais dalykais, 
tie skaudžiai mus užgaus; jie težino, kad 
toks įžeidimas daromas ne jiems, bet mū
sų karališkai didybei.

Juk nuo šio meto mes norime niekam 
nedaryti žalos, bet visiems teikti pagalbą 
ir sutvirtinti amžina sąjunga taiką, bro-

Vladas šlaitas 
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'KAIP PERSŲ ŠACHAS I.
Ir dėl to, 
kad žvirbliūkščiai čirškia, 
man linksma.
Ir dėl to,
kad apuokai gąsdina naktį, 
man linksma.
Ir dėl daug dar kitų dalykų man linksma 

ir linksma. 
Sėdžiu saulėj kaip persų šachas paskendęs 

dūmuose, 
ir man linksma ir linksma.

lystę ir tikrąją meilę su visais Kristaus ti
kinčiaisiais.

Kad šie nuostatai niekad nebūtų pakeis
ti, mes šį laišką paliudijome ir sutvirtino
me mūsų antspaudu.

Duota mūsų mieste Vilniuje po gilių 
svarstymų 1323 viešpaties metais, švento 
Povilo apaštalo atsivertimo dienoje.

Prašome visus tarėjus nurašyti šį laišką 
ir jo nuorašą prikalti prie bažnyčios durų, 
o patį laišką dėl palankumo mums be jo
kio delsimo pasiųsti kaimyniniam miestui, 
kad tuo būdu Dievo garbė taptų žinoma 
visiems.

Melskite Dievą už mus.

(iš Gedimino laiškai)

PRIEŠ TŪKSTANTI METŲ

Yra septyni žodžiai,
kuriuos po šiai dienai prisimenu.
Septyni žodžiai,
kuriuos baisiai seniai esu skaitęs. Atrodo, 
lyg juos būčiau skaitęs prieš tūkstantį me

tų:
Buvau jaunas ir kvailas ir šiandieną ver

kiu.
Šiandieną
kiekvienas aukščiau paminėtas žodis tik 

man priklauso, 
nes man atrodo.
kad kiekvienas iš jų buvo man tik vienam 

parašytas:
Buvau jaunas ir kvailas
ir šiandieną verkiu.

„Todėl sakau jums: nesirūpinkite 
apie savo gyvastį, ką valgysite 
arba ką gersite...“ Mt. 5:25.

ŠVARIOS RANKOS
(2)

Kurfuerstendammas ir skersinės gatvės sken
dėjo visiškoje tamsoje, kai jis išėjo iš antrojo res
torano. Lėkštė morkų tartum nustūmė tolyn min
tis apie seserį. Gulti dar anksti, o gatvėj šalta, o na
mie bus dar šalčiau, čepurna pasuka pro aikštelę į 
Kanto gatvę. Ten kavinėlėj pasėdės, parūkys, išgers 
kavos, o jei pasiseks atsiremti į sieną, tai ir akis už
merks nors minutei, nors pusei, nors vienam aki
mirksniui, nes dingo ta didžioji tuštuma, kurią jis 
vis didėjančią jautė nuo bombardavimo pradžios. 
Ima nuovargis, o kai atidaro vienas ir paskui kitas 
aptemdytos kavinės duris, apsiblaususi šviesa, ro
dos, a-ta-ta, bent valandai.

Čepurna dairėsi kėdės. Jis norėtų pabūti vienas. 
Malonus tas tingėjimas, kai burną praveri tik nusi
žiovauti. Anam kampe sėdi žmogus, ne, nepažįsta
mas. Kėlė jau koją, žengs prie ano staliuko, bet ši
čia, labiau į langą, kažkas atsigrįžo ir tuoj pat nusi
suko. Čepurna būtų nuėjęs: atsigrįžo tai atsigrįžo, 
ne pirmas kartas. Tik mažas tas sujudimas, kol jis 
dairėsi vietos... Subrūžino į grindis kėdes, ir jo akys, 
dar nukreiptos į kampą ir į galinę kavinės sieną, už
griebė prie to stalo neįprastą sujudimą. Priekinis 
kilstelėjo, o tas, kuris nusigrįžo, buvo pasisukęs į jį 
visu kūnu, o dabar sėdi visiškai nudelbęs galvą.

Čepurna žengė ir sustojo. Mykolas Miežinis sė
di ir žiūri į jį! Tada čepurna žengė į galą stalo, ir 
pakilo antrojo galva. Rapolas, Grekpnių kaimo Ra- 
poliukas! čepurnos akys žiūri į vieną ir į kitą, o 
abiejų vyrų veidai labyn ir labyn rausta, ir abu jie 
pakyla ir sustoja, ir jų batai ir kėdės vėl subrūžina 
grindis, štai sesers Onos budeliai, kuriuos vokiečiai 
sušaudė ir pakasė! šitiems Čepurna tai jau neišties 
rankos.

— Iš kur gi dabar jūs? — tarė čepurna.
— Iš Oranienburgo, — tyliai tarė Rapolas.
— Ar dabar ponas čepurna čia gyvenate? — 

tarė Mykolas.
— Iš Oranienburgo? — tarė čepurna. — Tai...
— Dirbom pas stalių ir pabėgom, — tarė Ra

polas.
— Matai, o žmonės šnekėjo...
— Pabėgti tai pabėgom, — tarė Mykolas, — 

tik kažin, ar nepagaus.
— Matai, sušaudė, sušaudė...
Čepurna jau nebe tokiu aštriu žvilgsniu dairosi 

į vyrus.
— Nesušaudė, — sako Mykolas. — Išvežė dar

bams, — ir jis žiūri į čepurną, ir net šypsenėlė ne
jauki ta dingsta. Čepurna nusigręžia į duris ir ilgai 
stovi, tartum laukdamas: įeis policininkas ir suims. 
Net suims ir paprastas vokietis, jei tik čepurna pa
sakys: „Pabėgėliai!“ Rodos, per didelis būtų gera
širdiškumas palikti juos gyvus, o dar didesnis leisti 
jiems pabėgti. Jei čepurna sušuks, tai vyrukai bus 
suimti, o jei dar šen ir ten žodį...

Čia Čepurna nusipurto ir atsigrįžta į stalą, o jo 
atodūsį nukerta sirena — ūu, ūu, ūu, lyg staigus 
įspėjimo riksmas. O gal tas balsas bus išganymas? 
Terkštelės bomba į namus...

— Eikit, vyrai, slėptuvėn, — sako jis.
— Kur čia dabar eiti? — sako Mykolas. — 

Kai ten, tai žinojom.
— Aš galiu parodyti, — sako jis. — Eikit su 

manim, aš galiu parodyti.
Jis nuo vieno akimis nubėgo į kitą, ir balsą 

sunku suvaldyti — dreba... Ne, jis visas dreba. 
Terkštelės bomba, ir rytoj nebebus nei Mykolo, nei 
Rapolo, nei jo paties... Mirti jis nenorėtų. Eiti ir 
ieškoti vokiečio ir išduoti tuos du bernus jis neno

rėtų: šlykštu! Paleisti jų gyvų ar bent laisvų jis ne
norėtų. Ką pasakytų visas Grekonių kaimas, visi pa
žįstami ir nepažįstami, jei sužinotų, kad Kipras Če
purna susitiko Mykolą ir Rapolą ir jau turėjo juos 
savo saujoj ir nieko nepadarė! Tai Kipro gerumas! 
Gal dar sakytų: tur būt, išsibučiavot išsiskirdami. 
Sesuo Ona užsiraudotų, jei žinia pasiektų ją. šven
tieji danguje, o žemėje ginkis nuo pikto žmogaus. 
Ginkis pats ir gink vargšę savo seserį ir nušauk šu
nį, kuris skaudžiai įkando jai...

Čepurna skubėjo. Danguj pabarstyta truputis 
žvaigždžių. Užpakalyje abiejų vyrų žingsniai.

— Ar dar toli? — kažkuris paklausė.
— Tuoj, — atsakė čepurna. — Eisim šičia, — 

tada tarė ir per aikštelę pasuko į Kurfuerstendam- 
mą. Daugumas žingsnių gatvėmis nuskuba į Zoolo
gijos sodo didįjį bunkerį. Burbia jau lėktuvai, čepur
na skuba, girdi už savęs abiejų vyrų žingsnius, ir jį 
nakties tamsoje suima siaubas. Ar jis dabar ruošiasi 
žūti? Ar likimas turi išspręsti visų trijų ginčą vienu 
trinktelėjimu?

— Vorwaerts, bitte! Vorwaerts, bitte! — šau
kia tvarkdarys, kai jie trys tarp paskutiniųjų perbė
go Kurfuerstendammą ir nusileido į didžiulių namų 
rūsį.

— Bombos jau krinta, — tarė uždusęs Ra
polas.

— Vorwaerts! — tarė tvarkdarys, ir jie abu 
nužingsniavo, nes Čepurna atsirėmė į sieną. Ja, ne
sulaikysi jų, nes praėjime negalima stovėti, vor
waerts, vorwaerts! Pabėgo, išsmuko iš nagų! Dar 
Mykolas atsigrįžęs šyptelėjo.

Rūsys sugėrė pirmųjų bombų trinktelėjimus. 
Lyg žvakės prie numirėlio, spinksėjo mažos lempu
tės, bet ir jos sumirksėjo ir užgeso ir iš natijo bandė 
atsimerkti, kai kelis kartus terkštelėjo čia pat.

Čepurna tik dabar, per žmonių sujudimą, pa
kėlė galvą į šviesą ir trumpam lyg primiršo Mykolą 
ir Rapolą. Ligi tol pavargusios jo akys įtemptai žiū
rėjo ta kryptimi, kur jie nuėjo.

Iš gilumos tuomet išnešė pridengtus du žmones 
ir trečią, o du išvedė kitu pašaliu, ir tada jau visi 
ėmė pamažu siūbuoti iš rūsio, čepurna laukė ir dai
rėsi, bet lėta srovė ir jį išstūmė gatvėn. Kažką už
mušė ar sužeidė rūsio tolumoje, bet čepurna norė
tų juoktis. Neįmanoma, kad būtų įvykęs jo noras. 
Dar jam teks pasivyti, susiieškoti ir pačiam šiaip ar 
taip nuspręsti jų likimą, nes neįmanoma, kad bomba 
lėktų ir užkristų lyg tyčia ir šitiems ant galvos.

Gatvėje jis pasitraukė į šalį ir laukė. Išėjo pas
kutinieji, o jų nėra. Ar jis atvedė juos ir užmušė? Ar 
jis turėjo teisę užmušti? Sesuo Ona, ar ji džiaugsis, 
kad brolis šitaip pražudė jos ištrėmimo kaltininkus?

Pastovėjo Čepurna ir kitapus gatvės. Ne, neat
eis. Gal minioj dingo ir dabar paskubom smunka iš 
Berlyno ir juokiasi iš jo nepasisekimo, kurio jie, tie
sa, net nežino. O jis tiek tepadarė, kad rankos nepa
davė, o vis dėlto atvedė dar į slėptuvę.

Čepurna nukaukšėjo iki kavinėlės. Tamsu. 
Gatvėje praeivis labai retas. Ramios žvaigždės žibu
riuoja mėlynam danguj. Kurfuerstendammo pusėje 
sprogsta laiko bomba. Pradunda požeminis trauki
nys ir primena čepurnai, kad jau laikas namo.

Jis dairosi stotyje ir traukinyje. Vyrai dingo. Su 
ta mintim jis ir gula. Dingo, paspruko. Tai rytą 
anksti jis grįžo į miestą, užbėgo į lietuvišką redak
ciją, į Hilffsstellę ir į Lietuvių Sąjungą.

— Kapitonas Balnius? — tarė jam šičia mo
teris. — Aš tamstai pasakysiu. Aš tamstą nuvesiu, 
jei labai svarbus reikalas. Aš žinau, kur jis pietauja.

O kai pietų metu, atsilenkdami vakarykščių de
gėsių, jie pasiekė Jerusalemo gatvelę ir suėjo į mažą 

valgyklą, kpt. Balnius jau sėdėjo ir laukė atmirkytų 
bulvių davinio. Kapitonas su vyrais atkasinėdavo iš 
po griuvėsių lavonus.

— Šitas ponas ieško lavonų, — tarė ponia.
— Šiaurės vakarų Berlyne? — tarė kapitonas.
— Ne, Charlottenburge, — tarė čepurna.
— Mes tik ryt eisim žiūrėti. Giminės?
— Labai artimi kaimynai. Aš žinau ir namus, 

kur jie galėtų būti, pone kapitone. Kaip eini nuo 
Klausnerio į Kurfuerstendammą, tai toks didelis 
pastatas.

— žinau, žinau, — tarė kapitonas. Jis užsirašė 
vyrų pavardes ir ėmė valgyti bulves. Čepurna dar 
papasakojo jam, kaip jis vakar su tais vyrais atsi
dūrė pastato rūsyje. Ponia akimis rijo kapitono 
bulves.

— Aš noriu valgyti, — tarė ji.
Čepurna skubiai išsiėmė maisto korteles.
— Nėra bulvių, — tarė padavėja.
— Rytoj pasimatysim, — tarė kapitonas Bal

nius, kai ponia ir čepurna atsisveikino išeiti.
Rytojaus diena buvo rami Berlynui. Iki pat 

vakaro nebuvo nė vieno aliarmo. Čepurna tuoj po 
pietų atskubėjo į kavinėlę. Gėrė jis kavą ir nuolat 
dairėsi. Jis akimis sutikinėjo kiekvieną, naują ateivį 
ir palydinėjo kiekvieną išeinantįjį. Čia jis laukė 
kpt. Balniaus ir žinių apie Mykolą ir Rapolą. Pra
laukė vakarienės laiką ir kaskart labiau jaudinosi. 
Jis čia alkanas laukia žinių apie lavonus, o tie, žiū
rėk, pravers duris ir sueis vienas paskui kitą kavinė- 
lėn. Labas vakaras, pone čepurna! štai tai ir bus la
vonai, ir čepurna turės užrausti dėl to, kad laukė jų 
mirties. Taip, jis bus mažesnis už juos ir dėl to rau
donuos, pamatęs gyvus savo trokštamuosius lavo
nus. Galimybė susitikti abu vyrus taip prislėgė, kad 
jis pamiršo net dairytis į duris. Jis nugrimzdo pats 
savy.

— Labas vakaras, — tada tarė šalia jo, ir jis 
pašoko. Stovėjo kpt. Balnius ir šypsojosi.

— Radote? — tarė jis.
— Radome.
— Abudu?
Kapitonas linktelėjo galvą, o Čepurna sunkiai 

atsiduso. Tas atodūsis tartum nuėmė jam didžiulę 
naštą. Kol jis užsakinėjo kavą ir pyragaičius, kpt. 
Balnius sekė jo veidą. Sriūbtelėjęs kavos, jis tarė:

— Tai patenkintas, kad abu žuvo, — ir šypte
lėjo.

— Ne, ne, — skubiai tarė čepurna. — Ne, ne. 
Kaimynai, tai man rūpėjo sužinoti jų likimą. Gal 
kada grįšiu, tai sakysiu, va, šitaip ir šitaip, tikros, 
tamsta, žinios. Be to, vakar susitikom, vakar ir žuvo, 
— išskečia jis rankas ir dabar žiūri jau tiesiai į ka
pitoną. — Nė pakalbėti neteko.

Jis paragina kapitoną ragauti pyragaičių.
— Visos dienos duoną atidavei, — tarė kapi

tonas.
— Nieko. Tokia reta proga, tamsta buvai la

bai malonus man. Tai kąskite.
Jis antrą kartą atsiduso ir pats atsikando gaba

liuką ir ilgai vartė burnoje. Stengdamasis praryti 
kąsnį, jis užmiršo pyragaitį padėti lėkštėn. Pyragai
tis tarp pirštų šilo, ir vidurinis jo sluoksnis, ta košelė, 
leidosi. Nurijęs kąsnį, jis pastebėjo nešvarius savo 
pirštus, skubiai išsitraukė nosinę ir ėmė valytis. 
Spiaudė nosinę, trynė pirštus ir tikrino, ar jie šva
rūs jau. Kpt. Balnius žiūrėjo ir šypsojos. Kai če
purna baigė valytis, suspiegė sirena. Abu jie atsikė
lė nuo staliuko ir pasuko į duris.

— Tai, sakai, jei reikės mirti, tai bent rankos 
bus švarios, — tarė kpt. Balnius.

— Taip, taip, — tarė čepurna ir stengėsi tam
soje įžiūrėti kapitono veido išraišką.

Berlynas jau buvo sutemęs ir šįvakar apsiniau
kęs. Jiedu greitu žingsniu vijosi slėptuvės kryptimi 
kaukšinčius žmones ir tylėjo.

Dažnas pagalvos, paskaitęs mūsų teksto 
žodžius, kad Kristus tikrai turėtų turėti 
daugiau supratimo ir neraginti jau taip 
tingios ir nerūpestingos žmonijos į dar di
desnį nenorą dirbti ir dar didesnį nerūpes
tingumą. Ypač mūsų, šių pažangos laikų 
žmonių, nereikėtų raginti primityviai gy
venti. Gyvenime juk matome visiškai ką 
kita: rūpestis yra pasidaręs, nors ir ne vi
sada malonia, bet sudėtine mūsų gyvenimo 
dalim. Vien tik sakymas nesirūpinti nepa
šalina rūpesčio, dar net sukelia naują rū
pestį: kodėl aš negaliu nesirūpinti? Gyve
nimas mus verste verčia vis daugiau ir 
daugiau laiko ir energijos panaudoti to
kiems reikalams tvarkyti, kurie nėra tie
siogiai susiję su mūsų dvasiniais reikalavi
mais. Tai savaime nereiškia, kad mes bū
tume nustoję dvasiniais reikalais rūpintis. 
Ne!

Kiekvienas žmogus sąmoningai ar nesą
moningai trokšta dvasios ramybės, kurią 
suteikti tegali Dievas. Tai reiškia, kad mes 
ilgimės Dievo, dažnai net patys to nežino
dami. Nelaimė yra ta, kad mes retai, jei 
net iš viso, turime laiko savo dvasios reika
lams, atseit, Dievui. Kaip dažnai, ypač kai 
būname pailsę nuo įvairiausių reikalų ir 
reikalėlių tvarkymo, nepagalvojame, kad 
gyvenimo sūkuryje mes net nepajautėme, 
jog gyvenimas, taip net ir laimė, poeto žo
džiais tariant, mums „praslinko traukiniu 
ilgoku ir pražydėjo kryžkelėse vasara“. O 
jei gyvenimas praslenka, tai reiškia, kad 
nebuvo laiko gyventi, nesame turėję laiko 
pajusti savo įtakos gyvenimui. Dar dau
giau: pajuntame, kad gyvenimas ir su juo 
susiję reikalai tvarkė mus, o ne atvirkš
čiai. Ir aš nekalbu čia tiktai apie pinigi
nius reikalus. Visa tai, ką mes išdidžiai va
diname savo gyvenimo standartu, apima 
visą gyvenimo sferą. Tas mūsų nuolatinis 
ir dažnai nesėkmingas bandymas neleisti 
gyvenimui savęs pralenkti kartu su mūsų 
ilgesiu ir troškimu tos Dieviškosios ramy
bės, kuri pralenkia visą supratimą, tai ir 
yra priežastis mūsų rūpesčių. Tai ir suke
lia mumyse nerimą, įtampą ir padaro mus 
savos rūšies neurotikais. Turime pripažin
ti, kad esame pasidarę žmonėmis, kurie ne
begali gyventi be kokio nors pašalinio ska
tintojo ar įtampą mažinančių priemonių. Ir 
nekalbu čia vien apie tokius madingus da
lykus kaip LSD ar kitus chemikalus bei 
vaistus. Tokiais svaigalais gali patapti net 
ir nekalčiausi ir net savaime geri dalykai. 
Kaip pavyzdį tepaminėsiu televiziją, pat
riotizmą, net ir religiją. Labai geri dalykai, 
reikalingi ir sveikintini, bet ar nežinome 
žmonių, kurie juos vartoja kaip svaigalus?

Štai čia jau yra reikalas, kuris iš tiesų 
turėtų rūpestį sukelti, kad yra tiek daug 
(o gal ir mes patys) „narkotikų“, kurie ap
sisvaigina net ir be narkotinių priemonių.

(Tęsinys sekančią savaitę)

Kun. A. Putcė

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 

šeliais 29.4 šil., minkštais — 22 šil.

Rašyti: Dainora, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.
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SU SIBIRO
Kanados „Nepriklausoma Lietuva" liepos 

26 d. rašo:
Kai Montrealyje liepos 9 dieną Sovietų 

Rusijos paviljone vyko Kazakstano diena, 
Rudolfas Grovas dar buvo Kazakstano sos
tinėje Alma Ata, bet liepos 17 dieną Ru
dolfas Grovas jau buvo Montrealyje ir čia 
netikėtai ir nelauktai rado savo dukterį su 
šeima, kuri buvo atvykusi aplankyti Pa
saulinės Tarptautinės parodos ir čia, suži
nojusi, kad iš Maskvos atskrenda lėktuvas, 
kreipėsi į Dorval aerodromą ir Sibiro kan
kinį pasiėmė į Pasaulinę parodą.

— Iš pragaro tiesiai į rojų patekau, ko 
nei svajojau, nei įsivaizdavau, — pasako
ja Rudolfas Grovas, pirmiau patekęs į „Ne
priklausomos Lietuvos" redakciją, negu į 
savo dukters šeimos namus Hamiltone.

Kaunietis R. Grovas su šeima buvo pasi
traukęs į Vokietiją ir jau buvo Berlyne, 
bet jį nepaprastai traukė tėvynė, ir jis ma
nė kaip nors jon grįžti. Tačiau rusai, už
ėmę Berlyną, Grovą suėmė ir išgabeno į 
Sibirą.

— Kada tai buvo? — teiraujuosi.
— Tai buvo 1945 metais.
— Kur gi Sibire jus padėjo?
— Į Pečioros miestą ir uždarė į koncent

racijos lagerį, o ten tūkstančiai kalinių.
— Ar buvo ten daugiau lietuvių? Gal 

atsimenate pavardes?
— Ten buvo visokių tautų žmonių, bet 

iš lietuvių atsimenu tiktai Antano Zubric- 
ko pavardę. Jis, iš Aleksoto, buvo mano 
moksladraugis.

Buvo ir kitas lietuvis — teisininkas. Jis 
užsispyrė reikalauti, kad jam pasakytų, už 
ką jis ištremtas. Kadangi apie atsakymą 
negalėjo būti jokios kalbos, tai jis paskel
bė bado streiką. Jį įkalbinėjo badavimą 
mesti, bet nesutiko ir taip badu mirė, man 
matant. Gaila, pavardės neatsimenu.

— O kaipgi jus maitino?
— Žiauriai. Virdavo tokią rūšį gručkų.
— Mėsos gal duodavo?
-— Nė kvapo. Visą laiką.
— Tai kaip gi gyvenote?
— Ištinome nuo bado. Dizenterija kan

kino ir piovė žmones masėmis. Po dvejų

KANKINIU
metų perkėlė į Novosibirską miško kirsti. 
Ten būčiau ir kaulus palikęs, sako Grovas, 
bet nepatikėsite, kaip atsitiko. Miškakir
čiams duodavo po 20 rublių, o už tuos rub
lius galima buvo pavalgyti tiktai keturis 
kartus, todėl nuo bado ištinome ir likome 
visiškai be jėgų. Kas daryti? Mirti nesino
ri. Su draugu sutarėme paieškoti maisto. 
Atsikėlėme anksti rytą ir viename darže 
pasiskynėme svogūnų ir morkų po saują. 
Bet mus pagavo policija, ir gavome už tai 
po 6 metus kalėjimo. Tai buvo pragariškas 
kalėjimas, bet... jis mus išgelbėjo nuo mir
ties, nes kalėjime mums reguliariai atiduo
davo kasdien paskirtą maisto davinį, kuris 
gelbėjo nuo bado mirties... Miške nebūtu
me išsilaikę gyvi.

— Ar kada nors palengvėjo gyvenimo 
sąlygos?

— Kai Stalinas mirė. Dar man buvo li
kę kalėti 14 dienų, bet buvo paskelbta am
nestija, ir aš išėjau iš kalėjimo. Į laisvę. 
Bet kokia ta laisvė. Išvažiavau į Semipa- 
latinską. Negalėjau rasti darbo. Tai persi
kėliau į Kazakstano sostinę Almą Atą, kur 
vedžiau statybos brigadą. Pastačiau dauge
lį namų, bet kambario man gyventi mano 
pastatytuose namuose nedavė. Mat, kam
bariai buvo gaunami tiktai kyšių pagalba, 
o aš kyšių nedaviau ir kambario negavau.

R. Grovas, išbuvęs Sibire nuo 1945 metų, 
turi ko papasakoti, bet mes teiraujamės, 
kas mums įdomiau.

— Gal, susitikdami su žmonėmis, kaip 
rusai sako, liaudimi, galėjote girdėti žmo
nių nuomonę apie valdžią?

— Visi žmonės sovietinę valdžią keikia. 
Ypač gi Stalino ir Chruščiovo. Apie dabar
tinę daugiau susilaiko, nes bijo represijų.

— Staliną tai mes gerai žinome, bet ko
dėl keikia ir Chruščiovą?

— Chruščiovas buvo ne mažiau žiaurus, 
kaip ir Stalinas. O, kiek jis žmonių išžudė! 
Be to, jis daugelį badu išmarino, nes jo įsa
kymu iš žmonių buvo atimta vištos, avys, 
kiaulės.

— Kazakstaną buvo perėjęs tautietis p. 
Skučas, kuris pasakojo, kad kazakai labai 
neapkenčia rusų kaip okupantų ir kolonis

tų. Ar tikrai taip yra ir jūsų žiniomis?
— O, tikrai taip. Kazakai apskritai nori 

patys valdytis ir nenori, kad kas kitas jiem 
maišytųsi po kojų, o jau rusų, kurie yra 
jų pavergėjai, tai juo labiausiai neapken
čia.

R. Grovas daug pasakojo, kaip senius ir 
paliegėlius susodina į baržas ir nuplukdo į 
Šiaurės vandenyną, kulkosvaidžiu „perlei- 
dę", arba kaip plaktuku „gydo", bet duk
rai pastebėjus, kad tai yra per žiaurūs da
lykai, susilaikyta.

— Kaip gi jūs paskutiniu laiku gyveno
te. kiek uždirbdavote?

— Už mėnesinį darbą man mokėjo 43 
rublius, o pragyvenimo išlaidos tokios: 
cukrus 80 kapeikų kilogramas, sviesto 3 su 
puse rublio, kiaulienos 2 su puse rublio, 
kostiumui medžiaga 110 rublių.

— Tai kaip žmonės pragyvena?
— Kompartijos nariai gauna aukštes

nius atlyginimus, turi privilegijų, kiti gi 
priversti vogti, sukčiauti, spekuliuoti ir 
verstis, kaip išmano, o kas nieko negali su
kombinuoti, badauja, nors dabar prekių 
jau yra.

Apskritai imant, vaizdas, koks ir dabar 
yra Rusijoje, gana klaikus. Nenuostabu, 
kad R. Grovas pakartotinai pasakė: pate
kau iš pragaro tiesiai į rojų... Niekas ne
įsivaizduoja ir negali įsivaizduoti, kad čia 
gali būti toks gyvenimas. O kiek čia maši
nų, — numojo ranka R. Grovas.

atsitiktines trumpmenos
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VAKARIENĖ KIBIRE

Komjaunimo Tiesa apie Palangą rašo, 
kad „dabar čia lyg ir antrasis Sočis“ (ru
suose populiarus Krymo kurortas) — 
„tiek žmonių suvažiuoja, kad ne tik poil
sio namai, sanatorijos, viešbutis, kempin
gas, turistų pensionatas, bet ir svetingi 
palangiškiai visų sutalpinti negali...“

Ir čia pat žvilgsnis į vasaroti bandan
čius žemaičius:

„Netoli Palangos esančiame miškelyje 
tvarkingai sustatyti keli sunkvežimiai. Jų 
kabinų viršų puošia užrašas „Ekskursija“. 
Tai plungiškiai atvyko praleisti dvi poil
sio dienas pajūryje. O kiek toliau, žiūrėk, 
ir kolūkiečių grupė, susėdusi prie laužo, 
laukdama išverdančios kibire vakarienės, 
smuikui ir akordeonui grojant, dainas 
dainuoja apie puikų gamtos kampelį prie 
jūros“...

Ir dar, sako, kalbasi. Tik nepaklausė, 
apie ką. Ar tik ne apie tai, kad tos žadė-

kaip nebuvo, taip nėra:

1918 m. gruodžio 5 d. Valstybės Taryba 
priėmė Vilniaus universiteto statutą. Bet, 
prasidėjus nepriklausomybės kovoms, vy
riausybė aukštosios mokyklos steigimą tu
rėjo atidėti. 1919 m. Vilniuje prie Lietuvių 
Mokslo Draugijos steigiami Aukš. Moks-

diena) šventės netrukus buvo panaikintos. 
1929 m. tautos šventė buvo paskelbta rug
pjūčio 15 dieną. Ji buvo sujungta su Švč. 
Marijos į dangų ėmimo švente, paprastai 
vadinama Žoline. Bet 1930 m. ši šventė ir
gi buvo panaikinta ir tautine švente pa

vieni ištaiginguose restoranuose vakarie
niauja,' Kiti — pakrūmėj' iš kibiro... „Pa
žanga“ tik tokia, kad prie jūros žemai
čiams visai nebeliko vietos...

(E)

PRIEŠ, tur būt, daugiau kaip dvidešimti 
metų prelatas ir daktaras J. B. Končius vi
zitavo vieną Vokietijos užkampio stovyklo
je įsikūrusią lietuvių pabėgėlių gimnazi
ją. Buvo jis anuomet ne tik įspūdingai 
amerikietiškai (o tada viskas amerikietiš
ka skurdeivoms stovyklininkams atrodė 
įspūdingai) uniformuotas, bet taip pat ir 
Balfo pirmininkas, o tas Balfas aną gim
naziją, nors ir ne per daugiausia, bet vis 
dėlto rėmė. Ne pirmininko pagaliau juk 
buvo kaltė, kad Balfo atsiųstieji vadina
mieji skudurai visiškai nusiskudurindavo, 
kol pasiekdavo didesnės įtakos stovyklinė
se valdžiose neturinčius gimnazistukus. 
Bet nuo ilgamečio sandėliavimo pelėsiais 
atsiduodančių JAV išleistųjų lietuviškų 
knygų tie gimnazistukai iš Balfo apsčiai 
gaudavo ir, salikėn garbingojo ir įtakin
gojo svečio sutikti varomi, jie noriai, smal
siai ir net pagarbiai rinkosi.

Prelato kalba (nors gal jis anuomet dar 
ir nebuvo prelatas) gimnazistus ne tiek 
nustebino, kiek, na, sakykime, buvo visiš
kai nesuprantama. Vyriausieji gimnazistai 
geriausiu atveju tegalėjo būti kokių ketve
rtų metų amžiaus, kai Lietuvos viešajame 
gyvenime legaliai tebesireiškė politinių 
partijų rungtis. O iš vaikų į paauglius 
anie septintokai ir aštuntokai išsirutuliojo 
jau okupacijų metais, kada įvairios parti
jos Lietuvoje buvo lygiai tokios negyve
nimiškos, kaip ir (anais laikais) skraidan
čios lėkštės. Tačiau tai gimnazistiškai au
ditorijai, pradedant devynmečiais ir bai
giant apytikriai dvidešimtmečiais, Balfo 
pirmininkas gerą 20 minučių aiškino apie... 
Lietuvoje buvusių partinių rietenų blogy
bes. Kraipė gimnazistukai ausimis ir iš tie
sų nesuprato, kas čia per reikalas.

DAR SENIAU, bene prieš 22 metus, Balfo 
pirmininkas, taip pat įspūdingai, net pul- 
kininkiškai uniformuotas, negailėjo triūso, 
pastangų ir vargo, važinėdamas po šiauri
nės Italijos karo belaisvių stovyklas ir 
kantriai dešimties tūkstančių vokiečių tar
pe beieškodamas lietuvių kareivėlių. Ir 
koks buvo tų suvargusių, įvairiausių ka
riaunų stumdytų ir apgaudinėtų bernelių 
džiaugsmas ir pasididžiavimas, kai JAV 
pulkininkas, juos susiradęs, su jais gra
žiai, nuoširdžiai ir šiltai lietuviškai pasi
šnekėdavo, paguosdavo, kuo galėdamas pa
dėdavo! Broliui lietuviui prel. dr. J. B. 
Končius anuomet parodė tikrai krikščio
nišką (geriausiąją to žodžio prasme), žmo
gišką, kilnią širdį! Ypatingas buvo anuo
met kareivėlių džiaugsmas, nes kai kurie 
Italijos lietuvių pareigūnai, netgi kunigai,

juos, karo belaisvius, savotiškai niekino, 
geriausiu atveju, su jais elgėsi šaltai, val
dininkiškai, netgi atšiauriai...
NĖRA pirkios be dūmų, sako liaudies iš
mintis, nėra, žinoma, nė neklystančių žmo
nių. Vienas, tur būt, daugiau neigiamas ir 
kitas veikiau teigiamas atsitikimas J. B. 
Končiaus asmenybę teparyškina, padaro jį 
gyvu žmogumi, kurio, sakykime, savotiš
kumai lietuviuose ne kartą sukeldavo ir 
tam tikro niurzgėjimo, bet kurio pastan
gomis, sugebėjimais, įgimtais organizaci
niais ir administraciniais gabumais, lan
dumu ir atkaklumu remdamasis išbujojo 
ir eilę metų klestėjo Balfas. Apie didžiulį 
to Balfo nuveiktą darbą aiškinti, tur būt, 
nebereikia. Bet juk ne kas kitas, kaip ilga
metis to Balfo pirmininkas Končius, suge
bėjo iš amerikiečių įstaigų ir įvairių insti
tucijų išreikalauti, išprašyti, išsiderėti, iš
maldauti arba tiesiog iškaulyti milijonines 
sumas, kurios buvo nukreiptos lietuvių 
šalpai.

J. B. Končiaus sugebėjimai neabejotini, 
ir jei jis visą savo energiją ir talentą bū
tų nukreipęs į amerikietiškąjį biznį, be jo
kios abejonės, būtų aukštai iškilęs ir, tur 
būt, gerokai praturtėjęs. Dabar jis pensi
ninkas, gyvena kažkur tarp Floridos ir Ro
mos, bet daug važinėja ir lietuviškais rei
kalais, atrodo, vis dar uoliai tebesirūpina.
„CICILIKIŠKOSE“ Chicagos lietuvių 
„Naujienose“ liepos 31 d. buvo rašoma, 
kad „sveikintini Londono lietuviai už lei
dimą laikraščio, kuris pirma buvo tik „Bri
tanijos lietuvis“, o vėliau tapo ir „Europos 
lietuviu"... Kadangi „Europos lietuvis“ 
daugiausia pasitarnauja Vakarų Vokietijos 
lietuviams, kur šiuo metu yra per (gal: 
„daugiau kaip“? — REM) 10.000 asmenų 
(„asmenų“ Vak. Vokietijoje, berods, yra 
apie 60 milijonų — REM), būtų tiksliau di
desnio pasisekimo dėlei šio laikraščio re
dakciją ir leidimą perkelti į Vakarų Vokie
tiją“.

Po cituojamuoju „Naujienų“ rašiniu pa
sirašė prel. dr. J. B. Končius, kuris savo 
nuostabiausius siūlymus pagrindžia, saky
damas: „Mat, Anglijoje Škotijos lietuviai. 
turi savo seną laikraštį, kurį galima būtų 
labiau praplėsti“...

Škotijoje, tiesa, jau seniai eina „Išeivių 
draugas“, ir vis dėlto nepaprastai smalsu 
ir įdomu būtų išgirsti lietuviškųjų mūsų 
Skotų nuomonę apie tokią drastišką etninių 
ir valstybinių Jungtinės Karalijos sienų 
reformą, prel. dr. J. B. Končiui Škotiją 
trumpai drūtai priskiriant Anglijai.
GAUSIAUSIA lietuviškoji bendruomenė 
Vakarų Europoje iš tiesų, tur būt, bus V.

lo Kursai, kurie veikė ligi 1921 m. Vadova
vo dr. J. Basanavičius. Kaune Aukštųjų 
Mokslo Kursų D-ja 1920 m. įsteigė Lietu
vos Aukštuosius Kursus, kurie veikė iki 
1922 m. Vadovavo Z. žemaitis ir J. Vaba
las-Gudaitis.

1922.11.16 vyriausybė atidarė Kaune uni 
versitetą, kuris nuo tų metų rudens se
mestro veikė su 6 fakultetais.

t t t
Daugų parapiją (Alytaus aps.) įsteigė 

D.L.K. Vytautas 1393 m. Tuo pat vardu va 
dinamas ežeras yra giliausias Lietuvoje. 
Daugai buvo seniūnija, ir ten didieji ku
nigaikščiai turėjo savo dvarus. Didikai 
ten dažnai ruošdavo medžiokles. 1380 m. 
Jogaila Dauguose pasirašė slaptą sutartį 
su kryžiuočiais prieš DLK Kęstutį.

t i t
Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymo 

projektą Valstybės Taryba priėmė 1919 m. 
spalio 30 d. Pagal tą įstatymą, vieną atsto
vą renka 15.000 gyventojų. Rinkti turi tei
sę visi Lietuvos piliečiai, vyrai ir moterys, 
kuriems rinkimų dieną yra suėję 21 metai 
amžiaus, kariams — 17 metų. Atstovais 
renkami ne jaunesni kaip 24 m. amžiaus. 
Rinkimai vykdomi demokratiniu būdu.

1919 m. lapkričio 20 d. buvo išleistas 
įstatymas Steigiamojo Seimo rinkimų lais
vei apsaugoti, garantuojąs visiems pilie
čiams laisvą balsavimo teisę.

1919 m. gruodžio 10 d. sudaryta Vyriau
sioji Steigiamojo Seimo rinkimų komisija. 
Jos pirmininku buvo paskirtas teisin. P. 
Leonas. Lietuva padalyta į dešimt rinkimi
nių apygardų.

Steigiamojo Seimo rinkimai įvyko 1920 
m. balandžio 14-15 dienomis. Išrinkta 112 
atstovų. Pirmasis Seimo posėdis įvyko 1920 
m. gegužės 15 d. Nuo tada ši diena buvo 
paskelbta Lietuvos tautine švente.

t t t
1920 m. buvo išrinkta komisija, kuri pa

ruošė Lietuvos Valstybės konstituciją. Ko
misijos pirmininku buvo A. Tumėnas, na
riais: Z. Starkus, kun. K. Šaulys, M. Sleže
vičius ir K. Venslauskas. Komisijos pa
ruoštą konstituciją St. Seimas priėmė 1922 
m. rugpiūčio 1 d. Ji įsigaliojo rugpiūčio 6 d. 
Nuo tada buvo pradėta minėti ir rugpiūčio 
1-ji, kaip konstitucijos priėmimo diena. 
Priėmus konstituciją. Lietuva buvo de jure 
pripažinta didžiųjų pasaulio valstybių.

t t t
Po 1926 m. gruodžio 17 d. perversmo ge

gužės 15 d. (St. Seimo atidarymo diena) ir 
rugpiūčio 1 d. (Konstitucijos priėmimo

skelbta rugsėjo 8 diena, ši diena todėl bu
vo parinkta, kad ji primena tuos senus lai
kus, kai 1430 m. rugsėjo 8 d. Vytautas Di
dysis ruošėsi vainikuotis Lietuvos karaliu
mi. Kartu tai yra ir bažnytinė šventė — 
švč. Marijos gimimo diena, kuri seniau bu
vo vadinama Atspaža. Tai buvo pusiau 
laisva šventė, švenčiama tose parapijose, 
kuriose tą dieną būdavo parapijiniai atlai
dai. O tokiose parapijose, kur nebūdavo at
laidų, žmonės kartais dirbdavo ir laukų 
darbus, nes tuo laiku būna pati rugių sėja. 
Bet kai rugsėjo 8 buvo paskelbta tautine 
švente, tai ji buvo jau apsaugota įstaty
mais, ir tuomet žmonės nuo viešų lauko 
darbų susilaikydavo.

t t t
Pašvitinio (Šiaulių apskr.) partizanų 

būrys dalinai spėjo susiorganizuoti dar 
prieš 1919 m. bolševikų okupaciją. 1919 m. 
sausio 16 d. Žeimelio revoliucinio komiteto 
pakviestas, latvių bolševikų būrys vyko į 
Pašvitinį įsteigti ten bolševikų valdžios. 
Prieš juos ginklu pasipriešino Pašvitinio 
partizanų būrys, vadovaujamas kar. Bar-
toševičiaus. Tose kautynėse su latvių bol
ševikų būriu Rimkūnų dvare žuvo parti
zanas Aleksandras Vainauskas. Tai pirmo
ji mūsų auka kautynėse dėl Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės.

t t t
Senosios Lietuvos valstybinė vėliava bu

vo raudona. Atkūrus Lietuvos nepriklau
somybę, tokios spalvos vėliava su baltu 
Vytim buvo iškelta ant Lietuvos Valstybės 
Tarybos rūmų Vilniuje. Mažoji Lietuva 
nuo seniau turėjo savo vėliavą žalios-bal- 
tos-raudonos spalvos. Tokių spalvų trikam
pius nešiojo ant rankovių ir kai kurių lie
tuviškų dalinių kariai Rusijoje. Taip pat 
tokias spalvas turėjo ir 1 pėstininkų Prūsų 
Lietuvos pulko kariai, suorganizuoti 1919 
m. pradžioje Tauragėje.

1917 m. Vilniuje sudaryta komisija (Dr. 
Jonas Basanavičius, dail. archit. Tadas 
Daugirdas ir dail. Antanas Žmuidzinavi 
čius) paruošė tautinės vėliavos projektą 
geltonos-žalios-raudonos spalvos ir jį įtei
kė Lietuvos Tarybai. 1918 m. vasario 16 d. 
Lietuvos Valstybės Taryba, paskelbusi Lie
tuvos Nepriklausomybės Aktą, priėmė 
valstybės ženklą Vytį, Tautos himną „Lie
tuva, tėvyne mūsų“ ir tautinę vėliavą gel
tonos-žalios-raudonos spalvos. 1920 m. St. 
Seimas šiuos mūsų valstybės ženklus pri
ėmė ir patvirtino. 1923 m. dail. A. Varnas 
paruošė Vyties ir tautinės vėliavos galuti
nį formatą, išmieras ir suvienodinimą 
(„Karys“, 1960 m. Nr. 3).

PIRMININKO SKUNDAS
Ksaveras Kairys, tas pats, kuris Mont

realyje sovietiniame pavilione buvo rody
tas, kaip „Lietuvos vicepremjeras“, atseit, 
didelį svorį Lietuvos valdyme turįs parei
gūnas. per maskvinį laikrąštį skundžiasi 
Lietuvai primesta kiaulių auginimo tvar
ka... Maskvos Sielskaja Žizn liepos 26 d. 
išspausdino K. Kairio str. tuo klausimu.

„Vicepremjeras“ rašo, kad pirkėjai la
bai pageidauja kiaulienos, gautos, pasker
dus jaunus, specialiai išaugintus ir nupe
nėtus gyvu ius. Tai bekonas, jo gaminiai. 
Bekonas, sako, niekad neužsiguli ant pre
kystalių, bet jo maža, ir pirkėjui siūloma 
riebi kiauliena, kurios daugelis nenori. K. 
Kairys toliau primena, kad:

„Daugelį metų Lietuvos kiaulių augin
tojai plėtė bekoninį šėrimą. (Pats Chruš
čiovas kadai priminė, kad Lietuvoj jau se
niai turima gero patyrimo toj srity, ir ra
gino pritaikyti tą patyrimą kolchozuose. 
E.). Vaizdas staiga pasikeitė nuo 1962 m„
kai buvo nustatytos dabartinės supirkimo 
kainos. Ūkiai greit persitvarkė ir pristato 
riebią kiaulieną. Tai jiems naudingiau. 
Juk nupenėti riebią kiaulę kur kas leng
viau. Mažiau reikia patalpų, darbuotojų. 
Gauti gerą bekoną žymiai sudėtingiau. O 
jį realizuojant (Maskvos nustatytomis kai 
nomis. E.), papildomos išlaidos neapsimo
ka“.

„Kelią bekonui į mėsos kombinatus už
tvėrė valstybinis standartas, kuriame pa
sakyta, jog bekonines kiaules galima au
ginti tik specializuotuose ūkiuose... Na, o 
ką daryti su nespecializuotais ūkiais, 
auginančiais pilnaverčius bekonus papras
tose farmose! Ką daryti mūsų respublikos 
kaimo gyventojams, kurie nuo seno gami
na puikų bekoną! Dabar tokia produkci
ja. nors ji ir pačios aukščiausios koky
bės“.

Iš viso nustatytieji kiaulių supirkimo 
standartai esą netikę: „Sakykim, kaip nu
statyti gyvo gyvulio odos storį? O to rei
kalaujama, ir priėmėjai dažnai bekonus 
skiria į mėsines kiaules. Ūkiai, auginantie
ji daug kiaulių, praranda šiuo atveju di
deles pinigų sumas. Be galo sunku, laikan
tis standarto, nustatyti mėsos raumenin
gumą... Labai silpnai sprendžiamas aprū
pinimas transportu kiaulėms vežti. Nepri
taikytose mašinose kiaulės susižeidžia, ir 
puikūs bekoniniai paršai priskiriami prie 
mėsinės kategorijos... Šeimininkai visuo
met turi būti užtikrinti, kad jie laiku ga-

lės atiduoti produkciją. Deja, dabar tokio 
užtikrinimo nėra“.

Nusiskundimas, atrodo, rimtai pagrįs
tas. Bet, atspausdintas laikraštyje ir pasi
rašytas neva vicepremjero, jis liudija ne 
tik kiaulių, o ir kvislinginės valdžios pa
dėtį Lietuvoj.

(E)

ŠVIESA VILIOJA ŽUVIS
Ichtiologai nustatė, kad grenlandinio ryk 

lio akys vandenyje šviečia. Šviesa į jo nas
rus įvilioja naivias žuvis.

Sumaningu gamtos „išradimu“ pasinau
dojo japonų žvejai. Jie į savo tinklų grimz
dus įmontuoja dirbtinius deimantus. Jų 
spindėjimas traukia tiesiog į tinklą smal
sias žuvis.

VARLĖ - ČEMPIONĖ
Jungtinėse Valstijose neseniai vyko tarp

tautinės varlių-šuolininkių varžybos. Nu
galėtoja tapo „amerikietė“: trišuolyje ji 
įveikė 4 m 61 cm. Tik pusmetrio jai betrū
ko iki oficialaus pasaulinio rekordo.

GALIU NUSIPIRKTI
Vokiečių fizikas W. H. Noernstas (1864 

-1941), išradęs kaitinimo lempą, jos pa
tentą pardavė anglams už 4 milijonus 
markių. Pavydus kolega su pašai
pa paklausė Noernstą, ar jis nesiruošia 
išrasti mašinos, gaminančios briliantus.

—■ O kam? Dabar aš jų galiu nusipirk
ti, — atsakė fizikas.

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,

Vokietijoje, nors 10.000 lietuviškų „asme
nų“ ten vargu besuskaičiuotume. Su vadi
namaisiais „balfiniais lietuviais“ skaičius 
gal ir būtų apytikris, bet Balfo įstaigai 
Muenchene prieš trejetą metų užsidarius 
ir jo šalpai V. Vokietijoje ryškiai susiaurė- 
jus, Vokietijos lietuvių skaičius kažkaip 
daugiau kaip per pus sumažėjo.

Kronikomis, reportažais ir svarstymais 
„Europos lietuvis“ iš tiesų, palyginti, ne
maža savo skilčių paskiria Vokietijos lietu
vių gyvenimui. Dalinai, tur būt, nes ten 
esama daugiau inteligentijos, kurios tarpe 
ir i)uolatinesnių bendradarbių atsiranda, o, 
antra vertus, Vasario 16 gimnazija, Studijų 
savaitės ir panašūs reiškiniai yra ne vien 
vietinės reikšmės įvykiai. Tačiau laikraš
čiui; kuris leidžiamas visiems Vakarų Eu
ropos lietuviams, Vokietijos lietuviai, pro
porcingai savo skaičiui, skiria patį ma
žiausią dėmesį! Prenumeratorių skaičius 
V. Vokietijoje maždaug prilygsta EL už
jūrio skaitytojams, daugiausia buvusiems 
„anglikonams“ JAV ir Kanadoje. Kitaip 
sakant, finansiškąją leidybos naštą pilnu 
krūviu neša Britanijos lietuviai prenume
ratoriai ir tų pačių lietuvių sukurtoji ir iš
vystytoji Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Ir vis dėlto gana būdinga, kad kaip tik 
tuose sunkų vežimą vežančiuose Britanijos 
lietuviuose inteligentijos nuošimtis bus že
miausias iš visų V. Europos lietuvių telki
nių, tuo tarpu V. Vokietijoje, tur būt, vie
nas aukščiausių...
IR VIS DĖLTO gerai, kad mūsų laikraščio 
likimu rūpinasi ne tik jo leidėjai, redak
torius, skaitytojai ir bendradarbiai, bet ir 
prel. dr. J. B. Končius. Tai vis paskata ir 
padrąsinimas dažnai į neviltį skatinančia
me darbe. Beje, galėjo Prelatas ir dar maž
daug du argumentus už „Europos lietuvio“ 
padovanojimą Vokietijos lietuviams išvar
dyti. Be minėtojo „Išeivių draugo“, Brita
nijoje eina, netgi toje pačioje Nidos spaus
tuvėje spausdinami, dar du lietuviški pe
riodiniai leidiniai: profesinių sąjungų or
ganas „Darbininkų balsas“ ir tikybinės ir 
tautinės minties žurnalas „Šaltinis“, ku
riuos irgi, gal būt, galima būtų „labiau 
praplėsti“?..

R. E. Maziliauskas

— Mėnesiui atidėtas New Yorke šauk
tasis raganų sulėkimas: organizatoriai su
sidūrė su sunkumais, negalėdami išspręs
ti, ar pareiškiantieji norą dalyvauti yra ra
ganavimo specialistai, ar vien tik apsime
tėliai.
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Europos lietuviu kronikų

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.

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

Londono lietuviškos bendruomenės na
riai kviečiami dalyvauti.

LIETUVIS MISIJONIERIUS LONDONE
Jėzuitas misijonierius kun. Donatas Slap- 

šys, aštuonetą mėnesių atostogavęs Chica- 
goje, per Vokietiją ir Londoną dabar grįž
tą į savo misijų kraštą Indiją.

Kun. D. Slapšys misijonieriaus darbą 
Indijoje dirba jau 16 metų, yra gerai išmo
kęs marathi kalbą ir aptarnauja šimtus kv. 
mylių turinčią teritoriją.

Londonas lietuviui misijonieriui labai 
patinkąs ir, prieš išskrisdamas atgal j Indi
ją rugp. 29 d., jis specialiai nuėjęs atsisvei
kinti su garsiuoju Big Ben laikrodžiu.

Kun. D. Slapšys praeitą sekmadienį lai
kė mišias Londono lietuvių bažnyčioje, o 
pirmadienį, rugp. 28 d., lankėsi Lietuvių 
Namuose, apžiūrėjo spaustuvę ir redakci
ją ir dėkojo už jam siunčiamas Nidos 
knygas, kurias skaitydamas jis per 16 me
tų vis dėlto nepamiršo lietuvių kalbos.

Šiuo metu kun. D. Slapšys yra vieninte
lis lietuvis misijonierius Indijoje.

METAMS Į JAV UNIVERSITETĄ
Šiais metais baigęs jau antrą universi

teto fakultetą, Kastytis Baublys metams 
išvyko į JAV, kur dėstys filosofiją Wesley
an universitete Middletown, Conn.

Gabumais atkreipęs profesūros dėmesį, 
jaunasis filosofas paskyrimą į JAV gavo 
dar prieš išlaikydamas baigiamuosius eg
zaminus — jo pasisekimu ir aukštais pažy
miais niekas neabejojo.

APSILANKĖ SŪNUS
Iš Clevelando, JAV, Londonan mėnesiui 

laiko atskrido ekonomijos studentas Vy
tautas Nasvytis. Kartu su savo tėvu, Ang
lijoje prie „Concord“ sprausminio lėktuvo 
konstruavimo dirbančiu inž. J.P. Nasvyčiu, 
jis žada atlikti atostoginę kelionę automo
biliu po vakarinę ir pietinę Europą.

„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.

IŠVYKO Į JAV
Rugpiūčio 28 d. lėktuvu iš Londono iš

skrido į Ameriką Algirdas Vileišis, gyve
nęs Streatham, tęsti mokslo Illinois uni
versitete Chicagoje.

A.A, JONĄ PRANAUSKĄ 
PRISIMENANT

Iš Australijos gautomis žiniomis, ten iš
gulėjęs be sąmonės ligoninėje 44 dienas 
mirė Jonas Pranauskas.

Lietuvoje teko Joną gerai pažinti. Apie 
3 metus Viekšniuose dirbome vienoj įstai
goj. A. a. Jonas visur ir visuomet buvo tei
singas, sąžiningas ir mažakalbis.

Velionis buvo kilęs iš Viekšnių valsčiaus, 
Mažeikių apskr. Turėjo du brolius — Juo
zą ir Kostą. Juozas gyvena Anglijoj, o Kos
tas irgi jau mirė Lietuvoje.

Tegu Tau, Jonai, būna lengva tolimos 
Australijos žemelė.

J. Liobė

NOTTINQHAMAS
JAUNIMO ŽIDINYS

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

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA

Rugsėjo 3 d., 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.

Neatidėlioti
Kas norėtų, kad jų jaunučiai ar jauniai 

mokytųsi lietuviškai krikščioniškoje dva
sioje, tegu neatidėliodami kreipiasi ir už
sirašo į Liet. Jaunimo Židinį. Pradiniai 
mokslai prasideda rugsėjo 4 d., viduriniai 
rugs. 6 d.

DERBY
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Derbio Skyrius rugsėjo 9 d. ren
gia Tautos šventės minėjimą.

Minėjimas įvyks Buxton hotel (Boyer 
St.) 6 vai. vakaro. Programoje oficialioji 
dalis. Be to, vėliau bus rodomi filmai iš 
skautų dvidešimtmečio minėjimų ir sto
vyklos.

Visus vietos ir apylinkės tautiečius bei 
svečius maloniai kviečiame atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS

Pamaldas lietuviams evangelikams lai
kysiu rugsėjo 3 d. Derbyje, St. Mary's Cha
pel. Sowter Rd. ir St. Mary's sankryžoje. 
Pamaldos bus su Šv. Komunija. Pamaldų 
pradžia 15 vai.

Kun. Aldonis Putcė

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

VERTA PAGALVOTI...

Ar mano sutaupęs 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 investacljas 5 metams ir ilgiau 

ir 
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.

Sudarome testamentus, administruojame 
nuosavybę ir sutvarkome visus palikimo 

reikalus.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugsėjo 3 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAMAS — rugsėjo 3d., 11 vai., 

Židinyje.
NOTTINGHAM — rugsėjo 10 d., 1 vai. — 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — rugsėjo 17 d., 12.30 vai.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Po visų minėjimų, švenčių ir vasaros sto
vyklos rajono skautų vadovybė ruošia 
linksmą šokių vakarą. Šokiai įvyksta rug
sėjo 30 d. Grand Stand hotel, Nottingham 
Road, Derby. Pradžia 6.30 vai. vakare.

Orkestras iš Coventrio gros šokiams. Šo
kiai bus premijuojami. Kas nori gražiai ir 
linksmai laiką praleisti, prašom nedelsti 
užsirašyti savo vietovėse pas ekskursijų 
ruošėjus.

Bilietus galima užsisakyti pas visus va
dovus bei tėvų komitetų narius, arba pas 
s. B. Zinkų (88 Byron St., Derby DE3 6TT). 
Bilietų kaina: moksleiviams 2/6 šil., vi
siems kitiems 5 šil.

Pertraukos metu veiks užkandžių bufe
tas. Nuolankiai prašome jau iš anksto už
sisakyti bilietus užkandžiams, kurių kaina 
yra 3 šil.

Ypač kviečiame visą lietuvišką jaunimą 
nuo 14 metų amžiaus dalyvauti šitame re
tame pobūvyje.

Orkestras gros iki 11.45 vai. vakaro.
Jau ruošiamos gausios ekskursijos, dėl 

to nepraleiskite progos atvykti pas skautus 
pasilinksminti. Daug vietos ir dar patogios 
geležiniams žirgams pastatyti. Salė graži ir 
jauki.

Rajono Vadovybė

MANCHESTERIS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Manchesterio Skyriaus Valdyba 
rugsėjo 9 d., šeštadienį, 6 vai., Mancheste
rio Lietuvių Socialinio Klubo patalpose 
ruošia Tautos šventės minėjimą.

Programoje: paskaita ir meninė dalis.
Manchesterio ir apylinkės lietuviai pra

šomi kuo gausiausiai atsilankyti į tą minė
jimą. Vietos bus klubo patalpose gana vi
siems, ir kartu praleisime laiką lietuvių 
namuose. Po minėjimo bus šokiai klubo sa
lėje.

Skyriaus Valdyba

MOKYKLA PRADEDA DARBĄ

Pranešama Manchesterio ir apylinkės 
tėveliams, kad rugsėjo 10 d., 3 vai. p.p., vėl 
pradedamas mūsų sekmadieninės lituanis
tinės mokyklos mokslo darbas.

Kiekvieno tautiečio, turinčio vaikučių, 
šventa pareiga perduoti vaikučiams gimtą
ją kalbą ir meilę Lietuvai. Mokykla viso
mis išgalėmis ateina į talką, siekiant tų 
idealų.

Mokyklos Tėvų Komitetas ir Vedėjas

PRANEŠIMAS

Pranešu, kad prieš 4 metus Northampto- 
ne, Anglijoje, mirė Antanas Venckus. Glo
bėjas nepaskelbė spaudoje pranešimo, kad 
jis mirė. Aš visą laiką seku spaudą, taip 
pat klausiau ir kitus „Europos Lietuvio“ 
skaitytojus, kurie irgi neužtiko pranešimo 
apie a.a. Antano Venckaus mirtį.

Velionis yra kilęs iš Tauragės ar apylin
kių, buvo karys-šaulys, jaunesnysis puska
rininkis, nedidelio ūgio vyras.

Jeigu atsirastų giminių ar pažįstamų, 
kurie norėtų gauti žinių apie velionį, rašy
kite šiuo adresu:

A. Barančiukas, 3422 West 64 Place, 
Chicago, Ill. 60629, USA.

A. Barančiukas

PADĖKA
Už sveikinimus ir dovanas mano vardo 

dienos proga p.p. Lūžoms, p.p. Tamašaus
kams, p.p. Kunigiškiams ir kitiems drau
gams ir pažįstamiems reiškiu tikrą lietu
višką ačiū.

Vincas

IR VASARĄ. IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis 
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai, 
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374.

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

Manchester.

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 
Numylėto) mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

ŠVIESUS ATMINIMAS

Yra toks pusiau anekdotas. Palydi, vadi
nasi, žmogų į pensiją. Kolektyvinis pobū
vėlis. Iškilmingi veidai. Viršininko paly
dinčioj! kalba. Stikliuko poveikyje virši
ninkas taip įsismagina, kad apsiašarojęs 
savo žodį užbaigia šitaip:

— Palydėdami Petrą Dūdelę į paskutinę 
kelionę, šią kolektyvinio liūdesio valandą 
tariame: jo šviesus atminimas amžinai iš
liks mūsų širdyse.

Čia pensininkas brinkteli ant grindų. O 
atsigavęs ilgai save čiupinėja, abejodamas, 
ar jis tik ne aname pasaulyje.

Dar trisdešimt metų šitaip save čiupinė
ja žmogus. Bet kolektyvui jis jau tik „švie
sus atminimas“... Juokas pro ašaras, bet 
visko šioje džiaugsmų pakalnėje pasitaiko.

„Gintaro“ kolūkyje, apie puskilometrį 
nuo centrinės gyvenvietės, stovi trobelė 
ant vištos kojų. Rūpestingai iššluota, gra
žiai lova paklota. Bet stebiesi, kodėl trobe
lė tupi ne giliame miške, o prie viešo kele
lio, visais sąnariais braškėdama keturių 
vėjų pagairėje.

Čia gyvena Apolonija Stašauskienė, vie
na išauginusi keturis vaikus, kuriems tie
siogine prasme per ankšta buvo šiame liz
delyje. Todėl išskrido kur kas. Jų tėvą, pir
mąjį apylinkės pirmininką, nuskynė pasa
lūnė kulka. Motina liko su keturiais maža
mečiais. Jai siūlė persikelti į Ukmergę, bet 
nugalėjo prisirišimas prie kaimo. Į kolūkį 
Stašauskienė atsinešė tikrai darbščias ran
kas.

Bėgo metai, keitėsi pirmininkai. Ne vie
nas kolūkietis išbėgo geresnės duonos ieš
koti. O Stašauskienė pasiliko. Sproginėjo 
sušalusios tvoros. Kepino vasarvydžio kait
ra. Merkė nugarą šlapias ruduo. O Sta- 
šauskienės kelias visą laiką buvo tas pats: 
ferma — namai ir atbulai. Ir vis paknops
tom, nes vasarą ’karves ganydavo už kelių 
kilometrų. Dvylika metų be pertraukos! Be 
atostogų. Be poilsio dienų. Be kurortų... 
Nežinia, kiek cisternų ji per tą laiką pri- 
melžė!..

Apolonija melžė, o pirmininkai vis guo
dė:

— Ta lūšnelė, Stašauskien, tave vieną 
naktį prispaus. Nenusimink, tau mūrą iš- 
mūrysim. Galėsi vaikus pasikviesti...

Ir mūrai kilo. Išaugo vieno pirmininko, 
kito pirmininko uošvio palociai. O paskui 
pirmininkas dingdavo. Su visais, su visais 
pažadais... Stašauskienės kiaura bakūžė ir 
toliau stenėdavo lyg sukriošusi senė.

Dabar Apolonija jau be sveikatos. Ketu
ris mėnesius gydėsi. Su mėgstamu darbu 
atsisveikino visam laikui. Moteriškei rei
kia paramos: materialinės ir moralinės. 
Bet keturis mėnesius niekam iš apylinkės 
ar kolūkio kontoros neatėjo į galvą aplan
kyti negaluojančią moterį ir bent paaiškin
ti, kada ji gaus nedarbingumo pensiją. Pa
sidomėti, turi ji duonos, ar šventa dvasia 
soti. Sveikas žmogus pats pasiektų rajoną 
ar dar toliau. Kumščiu supykęs trinktelėtų 
— ir reikalai pajudėtų. Bet Stašauskienei 
net į autobusą pačiai sunku įlipti.

— Be abejo, jums padeda kolūkis. Nors 
sodybinį sklypą suaria, malkų parūpina. 
Trobą iš vidaus nors fanera reikėtų iš
kalti.

— Duokit šventą ramybę, — nori numo
ti ranka Apolonija. Bet rankos pavargu
sios. Jos dvylika metų melžė be atvangos!

Gal. iš tiesų, duokime „šventą ramybę“ 
visiems, kurie tik tuomet mato žmogų, kai 
jis gali dirbti? O paskui—kaip tame anek
dote: jų širdyse telieka „šviesus atmini
mas“.. .

A. Lukša
Širvintų rajonas.

(iš „Šluotos“, 1967 m. Nr. 13)

UTENOJE ATJAUNINA ŽMONES!

Skeptikų buvo ir tebėra. Mokslininkai 
gula ir keliasi su žmogaus atjauninimo 
problema. Tyrinėja ją iš visokių kampų. 
Argumentuoja ir ginčijasi. O skeptikai 
patyliukais jiems liežuvį rodo.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 
2 LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.ll.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas 

patarnavimas.

PAIEŠKOJIMAI

Uleckas Antanas, gyvenąs Vokietijoje, ir 
Balkevičius Vytas, pats ar žinantieji apie 
juos prašom rašyti: J. Kemazickas, 6 
Grange Ave., Falkirk, Gt. Britain.

Rodykite į sveikatą. Patys tik apsijuoksi
te. Mes turime faktą kaip blyną keptuvėje. 
Per porą nepilnų metų palei Uteną atjau
nėjo apie keturiasdešimt žmonių!

Kas juos atjaunino? Atjauninimo gali
mumą įrodė socialinio aprūpinimo sky
riaus darbuotojai.

Pas juos užsukdavo toks kriošintis barz
dotas seneliukas. Adolfas Deveikis iš Puč- 
koriškių kaimo. Kretėdamas praverdavo 
skyriaus duris, lyg medinėmis kojomis at
šlepsėdavo prie vedėjo stalo ir išgergždė- 
davo:

— Pensijos, vaikeliuk!
— Pensiją, kaip visuomet, jums atneš į 

namus. Pats nevaikščiokit, senų kojų gailė- 
kit.

Bet kitą kartą senelis vėl beatgirgždąs. 
Peržiūrėjo tarnautojai pensininko doku
mentus. Pagailo jiems tėvuko.

— Klausykit, — tarė jam su užuojauta. 
— Jūs atrodote toks suvargęs. Nutarėm 
jus atjauninti dešimčia metų. Išradome pa
tikimą būdą!

Deveikiui lyg adata smigtelėjo pro kėdės 
apačią.

— Atjauninti?! Kad man ir senam ge
rai. Visi gerbia. Autobuse vietą užleidžia. 
Pensiją į namus atneša...

Bet socialinis aprūpinimas užsispyrė. 
Sugrąžinti senukui jaunas dieneles, ir ga
na! Ir atjaunino. Tada Deveikis nusiskuto 
barzdą, tvirto vyro žingsniu atėjo pas ste
bukladarius ir išrėžė, ką apie juos galvoja:

— Kas jus prašė man grąžinti tuos de
šimtį metų? Dabar pensijos virš pusantro 
tūkstančio turėsiu pakloti atgal! Irgi, mat, 
geradėjai!..

Sekančiam eksperimentui socialinio ap
rūpinimo darbuotojai pasirinko Gatakie- 
mio kaime gyvenantį Augustą Trinkūną.

— Aš to ir laukiau, — pasakė iškviestas 
Trinkūnas. — Todėl lyg žinodamas neišlei
dau nė rublio pensijos. Vis dėdavau į vieną 
vietą. Dabar, kai mane atjauninot, pensiją 
grąžinu.

Pavykus pirmiesiems bandymams, prasi
dėjo masiškas pensininkų atjauninimas. Po 
didesnių ar mažesnių socialinio aprūpini
mo darbuotojų pastangų pajaunėjo trys 
pensininkai iš Šeduikių kolūkio: Anupras 
Karklinis, Antanas Puodžiukas ir Kazimie
ras Mačerauskas. Povilas Girnius iš Antal- 
gės tarybinio ūkio, Anastasija Trinkūnienė 
iš Vajelių kaimo, Veronika Žalnierienė iš 
Saldutiškio tarybinio ūkio irgi jau nebe- 
niūniuoja „Sugrįžki, jaunyste“, nes ir jie 
pajaunėjo socialinio aprūpinimo skyriaus 
dėka.

Keista tik viena: nė vienas čia paminėtų 
ir neišvardintų pensininkų nejautė didelio 
noro tapti jaunesniu. Mat, kiekvienam bu
vo gaila netekti pensijos. O ir per kelis me
tus jiems išmokėtus pinigus grąžinti vals
tybei nedidelis malonumas.

Ir vis dėlto uteniškių socialinio aprūpi
nimo darbuotojų patyrimą vertėtų pa
skleisti plačiau. Jie surado gerą atjaunini
mo metodą ir visai nepretenduoja į paten
tą. Metodas gana paprastas. Užtenka pasi
žiūrėti į pensininko metrikus ir įrodyti, 
kad dukart du — keturi. Kad jis kažkada 
sugebėjo save pasisendinti pase. O kadan
gi pensijai įforminti paso užtenka — pilie
tis ramia sąžine pradeda melžti valstybę. 
Ir melžia, kol apgavystė išlenda į dienos 
šviesą.

O tada žmogus iškart pajaunėja. Barz
dotas tuoj nusigramdo, o paliegėlis prade
da šokti kazoką!

A. Ripka, B. Ripka
(iš „Šluotos“, 1967 m. Nr. 13)

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.
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