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Žemės ūkis
Nepaslaptis, kad žemės ūkis sovietinėje 

ekonomijoje yra opiausia ir labiausiai ne
galuojanti sritis. Ir Lietuvoje žemės ūkio 
gamyba tik dabar, 22 metams praslinkus 
po karo, pradeda apytikriai prilygti prieš
kariniams rezultatams. Pilnas palyginimas 
dažnai nėra įmanomas, nes ir dabar ne vi
suomet dar skelbiami absoliutūs skaičiai. 
Ir dabar Centrinė statistikos valdyba, kal
bėdama apie žemės ūkj, daugeliu atvejų 
operuoja tik nuošimčiais, bet kai kurių 
konkrečių duomenų vis dėlto pateikia. Sa
kykime, liepos 1 d. Lietuvos kolchozuose ir 
sovehozuose iš viso buvo 426,9 tūkstančiai 
melžiamų karvių, tuo tarpu 1939 m. Lietu
voje (be Klaipėdos krašto) jų buvo beveik 
dvigubai daugiau — 806 tūkstančiai. Kiau
lių Lietuvoj dabar esama 862,7 tūkst. (1939 
m. — 1.193 tūkst.). Paukščių ūkiuose da
bar iš viso yra 2.908 tūkst., o 1939 m. vien 
tik vištų Lietuvoj buvo 2.177 tūkst., nekal
bant apie 894 tūkst. žąsų.

Šitie lyginimai, žinoma, nėra visiškai 
tikslūs, nes, pirmiausia, dabartinė Lietu
vos teritorija yra didesnė už 1939 metais 
buvusią, bet, antra vertus, šių metų duo
menyse tėra priskaičiuoti kolchozų ir sov- 
chozų gyvuliai, kai patys žemdirbiai tam 
tikrą gyvulių skaičių privačiai augina sa
vo sklypeliuose.

Kitos žemės ūkio gamybos lyginimas ne
įmanomas, nes trūksta duomenų.

Šiandieną Lietuvos žemės ūkis yra me
chanizuotas, ir arklių skaičius krašte yra 
labai sumažėjęs. Vien tik šiais metais Lie
tuvos kolchozai ir sovehozai gavo 2224 
naujus traktorius, 911 sunkvežimių, 640 
grūdų kombainų, 1621 traktorinių sėjamų
jų, 1968 kultivatorius, 1172 trąšų barstytu
vus ir kt. Be to, ūkiams per pusmetį buvo 
pristatyta 606 tūkst. tonų mineralinių trą
šų, tai yra, 80 nuoš. daugiau, negu tų trą
šų Lietuvoje per tą laikotarpį buvo paga
minta.

Statyba
Butų trūkumas Lietuvoje yra labai opus. 

Sparčiais šuoliais augant ir plečiantis 
miestams, tas trūkumas yra suprantamas, 
bet dabartiniai statybos tempai, atrodo, 
ne tik kad nespėja tą augantį trūkumą vy
tis, bet dargi atsilieka. Ir kaimo statyba 
nešinta tokiais žingsniais, kaip planuotojai 
norėtų. Užsibrėžtasis tikslas — buvusiųjų 
viensėdijų panaikinimas, gyventojus per
keliant į centrines kolchozų ir sovehozų 
gyvenvietes, —atrodo, dar ilgai negalės bū
ti įgyvendintas dėl statybinių medžiagų 
stokos ir rangovinių organizacijų perkrovi
mo darbais. Ir Centrinė statistikos valdy
ba, savo pranešime apie pirmąjį šių metų 
pusmetį kalbėdama, sako, kad „eilė res
publikos rangovinių statybinių organizaci
jų neįvykdė rangovinių darbų pusmečio 
planą". Daugumas Lietuvos žemdirbių tuo 
tarpu tebegyvena begriūvančiose viensėdi
jose, o miestiečiai po keleris metus laukia 
butų.

Vis dėlto Lietuvos statybinių medžiagų 
pramonė jau yra, palyginti, smarkiai iš
vystyta. Per pirmąjį šių metų pusmetį bu
vo pagaminta, pavyzdžiui, 416 tūkst. tonų 
cemento, 381 milijonas plytų, 541 tūkst. 
kub. metrų gelžbetoninių detalių, 17,6 
tūkst. kub. metrų medienos drožlių plokš
čių, 16,5 tūkst. metrų faneros, 112.6 tūkst. 
emaliuotų vonių ir kt.

Nežiūrint šių, palyginti, didelių skaičių, 
statybinių medžiagų trūkumas Lietuvoje 
vis labai jaučiamas, nes žymi tos produkci
jos dalis suvartojama ne Lietuvoje.

Transportas ir ryšiai
Lietuvos geležinkeliai administruojami 

Leningrade, ir Lietuvos Centrinė statisti
kos valdyba apie juos beveik jokių žinių 
neduoda. Tačiau ir apie kitas transporto 
ūkio šakas — auto transportą, Nemuno 
laivininkystę ir telefono ryšius — toji val
dyba kalba vien nuošimčiais, kurie, deja, 
nedaug ką tepasako. Sakykime, Nemuno 
laivininkystė krovinių pervežimo planą 
šiais metais įvykdžiusi 108 nuoš., bet kelei
vių pervežimo planas teįvykdytas 95 nuo
šimčiais. Taip, bet kiek gi tų krovinių ir 
keleivių iš viso buvo pervežta? Panašiai, 
beje, informuojama ir apie auto transpor
tą.

Šiais metais Lietuvos gyventojai tele
fonais kalbėję 14 nuoš. daugiau, negu per
nai. Be to, Vilniuje, Palangoje ir 28 kaimo 
vietovėse pradėjo veikti naujos automati
nės telefono stotys.

Myk. Varekonis

— Rugsėjo 5 d. švedai pradėjo važinėti 
neb kaire, bet dešine (dabar kaire Europo
je bevažinėją tik Britanija ir Airija).

Okupuota Lietuva Montrealyje
„Mes sugrįžome gerai nusiteikę, žvalūs, 

su šypsena", pareiškė grupės vadovas Kai
rys birželio 30 d., išlipęs iš traukinio Vil
niaus geležinkelių stotyje. Grupė, kurią su
darė Maskvos statytiniai, menininkai ir 
„Lietuvos“ ansamblio nariai, buvo nuga
benta į Montrealyje vykstančią pasaulinę 
parodą.

Kairys turėjo rimto pagrindo grįžti na
mo gerai nusiteikęs. Išvykstant į Kanadą, 
tikriausia, jį slėgė didelė atsakomybė prieš 
savo viršininkus, sėdinčius Kremliuje, už 
gausios grupės grąžinimą atgal į sovietinį 
rezervatą. Jis žino, kad prieš keletą metų 
sumažėjęs lietuvių keliautojų būrelis grį
žo iš Stockholmo, dar kiek vėliau — iš Pa
ryžiaus. Neteko girdėti, kad nors vienas 
keliautojas būtų nutrupėjęs dabar Kana
doje.

Laimingai grįžęs į Vilnių, Kairys tvirti
no, kad „grupė garbingai įvykdė savo už
davinį”. Kokį gi uždavinį jo vadovaujama 
grupė turėjo ir kas jį paskyrė? Atrodo, kad 
dauguma iškylos dalyvių vyko į Kanadą 
kitais tikslais, negu Maskva juos siuntė. 
Tur būt, neapsiriksime pasakę, kad lietu
viai Montrealyje tikėjosi prisistatyti lais
vajam pasauliui, kaip gabi, šviesi ir pažan
gi tauta, kuri net okupacijos sąlygomis ne
nuleidžia rankų, o stengiasi išsilaikyti ir 
žengti pirmyn. Ar šis tikslas buvo pasiek
tas?

Iškylos dalyviai buvo liudininkai, kokias

KONFERENCIJA JAU SUTARTA

Didžiuma parengiamųjų darbų 1967 m. 
Lietuvių Politinei Konferencijai sušaukti 
jau atlikta, — pranešė Vliko pirmininkas 
dr. J. K, Valiūnas Vliko tarybos posėdyje, 
įvykusiame rugpiūčio 24 d. Konferencija 
susirinks Vašingtone spalio 21-22 d.d. Joje 
dalyvauti yra sutarę Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas, Lietuvos Diploma
tinė Tarnyba, Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės valdyba, Amerikos Lietuvių Taryba 
ir Lietuvos Laisvės Komitetas. Bus pa
kviesti dalyvauti ir laikraščių redaktoriai.

Šalia bendro veikimo klausimų apsvars
tymo, Lietuvos valstybės atkūrimo 50 me
tų sukakties akivaizdoj numatomas išleisti 
bendras konferencijos dalyvių manifestas 
— pakartotinis pareiškimas lietuvių tautos 
ryžto naudotis teise į valstybinę nepriklau
somybę, kreipimasis į viešąją pasaulio 
nuomonę bei tarptautinės politikos lėmė
jus su kvietimu bei raginimu susirūpinti 
grąžinimu Lietuvai nepriklausomybės.

Vliko pirmininkas taip pat smulkiau pa
informavo tarybos narius apie savo turė
tuosius pasimatymus Valstybės Departa
mente liepos 12 d. (E)

Septynios DIENOS
KAS NUŽUDĖ JORDANĄ?

Čekoslovakijoje buvo prigirdytas ameri
kiečių žydų pagalbai teikti organizacijos 
direktorius Jordanas. Kas jį nužudė?

Atsakymo nedavė nei čekų policija, nei 
amerikiečiai. Bet dabar jau skelbiami spė
liojimai, kad tai galėjo padaryti sovietų 
slaptoji policija, nes Jordanas turėjęs gerų 
ryšių su Rytų Europos kraštais ir dėl to 
galėjęs būti laikomas pavojingu.

KADA BAIGSIS KARAS VIETNAME?
Amerikiečių generaliniai štabai esą įsi

tikinę, kad karas Vietname bus baigtas 
apie 1970 metus. Apie tą laiką reikėsią ten 
iki milijono karių, ir išlaidos sieksiančios 
apie 75 milijardus dolerių metams.

Apie 1968 m. vidurį ten turėsią būti apie 
525.000 karių, ir išlaidos sieksiančios iki 25 
milijardų dolerių.

SUIMTI SUOKALBININKAI
Egipte suimta apie 50 asmenų, kurie po 

karo su Izraeliu buvo pašalinti iš įvairių 
aukštų pareigų ir dabar ruošė suokalbį at
gauti turėtajai valdžiai.

Tarp suimtųjų yra feldmaršalas Ameras, 
buvęs viceprezidentas ir kariuomenės va
do pavaduotojas, taip pat Badranas. buvęs 
krašto apsaugos ministeris.

PASIKEITIMAI PIETŲ ARABIJOJE
Pietų Arabijos federacijoje, ypač Adene, 

teroristai kovojo prieš ten dar tebesančius 
britus. 

Britai paleido ligšiolinę vyriausybę ir 
pasiūlė vienai revoliucinių organizacijų 
tartis dėl nepriklausomybės.

Vietinė kariuomenė pareikalavo, kad 
tarp savęs besivaržančios organizacijos 
liautųsi kovojusios.

menkas galimybes jie teturėjo pasireikšti 
kaip lietuviai. Jie galėjo pasirodyti tik so
vietų paviljone. Parodos lankytojams lietu
viai buvo pristatyti ne grupės vadovo Kai
rio ar kurio kito tautiečio, bet paviljono 
komisaro ruso Borisovo. Jis, Maskvos am
basadorius Kanadoje Špedka, jos konsulas 
Montrealyje Safronovas ir kiti „vyresnieji 
broliai“ lietuvių grupę sutiko ir visą laiką 
neišleido iš akių. Jie apdovanojo lietuvius 
rusiškais „garbės darbuotojų ženkliukais“, 
ruošė jiems priėmimus ir pristatinėjo vi
siems lyg kokius savo provincijos gyvento
jus. Maždaug taip, kaip amerikiečiai pri
stato svetimiesiems Aliaskos, Kalifornijos, 
kaip ispanai—Granados, Andalūzijos, kaip 
vokiečiai — Bavarijos, Saksonijos ir kitų 
savo provincijų tautiečius. Niekas iš žiūro
vų, stebėjusių lietuvių pasirodymus sovie
tiniame paviljone ir nepažįstančių Lietu
vos, jos istorijos ir nežinančių jos likimo, 
negalėjo susidaryti įspūdžio, kad lietuviai 
yra visiškai kita negu rusų tauta, nekal
bant jau apie kokią nors laisvą ir nepri
klausomą Lietuvos valstybę. Okupuotos 
Lietuvos pramonės ir kiti gaminiai buvo 
rodomi kaip sovietinė produkcija, lietuvių 
menas ir kultūra — kaip sovietinė kūryba.

Reikia pastebėti, kad užsienyje niekas 
neskiria sovietų nuo rusų. Netgi diploma
tai ir valstybės vyrai savo viešose kalbose 
tas abi sąvokas dažniausiai sukeičia. Tuo 
tarpu nei lenkų, nei rumunų, nei vengrų 
niekas ir niekados nevadina sovietais, nes 
žino, kad jie nėra rusai, nors ir turi sovie
tines santvarkas. Juozas Mikėnas, vienin
telis lietuvis menininkas, parodytas ne so
vietiniame paviljone, ir tas iki neatpažini- 
mo nulietuvintas. Po jo skulptūra „Pirmo
sios kregždės“ autoriaus pavardė angliškai 
buvo parašyta: „Yuosace Mikenace, 1964... 
Ministry of Culture, Moskow, USSR“. Su
prask — Sovietų Sąjungos kultūros minis
terijos Maskvoje eksponatas, pagamintas 
kažkokio Mikenase 1964 metais. Netgi pa
rodos lankytojams lietuviams sunku atspė
ti, kad tai mūsų tautiečio, žinomo skulpto
riaus Juozo Mikėno kūrinys.

Sovietinėje spaudoje rašymas apie lietu
vių grupę, atvykusią iš pavergtojo krašto 
ir pasirodžiusią Kanadoje, buvo perdėm 
klaidinantis. Juo stengtasi sudaryti įspū
dis, kad lietuviai ten prisistatė kaip lygia
verčiai ir lygiateisiai dalyviai pasaulinėje 
kūryboje ir gamyboje. Bet atidus skaityto
jas tuoj pajuto, kuriose vietose tos įtaigos 
klupo. Pavyzdžiui, zimaninė „Tiesa“ liepos 
2 d. rašė, kad, atidarant lietuvių dieną so
vietiniame paviljone, „nuaidėjo TSRS ir 
Lietuvos TSR valstybiniai himnai“, lyg 
Lietuva ir Sovietų Sąjunga būtų dvi atski
ros valstybės. Sekančiame sakinyje infor
muojama. kad „vėliavos pakėlimo ceremo-

NUO SPALIO MĖNESIO
Britanijoje nuo spalio mėn. smarkiai pa

keliama suvartojamosios elektros kaina.
Kainos įvairuoja pagal atitinkamus kraš

to rajonus.

RAŠYTOJAI PRAŠO PAGALBOS
Britų laikraščiai skelbia, kad buvo gau

tas 183 čekų rašytojų, 69 dailininkų, 21 fil
mų ir televizijos darbuotojų, 56 mokslo 
žmonių, laikraštininkų ir kitokių intelek
tualų pasirašytas atsišaukimas,.^ kuriame 
Vakarai prašomi pagelbėti jiems kovoti 
prieš cenzūrą ir persekiojimus.

PIRMASIS GINKLUOTAS
SUSIDŪRIMAS

Salonikuose įvyko pirmasis po pervers
mo ginkluotas susidūrimas tarp policijos ir 
nepatenkintųjų kariniu režimu. Vyriausy
bės sluoksniuose tvirtinama, kad policija 
buvo apsupus komunistų slėptuvę, susišau
dymo metu 1 žuvo, 1 sužeistas, apie 80 su
imta.

SKUBUS PLANAS
V. Vokietijos parlamentas buvo atšauk

tas iš vasaros atostogų svarstyti ekonomi
nio ketverių metų plano.

Planas numato būdus ir priemones padi
dinti pajamoms, apriboti išlaidoms ir apie 
450 mil. svarų įdėti į pramonę jai pagyvin
ti.

KALĖJIMAS UŽ DEMONSTRACIJĄ
Maskvoje rašytojas Bukovskis nuteistas 

3 m. kalėti, o Delonė ir Kuševas — po me
tus sąlyginai. Visi nuteisti už organizavi
mą demonstracijos protestuoti, kad buvo 
suimta grupė rašytojų. 

nijoje dalyvavo taip pat TSRS ambasado
rius Kanadoje I. Špedka". Iš tolesnio apra
šymo aiškėja, jog lietuvių grupę, atvykusią 
į Montrealį, sutiko Sovietų konsulas Safro
novas. Bet tuoj pat kyla klausimas, kad jei 
Lietuva yra nepriklausoma valstybė, tai 
kodėl lietuvių grupę sutiko ne Lietuvos, 
bet Sovietų Sąjungos diplomatai?

Jei grupės dalyviai būtų pavartę Kana
doje veikiančių diplomatinių bei konsula- 
rinių atstovybių sąrašą, jame būtų užtikę 
ir dr. Žmuidzino pavardę. Jis atstovauja 
nepriklausomai Lietuvai. Konsulas Žmui- 
dzinas nesutiko Maskvos statytinių vado
vaujamos lietuvių grupės dėl to, kad ji bu
vo okupanto atgabenta Maskvos propagan-

FONDAI PINIGAMS TELKTI
Prel. J. Balkūnas, Liet. Išl. Tautos Fon

do ir Jungtinio Finansų Komiteto pirmi
ninkas, savo pranešime Vliko tarybai rug
piūčio 24 d. pabrėžė būtinumą ir Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, kaip ir kituose 
kraštuose, stiprinti tiesioginį lėšų telkimą 
Tautos Fondui.

(Jungtinis Finansų Komitetas yra Vliko, 
PLB, ALB, ALT ir LLK atstovų sudarytas 
specialus komitetas telkti lėšoms tik Lietu
vos valstybės atkūrimo 50 metų sukakties 
programai finansuoti. Liet. Išl. Tautos Fon
das yra nuolatinis Vliko veiklos aprūpinto
jas lėšomis).

Tiesioginis lėšų Tautos Fondui telkimo 
būdas yra kūrimas pastovaus ryšio dau
giausia su paskirais asmenimis (arba ir or
ganizacijų padaliniais), pasižadančiais 
kasmet sutartu laiku įnešti į Tautos Fondą 
bent dešimtį dolerių.

Tautos Fondui dar reikia ryšininkų-įga- 
liotinių paskirose vietovėse. Tokio ryšinin- 
ko-įgaliotinio vaidmuo yra tarpininkauti 
nedideliam (kelių ar keliolikos asmenų) T. 
F. rėmėjų būreliui susisiekime su T.F. 
centru: suregistruoti pasižadėjimus, laikui 
atėjus surinkti įnašus ir juos persiųsti iž
dininkui. Nors paskiri rėmėjai gali tai at
likti ir be tarpininko, naudojimasis tokiu 
tarpininkavimu pasižadėjimų vykdymą pa
daro paprastesnį, patogesnį ir gali geriau 
užtikrinti jo tvarkingumą.

Įsipareigojimas kasmet sutartu laiku 
įnešti į Tautos Fondą bent 10 dolerių šiuo 
metu yra patenkinamas Vliko veiklos rė
mimo mastas, tik tokių rėmėjų tinklas dar 
turėtų būti žymiai paplatintas. Rėmėjus, 
įnešančius daugiau (bent 25 dolerius), Vli
ko ir Tautos Fondo valdybos atžymi, kaip 
ypatinguosius rėmėjus. Ryšium su tuo ati
tinkamais metais jiems asmeniškai siunti
nėjami lietuviškieji Eltos Informacijos biu
leteniai.

Prel. J. Balkūnas savo pranešime Vliko 
tarybai pabrėžė, kad būtiniausių Vliko už
davinių atlikimą aprūpinti lėšomis bus už
tikrintai įmanoma tik ta sąlyga, jei bus tin
kamai išplėstas tiesioginių Tautos Fondo 
rėmėjų tinklas. Amerikos Lietuvių Taryba, 
kaip pastebėjo T.F. pirmininkas, šiemet iš 
savo surinktų lėšų perkėlė į Tautos Fondą 
4.000 dolerių.

Tautos Fondo pirmininkas ypač Vliką 
sudarančias grupes skatino uoliau susirū-

PRIEMONĖS KOLONISTAMS 
STABDYTI

Vliko taryba parėmė ir perteikė valdy
bai LRS atst. Broniaus Bieliuko skatinimą, 
kad Vlikas ieškotų priemonių atgrasyti ne
siliaunančiam rusų kolonistų brovimuisi į 
Lietuvą. (E)

REZOLIUCIJA DĖL VLIKo IR PLB

Per Lietuviškųjų Studijų savaitę Vokie
tijoj organizacijos turėjo savo posėdžius ir 
konferencijas. Europos LF Bičiuliai šita 
proga priėmė šitokią rezoliuciją:

Europos LF Bičiulių konferencija Huet- 
tenfelde 1967 m. rugpiūčio 22 d., sustojusi 
prie aktualiųjų reikalų, priėjo išvadą, kad 
kitais (1968) metais įvyksianti Lietuvos 
valstybės 50 metų atstatymo sukaktis ir 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės seimas 
duoda gerą progą VLIKui atnaujinti ir jo 
svoriui pakelti lietuvių visuomenėj. Todėl 
ji nutarė kviesti VLIKą sudarančias gru
pes ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės C. 
Valdybą susitarti taip, kad greta Lietuvos 
partijų ir kovos sąjūdžių atstovų VLIKe
būtų atstovaujama lietuvių išeivių visuo
menė per PLB Centro Valdybos skirtus 
pilnateisius atstovus, kurių skaičius nebū
tų mažesnis už tų atstovų skaičių, kurį de
leguoja į VLIKą Lietuvos partijos ir kovos 
sąjūdžiai. (ELI) 

dos reikalams. Toks uždavinys jai buvo 
skirtas. Maskviniai prievaizdai Montrealy
je visą laiką budėjo, kad lietuviai niekur 
nepasirodytų kaip lietuviai, o tik kaip So
vietų Sąjungos piliečiai, sovietinių gėrybių 
gamintojai, sovietinio meno bei kultūros 
kūrėjai. Jiems labai nepatiko, kai Kana
dos ir JAV-bių lietuviai po Daunoro padai
nuotosios dainos „Lietuva brangi“ sukėlė 
didžiules ovacijas ir visus klausytojus pa
statė ant kojų. O kai salėje pasigirdo klau
sytojų giedamas Lietuvos himnas „Lietu
va, tėvyne mūsų“, rusai jį užtrenkė elekt
roniniais įtaisais. Tačiau kitataučiai kon
certo klausytojai aiškiai pamatė, kokios 
siauros yra Maskvos pavergtosioms tau
toms reiškimosi ribos. Tik tose ribose lie
tuvių grupė iš okupuotos Lietuvos tegalėjo 
judėti.

Augustinas Upėnas

pinti tiesioginiu lėšų telkimu. Pažymėjo, 
kad yra kviestos prie to prisidėti Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės apylinkės bei kitos 
organizacijos, ir jų dalis jau esanti apčiuo
piamai pasireiškusi tame darbe. Vėliausia 
naujiena iš tos srities prel. J. Balkūno pra
nešime buvo tai, kad lietuvių Kunigų Vie
nybės seimas, įvykęs New Yorke rugpiū
čio 23-24 d.d., kaip tik priėmė tam reikalui 
gerų vilčių teikiantį nutarimą.

(Elta)

Eilė prie kosmetikos

Rugpiūčio 19 d. Kaune, vienoj Laisvės 
alėjos krautuvėj, pasirodė kosmetikos pre
kių iš Lenkijos. Jau prieš atidarant, prie 
durų stovėjo ilga moterų eilė. Kai atidarė, 
per tris valandas tų prekių buvę parduota 
už apie 3 tūkst. rublių... (E)

PASAULYJE
— Prancūzija uždraudė mokyklose mer

gaitėms vilkėti trumpaisiais sijonėliais.
— Turėję ryšį su iš Ugandos atvežtosio

mis ir tyrimams skirtosiomis beždžionė
mis, Marburge, Vokietijoje, 6 mirė, 25 dar 
serga kažkokia nežinoma karštine (visos— 
500 — beždžionės sunaikintos).

— Pietų Korėjoje Čang Son Kimas išbu
vo aukso kasyklose užgriūtas 15 dienų ir 
išsilaikė gyvas.

— Kinija pasirašė sutartį nutiesti gele
žinkelį Afrikoje tarp Zambijos ir Tanza
nijos (už apie 100 mil. svarų).

— Sov. Sąjungoje mirė 76 m. amž. rašy
tojas ir žurnalistas Uja Ehrenburgas, ilgai 
gyvenęs užsieniuose, o Rusijoje atlaikęs 
Stalino laikus ir dažnai ne pagal partinį 
plauką pasisakydavęs atsiminimų knygose 
ir straipsniuose paskutiniaisiais metais.

— Britanijoje kažkas pašte pakeliui nu
kniaukė maišą su 260 pasų.

— Po penkių dienų lietaus Indijoje žu
vo 69, benamių tūkstančiai, sunaikinta 
184.000 akrų pasėlių (Uttare ir Pradeše iš
siliejęs Gangas palietė 7.000 kaimų, žuvo 
61, sunaikinta 35.000 namų, žuvo 265 galvi
jai).

— Vokietijos kalėjime pasikorė Ilzė 
Koch, žiaurumu pasižymėjusi Buchenwal- 
do koncentracijos stovyklos pareigūnė, nuo 
1947 m. sėdėjusi kalėjime.

— JAV nutarė papildomai duoti milijo
ną tonų kviečių Indijai.

— Varžydamasis su čempionu, kuris Eg- 
hamo parodoje (Britanijoje) išgėrė 89 puo
dukus arbatos, Malcolm Moment neišlaikė 
ir po 86 puodukų nuvirto nuo kėdės.

— Britanija turi apie 4.750.000 šunų, iš 
kurių apie 2 mil. laikomi be leidimų, o 
šunims leidimai įvesti 1878 metais, jie tada 
kainavo po 2.6 šil. metams, karo su Pran
cūzija metu buvo pakelti iki 7.6 šil., ir ši
taip buvo imama iki šiol, bet dabar norima 
pakelti net iki 1 ar 2 svarų.

— Buvusi filmų artistukė Širley Temple 
žada kandidatuoti į JAV kongresą kaip 
respublikonė.

— 77 m. amžiaus Mussolinio našlė at
gaivino bylą dėl pensijos (pensijos ji buvo 
pradėjusi ieškoti 1957 m., kaip kario ar 
kaip valstybės tarnautojo našlė, bet jos 
prašymas buvo atmestas: ji per ilgai po vy
ro mirties laukusi neprašydama).

Ata P. STANAITYTEI staiga mirus,
jos sesutę p. M. Raulynaitienę gilaus 

liūdesio valandoje nuoširdžiai atjaučia
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PASKUTINIS POSĖDIS
Juozas Audėnas paskutiniajame nepri

klausomos Lietuvos ministerių kabinete 
buvo žemės ūkio ministerių. O tasai kabi
netas, šalia kitų svarbių ir eilinių klausi
mų, turėjo spręsti, ar čia reikia priešintis 
po akiplėšiškų ultimatumų į Lietuvą žygiuo 
jančiai sovietų kariuomenei, ar taikiai ją 
jsileisti.

Buvo įsileista taikiai, ir dėl to iki šios 
dienos dar vis kaltina kai kurie lietuviai tą 
vyriausybę, kuri pasirinko tokį kelią. J. 
Audėnas buvo vyriausybėje vienas tų as
menų, kurie siūlė nesipriešinti, todėl ir ant 
jo galvos krinta kaltinimai.

Jau senokai buvo skelbiama, kad bus iš
leista jo knyga, pasakojanti ano meto įvy
kius. Tokia knyga dabar ir pasirodė: Pas
katinis posėdis, išleido „Romuva- JAV 
(278 psl., kaina 4 doleriai).

Klystų, jei kas galvotų, kad visa ta stam
boka knyga yra skirta tam istoriniam po
sėdžiui nupasakoti. Tam skirta tik dalis 
knygos. J. Audėnas šioje knygoje papasa
koja apie save nuo vaikystės dienų, apie jį 
supusią aplinką, savo mokslo metus, daly
vavimą visuomenės ir politikos gyvenime, 
Lietuvos politiką nepriklausomybės laikais 
ir savo dalyvavimą vyriausybėje. O kadan
gi istoriniam posėdžiui skirta tik nedidelė 
dalis knygos, tai sakytume, kad knygos pa
vadinimas yra labai klaidinantis. Tačiau, 
žinoma, tasai klaidinantis pavadinimas ne
mažina knygos vertės. Jei mes su malonu
mu paskaitome atsiminimus mergelių ir 
bernelių, kurie jokio vaidmens niekur ne
vaidino, tai keleriopai įdomiau susipažinti, 
kas yra J. Audėnas. Jis gi ne tik šviesus in
teligentas, darbštus visuomeniškas lietu
vis, bet ir Merkio kabineto ministeris, ku
riam teko garbė priimti sovietų ultimatu
mą!

Rokiškėnas J. Audėnas, pasirodo, vai
kystės metais turėjo kilnotis iš vienos vie
tos į kitą, nes tėvai vertėsi nuomodamiesi 
ūkius ar pusininkaudami. Tėvų namai bu

(2)

Tada, rodos, prakiursią visas kambarys, ir visi 
veidai, rodos, ima šaukti:

— Kur gyveni? — ir čepurna išsigandęs trum
pam užsidengia rankomis ausis, nes tas klausimas 
labai rėkiamas.

— Lichterfelde! — šaukia jis ir apibėga akimis 
tolimesnius veidus ir grįžta į artimesniuosius. Vei
dai sužiūra į jį. — Pietų Berlynas, — tyliau sako jis 
ir žiūri jau į žiląjį vyrą. — Frau Malermeister Pip
per.

— Gatvė, gatvė? — ragina žilis ir spragsi pirš
tais ir žiūri jam į veidą.

— Palaukite, — ir čepurna ima spragsėti pirš
tais. — Frau Pipper Malermeister, ne. Frau Maler
meister Pipper.

— Gatvė, gatvė!
Žilasis jau nekantrus.
— Gatvė? — sako Čepurna. — Frau Pipper...
— Gatvė!
Čepurna vėl spragsi pirštais, ir jo akys žilojo 

rankoje užmato pasą. Atsargiai jis tiesia ranką pa
imti ir čepsi lūpomis ir šiaip taip suranda žodžius.

— Bitte, bitte... — sako jis. — Adresas yra 
čia. Bitte, geben Šie mir.

— Sunku atsiminti adresą, a? — sako žilis.
Jų pasikalbėjimą nutraukia šauksmai. Dar vis 

paieškomas kapitonas Jaegeris. Kažkuris piaunamu 
balsu užrinka. Kapitonas Jaegeris! Net žilis staiga 
pasuka galvą. Tam aukštam vyrui su berete teškia 
smarkiai į veidą ir dar toks mažas storulis. Pilkam 
veide dabar jau yra keli raudoni ruožai, net ir Če
purna mato juos iš tolo, ir jie, rodos, vis platėja, ir 
jų spalva tirštėja. Kai suras korteles, tai trenks ir 
Čepurnai šitaip, ir bus purpurinės pirštų žymės, lyg 
kruvinos upės, kurios staiga patvinsta, skubiai ver
žiasi iš krantų ir užlieja žmogų...

Nebe visą riksmą čepurna supranta. O jau vis
kas tilsta rimsta, tik du vyrai sugriebia tą aukštąjį su 
berete, kuriam veido dešinė raudonuoja, ir nuskuba 
į duris, trečiasis atidaro, o ketvirtasis eina iš paskos 
ir atsigrįžta į sėdinčiuosius ir stovinčiuosius už sta
lų ir su pertrūkiais kalba. Visi veidai žiūri į išveda
mąjį, net ir žilojo, kuris čepurnos pasu pamažėli su
šeria kelis kartus sau per ranką. Paskutinysis smūgis 
sutampa su uždaromųjų durų trenksmu.

— Dezertyras? — palinkęs į stalo galą klau
sia žiląjį tas mažas juodaplaukis.

— Nein, — sako žilis, — Nein. Pabėgėlis.
— Verfluchter Donnerwetter! — sako juoda

plaukis. — Kapitonas Jaegeris! — ir nusigrįžta į to- 
limesniuosius stalus, nueina tolyn ir kažkur sustoja,

nes girdėti jo kalba, bet Čepurna neturi laiko žiūrė
ti. nes žilasis nuo krūvelės viršaus paima kelis po
pierius, iš voko ištraukia čepurnos seserų fotogra
fijas, žiūri į motiną, į tėvą ir į jį patį kitapus stalo, 
nusišypso, sudeda visas atgal į voką, taip, taip, da
bar dar paims pluoštelį, praskleis, ten bus dvi kor
telės, ir kuris dabar kirs jam į veidą? Kuris? Gal tas 
mažasis juodas? Smarkiai kirs, ir užušils kraujas, ir 
pirštų žymės išsilies, lyg upės, ištvins ir pavirs į di
delę raudoną dėmę.

Žilasis nusišypso ir pamažu stumia į jį visą krū
velę. čepurna laukia, kol jis dar linkteli galva, tada 
greit susirenka viską nuo stalo krašto, o kai pakelta 
akis, jo laukia jo pasas žilojo rankoj.

— Elisabethstrasse, — sako žilasis. — Kitą 
kartą neužmiršk.

- Ja, ja, ja, — nudžiunga čepurna. — Frau 
Pipper Malermeister.

— Frau Malermeister Pipper, — sako žilasis. 
— Elisabethstrasse. Aufwiedersehen.

Linkčiodamas čepurna pasiekia duris, pasidai
rydamas atsiduria koridoriuj, o kai sargybinis nuro
do jam kryptį, — trys kampai, visi į dešinę, — kai 
visos sutiktosios akys nutolsta, dar jis nedrįsta atsi
dusti. Už vartų bus laiko!

Nutolo ir pats įvykis. Maisto kortelę nuo tos 
dienos jis tenešioja vieną. Penktadienį požeminiam 
traukiny jį klausė dokumentų. Sėdėjo kitam kampe 
vagono žilsvas ponas ir žiūrėjo į jį. Didelis toks, ir 
čepurna nukaito. Ar ne tas bus tardęs jį? Tuomet 
ponas pakilo, įstrižai perėjo vagoną ir tarė:

— Dokumente, bitte!
Čepurna atsistojo, kai tik ponas pasuko į jį. Sa

vo kairę jis įgrūdo apatinėn švarko kišenėn, kai ži
lasis dar nebuvo prataręs žodžio. Tas pats, kuris 
tardė, ar kitas tas ponas? čepurna nebūtų taip sku
bėjęs keltis ir grabaliotis kišenėj, jei ne tas panašu
mas. Svarbiausia, jis nebūtų taip atidžiai žiūrėjęs, 
nes, rodos, ne tas pats (pervertė pasą ir visu rimtu
mu iš arti dar tyrinėjo veidą).

Tada Čepurna ėjo jau patikrintas pro duris: iš
lips Johannesbruecke ir papietaus. O prie durų jis 
sustojo. Johannesbruecke... Ne, kartų jau ten buvo. 
O tas žilasis žiūri į jį, net ir iš Charlottenburgo sto
ties išlydėjo akimis.

Kai čepurna dar kartą pakelia akis į skelbimą, 
tai jį apima siaubas. Pakartas dezertyras kapitonas 
Siegfriedas Jaegeris, bailys... O kodėl jis skaito, o 
kodėl niekas net galvos nepakelia pasižiūrėti? Kodėl 
jis vienas išsiskiria iš visų žmonių? Ta jo beretė...

Stotin įšauna traukinys. Geras, į miestą, čepur
na apsidairo ir su išeinančiais keleiviais išskuba iš 
perono. Į viršų lipa jis lėtai. Kai keleiviai pabyra 
gatvėje, tada čepurna apsidairo, sutankina žingsnį 
laiptais žemyn, greit nusitraukia nuo galvos beretę 
ir įsikiša kišenėn.

Perone jis apsidairo ir nusišypso. Kapitonas 
Jaegeris pakartas, o jo, ne, niekas jo nepakars. Jis 
ranka apgniaužia kišenėje beretę ir įbėga į antrąjį 
traukinį — į Potzdammer Platz. Beretė, rodos, dega.

Johannesbruecke! čia čepurna pamažu apeina ir 
pamažu išlipa aukštaisiais laiptais ir išeina į gatvę. 
Nuo didžiojo restorano jis grįžta atgal, nes dar ry
tas, valgyti niekas neduos. O kai grįžta į stotį ir pa
mažu nusileidžia laiptais, tai taip muša širdis, taip 
ji dunksi, kad jis ties pasisukimu sustoja ir abi ran
kas prispaudžia prie krūtinės.

— Pasiutimas! — sumurma jis. — Tikras pa
siutimas, — ir dar stipriau spaudžia rankas ir trum
pam atsiremia sienos. Jo rankose beretė! Dairyda
masis jis nuskuba į šoninį praėjimą, ir jo žingsniai 
kaukši, ir kaukšėjimas vis stiprėja, ir tie jo paties 
žingsniai gąsdina jį: tarytum vejasi, tarytum atsku
ba iš paskos ir iš šonų... Požeminiu praėjimu kryž
kelėje ta pačia kryptim pasuka moteris, o čepurna 
tuomet paleidžia iš rankų beretę, greit grįžteli per 
petį ir dar padažnina žingsnį.

- Kepurė! Kepurė! — sušunka moteris ir kar
toja ir vejasi jį. Nesulėtindamas žingsnio, čepurna 
atsigrįžta, pažiūri į paskui jį skubančią moterį ir at
sitrenkia į žmogų.

- Kur tamsta bėgi? — taria žmogus.
Čepurna pasuka galvą į jį. Ne, daugiau nė 

žingsnio nepaeitų, nes išgąstis atėmė kojas ir rankas. 
Prieš jį stovi vokiškas policininkas! čepurna iš pra
džių neprataria žodžio.

— Kur tamsta bėgi? — pakartoja policininkas.
— Tamstos kepurė, — taria baigusi pasivyti 

moteris.
— Ar tamstos kepurė? — sako policininkas.
— Mano, ačiū, — ima čepurna.
Moteris šypteli ir tolsta.
— Kur tamsta bėgi? — klausia policininkas.
— [ traukinį.
— Kur tamsta važiuoji?
— Botanischer Garten, — sako čepurna.
— Čia, čia, prašau čia, — rodo policininkas, ir 

abu jie pasuka atgal. Abu eina gretimais. Kai tik 
moteris nukaukši, beretę Čepurna įsigrūda kišenėn, 
bet policininko žvilgčiojimas, rodos, per daug kai
tina galvą. Jis išsitraukia beretę, padaužo į šlaunį ir 
užsideda.

Atlydėjęs į peroną ir parodęs, kuria kryptim 
važiuoti, policininkas dar sustoja ir taria:

— Dokumente, bitte!
Atsiėmęs iš policininko pasą, čepurna šypteli, 

padėkoja ir nuskuba į vos tik įbėgusį traukinį. Va
gone jis pažiūri pro langą: taip, policininkas stovi 
ir laukia. Čepurna sujudina rankas, griebiasi už gal
vos, išsitraukia iš kišenės beretę, užsideda ją, grie
bia vėl nusiimti, bet vėl susiduria su policininko 
akimis. Nuolat pasitaisydamas beretę, čia pasmauk
damas ją užpakalin, čia į dešinę, čia į kairę, jis pasie
kia Potsdammer Platz. Grįžti atgal? Ne! Policinin
kas gal tebestovi. Policininkas gal pasuko į kitą sto
tį ir ten stovi ir sutiks jį ir atpažins su berete ir be 
jos. Jo kelias aiškus: važiuoti iki Botanischer Gar
ten. Stabtelėjęs perone, jis pasuko į Wannsee liniją. 
Greičiau pasiekti Botanischer Garten! Greičiau, 
greičiau, nes beretė degina galvą!

vo pakankamai šviesūs, ir busimasis Lietu
vos ministeris išėjo vietoje mokslų, kiek 
buvo galima, praleido vokiečių okupaciją, 
buvo ėmęsis ginklo, vėl mokėsi, dirbo ir 
dar mokėsi, išėjo aukštuosius ekonomijos 
mokslus ir įsijungė į aukštosios krašto vi
suomenės eiles.

Visą savo sąmoningąjį gyvenimą J. Au
dėnas yra buvęs aktyvus visuomenės ir po
litikos žmogus ir toks tebėra ir šiandien 
(be kita ko, jis yra VLIKo vicepirminin
kas). Rinkdamasis jaunystėje sau arti
miausią srovę, ateitininkus jis laikęs juo
dais klerikalais, aušrininkus — raudonais 
socialistais ir ieškojęs vidurio kelio. Pasi
rinkęs varpininkus (valstiečių liaudininkų 
jaunimas), nes jų ideologu laikomas Ku
dirka, ir tuo keliu jau ėjo ir eina. Prieš pa
sidarydamas Smetonos ministerių, jis da
lyvavo pogrindžio veikloje, kai valstiečiai 
liaudininkai ir krikščionys demokratai su
darė „ašį“ ir pradėjo kurti projektus kito
kios santvarkos, kurioje sutartinai galėtų 
dalyvauti abi šios partijos.

Mes, aišku, ligi šiol nežinojome daugelio 
dalykų, kuriuos J. Audėnas dabar pasako
ja šioje knygoje. Kai kurie tų dalykų ligi 
šiol nebuvo pasakojami, tur būt, dėl to, 
kad nekiltų ginčų, kol viskas dar nesena ir 
neataušę.

Žinoma, kai kurie dalykai net ir po to
kio ilgo laiko dar bus ginčijami. Gal ne 
tiek patys pasakojamieji įvykiai, kiek jų 
nuspalvinimas pagal autoriaus įsitikini
mus. Pavyzdžiui, tokio ginčo galėtų kelti ir 
tasai jau mūsų minėtasis ateitininkų ir 
aušrininkų apibūdinimas. O norėdamas su
stiprinti savo ideologinį pasirinkimą, auto
rius ir vėl paberia abejotino klasiškumo 
teigimų. Pavyzdžiui, aušrininkus-socialis- 
tus revoliucionierius autorius lengva ran
ka pavadina Markso pasekėjais, ir tai man 
buvo, tur būt, didžiausia šių metų naujie
na. Niekada dar tokio dalyko niekur nebu
vau girdėjęs ir dabar vis tiek netikiu, kad 

J. Audėnas čia tiesą sako. Arba, kalbėda
mas apie Kudirką, kaip varpininkų patro- 
ną-ideologą, jis irgi, kaip ir kai kurie kiti, 
lyg ir norėtų vienai srovei nusavinti šį tau
tinį mūsų veikėją dėl to, kad ir jis ir ta 
srovė rėmė savo veiklą lietuvišku pozity
vizmu. Pavyzdžiui, aš nesu nei varpinin
kas, nei valstietis liaudininkas, o ligi šiol 
galvojau ir dabar tebegalvoju, kad man, 
kaip ir kiekvienam lietuviui, priklauso ir 
Kudirka, ir Maironis, ir Vaižgantas, ne
paisant tai, kad jie ir ne visi buvo pozity
vistai. o mane gal ir galima būtų tokiu lai
kyti. jei kam patiktų. Tačiau aš jų ir dar 
didelio būrio kitų nesu pasiryžęs išsižadėti, 
ir man nelabai patinka, jei kurį jų nori kas 
nors nusavinti.

Tačiau tokie kabliukai, sakyčiau, yra 
smulkmenos prieš visumą, ir gal net gerai, 
kad tokių kabliukų yra, nes bus dėl ko pa
siginčyti ir apie ką pakalbėti.

J. Audėnas — šykštus pasakotojas. Jis 
tesustoja tiek ties savo, tiek ties Lietuvos 
gyvenimo tomis vietomis, kurios ligi šiol 
skaitytojams gali būti nežinomos. Nekar
toti, kas kitų sakyta ir persakyta, gera ypa
tybė atsiminimų autoriui. Matyt, tos retos, 
dar nenaudotos medžiagos ieškodamas, jis 
ir daug kartų jau kitų aprašytuosius daly
kus pristato šviežiai, pvz., 1905. m. prasi
dėjusį judėjimą, arba pirmąjį pasaulinį 
karą, vokiečių okupaciją, nepriklausomy
bės pirmąsias dienas. Tokie dalykai, kaip 
Martyno Yčo pasikalbėjimas su amerikie
čių abejinga misija dėl Laisvės Alėja Kau
ne genamų karvių, labai pagyvina pasako
jimą ir smenga į atmintį.

Kaip ekonomistui ir buvusiam žemės 
ūkio ministeriui, J. Audėnui rūpėjo žemės 
reformos klausimai, ir jis knygoje pateikia 
tuo reikalu savo aiškinimų ir statistikos 
duomenų. Grąžinus Vilniaus kraštą, pasi
rodo, jis su kitais buvo pateikęs preziden
tui projektą, kaip ten reikėtų dalyti tą že
mę. bet prezidentas tą planą atmetęs.

Skaitytojui, atrodo, labai naujas daly
kas bus tie knygos puslapiai, kurie skiria
mi papasakoti, kaip valstiečiai liaudinin
kai ir krikščionys demokratai nuo 1938 m. 
pavasario pradėjo bendradarbiauti ir kur
ti projektus naujai Lietuvos santvarkai. J. 
Audėnas prez. A. Smetonos valdymo kriti
kai taip pat paskiria nemaža puslapių, pa
sirinkęs naujesnės medžiagos. Pakviestas 
ministerių, jis paskyrė daug energijos savo 
sričiai tvarkyti, o kai kur ir pertvarkyti, 
kiek sąlygos leido. Jis papasakoja, kokie 
svarbesni klausimai anuomet teko spręsti 
visai vyriausybei ir kokie jam pačiam, 
kaip žemės ūkio ministeriui.

Apie tą lemtingąjį posėdį, kurio vardu ir 
knyga pavadinta, neką naujo sužinome iš 
J. Audėno. Maždaug viskas būtų nauja, jei 
apie tą opų posėdį kiti nebūtų rašę. O nau
jumus jis atidengia kai kuriomis detalė
mis. Pavyzdžiui, skaitytojui, greičiausia, 
dar nėra žinoma, kad pats J. Audėnas pa
siūlė inž. K. Šakeniui pasitraukti iš vals
tybės kontrolieriaus vietos ir užleisti ją K. 
Skučui, kurį sovietai reikalavo suimti. 
Naujiena bus, kad vyriausybė nežinojo, jog 
S. Lozoraitis paskirtas diplomatijos šefu, 
kad niekas nepasiuntė sovietams protesto, 
kurį nutarė ministerių kabinetas, kad ne 
vyriausybė, bet atstovas K. Škirpa pats sa
vo iniciatyva prašė vokiečius pagalbos.

Leidėjas, matyt, spėja, kad knyga sukels 
susidomėjimą, dėl to ir išspausdino 1.500

K. ŠIMONIS DAR PLANUOJA

Kaune tebegyvenąs dailininkas Kazys 
Šimonis rugpiūčio 25 d. sulaukė 80 metų 
amžiaus. Sukakties proga rengiasi savo 
darbų parodai ir dar dirba prie naujo kū
rinio. apie kurį pasakė:—Nė nežinau, kaip 
pavadinsiu. Gal architektūros simfonija, o 
gal vaizdą viršys galaktikos šviesos...

Be to, sako, rengiąs naują atsiminimų 
knygą vardu „Prarausus dulkes“. Knyga 
prasidėsianti dailininko tėvo pasakojimu 
apie 1863 metų sukilėlius Šimonių girioje. 
Prieš aštuonerius metus Vilniuje buvo iš
leista pirmoji K. Šimonio atsiminimų kny
ga „Gyvenimo nuotrupos“. • (E) 

egzempliorių. Reikia tikėti, kad šitaip ir 
atsitiks.

Be kita ko, knygoje yra keletas iliustra
cijų, bet visos jos perdėm murzinos. Įžan
goje rašoma, kad rankraščio kalba taisy
ta, bet vis tiek knygoje apstu rašybos ir 
skyrybos klaidų. Turint galvoje, kad „Ro
muva“ yra paleidusi į žmones keletą labai 
gražiai ir tvarkingai paruoštų knygų, šios 
apipavidalinimas apskritai nekoks.

K. Abr.

SVEIKINAMAS J. RAGAUSKAS

Jonas Ragauskas, buvęs kunigas, 1948 
metais pavirtęs uoliausiu „antikunigu“, 
rugpiūčio 23 d. visuose laikraščiuose Lie
tuvoje buvo sveikinamas ir garbinamas su
laukęs 60 metų amžiaus. Per pastaruosius 
19 metų reiškėsi kaip pats uoliausias Lie
tuvoje antireliginės propagandos apašta
las. Pastaruoju metu prasitariama apie pa
šlijusią jo sveikatą. Kitas J. Ragausko 
bendrakeleivis, buvęs kunigas S. Markoms 
(dabar antireliginio muziejaus direktorius 
buvusioj šv. Kazimiero bažnyčioj Vilniuj), 
rašo, kad „Dargi susirgęs Ragauskas nepa
dėjo plunksnos. Jo straipsniai vienas po 
kito pasirodo spaudoje“.

I naują tikybą tačiau kelias J. Ragaus
kui, pasirodo, bus buvęs ilgas. Dar tik da
bar jis esąs priimtas kandidatu j komunis
tų partiją... (E)

TRYS GARBĖS PILIEČIAI

Vilniaus miestui pridėjo dar tris „gar
bės piliečius“: rusų raketinės kariuomenės 
vadą maršalą N. Krylovą, rusų aviacijos 
maršalą J. Savickį ir generolą pulkininką 
V. Obuchovą. Tie nauji „Vilniaus piliečiai“ 
gyvena Maskvoj, ir atitinkami raštai jiems 
buvo įteikti tenai. Ta garbė jiems pripa
žinta už tai, kad 1944 metais dalyvavo Vil
nių rusų naudai atsigrobiant iš vokiečių.

(E)

KAVINĖJ „MIEST NIET“
Būrys studentų iš Rygos vieno Vilniaus 

laikraščio redakcijoj apsiskundė „Nerin
gos“ kavine. Radę ant durų užrašą „Miest 
niet“ (vietų nėra). Paprašę įleisti bent pa
žiūrėti į vidaus išpuošimus, apie kuriuos 
girdėję. Pamatę ne tik išpuošimus, bet ir 
gana daug neužimtų stalų. Tačiau jiems 
buvę sausai pasakyta, kad tie stalai neap
tarnaujami, ir tiek.

Redakcija nusiuntė kavinėn savo žval
gus. Tie irgi rado tą patį užrašą ant durų 
ir dar ant tuščiųjų stalų užrašus — „Zaka- 
zanno“ (užsakyta). Žvalgai laukė kone va
landą, bet jokie užsakytojai neatėjo. Tada 
išsiaiškino, jog tie stalai laikomi neužimti 
todėl, kad kavinėj trūksta padavėjų. Grįžę 
redakcijon, žvalgai paskelbė laikrašty pa
siūlymą „Neringos“ kavinei pakeisti užra
šą ant durų: vietoj „nėra vietų“ parašyti, 
kad „nėra padavėjų", arba stačiai — „nėra 
tvarkos“. (E)

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

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,

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. Baio — 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.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINI 
— KREIPKIS l 

LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 
2 LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.U.
Greitas, garantuotas ir sąžiningas 

patarnavimas.
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TREMTINIŲ GYVENIMAS SIBIRO KOLCHOZUOSE

Sibiro kaimas
mo nei Suchoje, nei Vavilovka, nei Olan- 
dinas ar Bagatyriovka, nei Čemišovka, nei 
Makarovka, nei Polynenka, nei grynai vo
kiškas kaimas Rot Front, nei šimtai kitų 
Sibiro kaimų. Tiesa, kaimai vieni yra di
desni, kiti mažesni, tai ir visas skirtumas.

Salos juokina britus
Mus nutrėmė j vakarinį Sibirą, kurį su

daro Tiumeno. Kurgano, Omsko, Tomsko, 
Novosibirsko ir Kiemerovo sritys ir Alta
jaus kraštas. Patekome į Narymskij kraj, 
kur caro laikais buvo tremiami politiniai 
kaliniai. Į Narymą buvo ištremtas ir Leni
nas.

Narymskij kraj yra labai didelė žemu
ma, nusėta liulančiomis pelkėmis, kuriose 
telkšo amžinai neišdžiūstančios vandens 
akivaros, apsuptos linguojančių liūnų, po 
kuriuos gali be pavojaus vaikščioti tik pri
tyręs vietos keliautojas, gerai žinąs raistų 
takelius. Rudens metu tuos pelkynus nu
kloja rausvas spanguolių kilimas. Aukš
tesnėse lygumos vietose stūkso milžiniški 
amžinai žaliuojančių taigų masyvai.

Būrelis lietuvių patekome Tomsko apy
gardos, Bakčaro rajono, Malinovkos kai
man. Kiti išskirstyti po kitus tos pačios 
apylinkės kolchozus. Mūsų kolchozas vadi
nasi „Luč Naryma“ — Narymo spindulys. 
Koks šaunus raudonojo dvaro vardas. Tas 
spindulys mus „švietė" ir „šildė" šešiolika 
metų, o mes savo prakaitu, krauju ir ne
kaltomis gyvybėmis apmokėjome komunis
tinio gyvenimo praktikos sąskaitas. Mes 
badavome, o kai kas prabangiai gyveno ir 
tuko.

Malinovkos kaimas įkurtas 1930 metais. 
Tada buvo čia atitremti dabartiniai šio 
kaimo gyventojai. Anksčiau čia gyveno tik 
pora „storažylų“ kiržakų šeimų. Pirmuo
sius tremtinius čia atvežė, paleido, ir žino
kitės. Aniems buvo truputį geriau, negu 
mums, nes jų šeimos buvo neišdraskytos.

Prieš Stalino paruoštus ir įvykdytus trė
mimus blanksta carų gadynėj vykdyti trė
mimai. Anie laikai tai tik pilkutis šešėlis 
prieš dabartinį komunistų vykdomąjį sa
vos šalies ir pavergtųjų tautų žmonių nai
kinimą.

Čia atvykę pirmieji tremtiniai rusai iš
kirto taigą, išrovė ir išdegino kelmus ir 
įkūrė dabartinį kaimą.

Mūsų kaimas didelis. Išvestos trys pa
grindinės gatvės, kurios eina lygiagrečiai. 
Šios gatvės visada purvinos, nors priklota 
pagalių, žabų ir šiaudų. Gatvė nuo gatvės 
yra tolokai, nes turi tilpti tarp jų du galais 
suremti šeimoms duoti arų sklypeliai. Ant 
sklypelių sienos keli susidėję kaimynai 
pasistato pirtelę ir išsikasa šulinėlį, nes 
bendruomenės šulinys yra tik vienas vidu
ryje kaimo ir iš jo labai toli nešti vandenį.

Per išilgines gatves išvestos skersinės 
gatvelės, kurios kaimą suskaldo kvartalais.

Gyvenamieji namukai labai paprasti ir 
primityvūs. Jie visi statyti pagal vieną šab-

„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“...

loną ir stilių. Visos trobeliūkštės sukrautos 
iš apskritų rąstų, kurių šonai truputį ap
tašyti. Visų namukų dydis 5 m iš 6 m arba 
6 m iš 7 m. Didesnieji nameliukai yra vir
šininkų: kolchozo pirmininko, brigadinin
kų, buhalterio, raudonojo kampelio vedėjo 
ir sandėlininko. Namukai negali išsiskirti 
savo išvaizda iš viso kolektyvo pastatų. 
Prašoksi kitus, krisi į akis ir vėl būsi kan
didatas į naują tremtį.

Taip, bent paviršutiniška lygybė turi bū
ti.

Visų namų stogai uždengti ilgomis len
tomis, kurios eina nuo viršaus iki apačios 
be sudūrimų. Prie kiekvieno namuko yra 
lentiniai priestatai, kurie atstoja tvartus. 
Juose laikomi šeimos gyvuliai: karvė, avis, 
kiaulė, o vasarą pora vištelių. Lietuvoj bu
vo daug šiltesnės žiemos ir tvartai sanda
rūs ir šilti, o čia žiemą temperatūra nu
krinta iki 60 laipsnių Celsijaus žemiau nu
lio, o tvartai iš lentų. Nuostabu, kaip tie 
gyvulėliai nesušąla. Sibire visi kenčia, ir 
žmonės, ir gyvuliai.

Visi namukai turi tris langelius: du gat
vės pusėje, o vienas gale namuko.

Iš lauko visi namukai aptinkuoti moliu. 
Iš vidaus irgi ištinkuoti, kitaip žiemą su
šaltum. nes buranai kiaurai perpūstų sie
nas. Sibire tinkavimo meno moka kiek
viena šeimininkė.

Namelio vidus visų gyventojų sutvarky
tas vienodai ir labai panašiai. Viduje deši
nėje arba kairėje pusėje, kitaip pasakius, į 
daržo pusę, pastatytas iš žalių plytų ru
siškas duonkepis pečius. Už kakalio stovi 
viena lova. Gali būti didžiausia šeima, bet 
lovą turi tik vieną. Dalis žmonių sugula 
ant krosnies, o vis kiti — ant grindų.

Prie galutinio lango stovi paprastas me
dinis stalas, padarytas iš baltų lentų ir vi
sada labai švarus. Šalia stalo stovi skry
nia, antroje pusėje suolelis ir dar pora ta
burečių. Viename kampe, arti stalo, daugu
ma šeimų laiko pasikabinusios ikoną — 
šventą paveikslą. Viršininkai ir tarnauto
jai savo butuose ikonų jau nelaiko.

Prie lango arti krosnies yra dar antras 
mažytis staliukas. Pastarasis turi iš prie
kio tik dvi kojas, o užpakalis atremtas į 
prikaltą prie sienos pagaikštį — „lištvą“. 
Prie šio stalelio dažniausia ir valgoma. La
bai patogu. Puodas su sriuba stovi ant 
priežados. Įsipylei į dubenėlį sriubos, neto
li nešti iki staliuko, ir nenudegsi rankų.

Didesniuose namukuose yra atitvertas 
mažas kambariukas, kuriame stovi tik lo
va. Bet niekur nerasi namuko, kuriame bū
tų dvi lovos.

Visas namas turi tik vieną kambarį, ir 
jame turi viskas sutilpti. Čia niekur nepa
matysi spintos ar komodos. Niekas neturi 
radijo priimtuvo, o apie televiziją ir ne
svajoja, nes kaimuose nėra elektros. Kai
mai, esantieji arčiau rajonų, jau turi elekt
rą, bet tokių labai maža.

Visi namukai yra medinėmis grindimis, 
kurios labai švariai užlaikomos, nes ant jų 
miegama. Po grindimis yra rūsys, kur lai
koma bulvės ir kitos daržovės.

Daugiau jokių pastatų kolchozininkai 
nestato. Niekur nerasi atskirai pastatyto 
tvartelio ar sandėliuko. Pašaras laikomas 
namuko pastogėje. Labai taupomi gautieji 
arai, ir žmonės stengiasi daugiau pasiso
dinti bulvių, nes jos yra pagrindinis mais
tas, o neužimti žemės kažkokiais išsigalvo
tais pastatėliais.

Kaimuose visi namukai iš gatvės pusės 
atrodo labai vienodai ir į kits kitą pana
šūs. Visi Sibiro kaimai yra panašūs j mū
siškę Malinovką. Nesiskiria nuo mūsų kai-

Matyti, Sibirą apgyvendinant tremti
niais, buvo leista statytis namukus tik vie
nodo tipo ir išvaizdos.

Kaimai vienas nuo kito yra labai toli. 
Jei 20 km nuotolis, tai sakoma, kad tai vi
sai arti. Kartais pravažiuoji 80 km ir nie
kur nepamatai kaimo, nei žmonių sutinki. 
Jei kaimas nuo kaimo būna 120 km, tada 
pakelėje pastatomas barakas, kuris atsto
ja viešbutį. Čia galima gauti šiltos arbatos, 
nakvynę ir arkliams pasistatyti pastogę. 
Šiose užeigose paštai pasikeičia korespon
dencija.

Tokie barakai apsaugo keleivius, kad ne
sušaltų. Sibire labai dažnai išgirsi, kad tai 
vienur, tai kitur sušalo žmogus. Tokie atsi
tikimai labai dažni buranų metų. žie
mą ligoninėse daug guli apšalusių ligonių.

Labai būdingi yra Sibiro viesulai bura
nai. Jie šioje šalyje, ypač žiemos metu, pa
daro labai daug nuostolių ir kartais iš
krečia netokį jau malonų juoką. Tie sibi
riški viesulai išverčia taigos milžinus, vi
sai užpusto kaimus, o kelionėje užtiktus 
keleivius gyvus palaidoja savo vėpūtiniuo
se. Vietiniai gyventojai atspėja iš oro reiš
kinių, kada jau artinasi buranas, ir visi 
stengiasi likti namuose.

Tie viesulai labai daug pridarytų men
kučiams kaimų pastatėliams žalos, bet 
žmonės jau žino, kad buranai visada pučia 
iš vienos ir tos pačios pusės, tai namukų 
stogai atsukti galais į tą pusę, iš kurios pu
čia buranas. Skliautai atviri, tai vėjai pra
lekia pastogėmis ir, švilpaudami savo ka- 
kofoniškas melodijas, lenktyniaudami su 
pakaruoklių sielomis ir žvengdami, nule
kia tolyn...

Visų namukų durys atidaromos tik į vi
dų. Dažnai rytą atsidarai duris, stovi prieš 
sniego sieną ir galvoji, kaip čia reikės iš 
to pusnyno išsikrapštyti. Kartais grįžęs iš 
darbo nerandi savo gryčiutės, nematyti ir 
stogo kraigo, tik dar kamino viršūnė kyšo 
iš baltučių sniego patalų.

Praūžus buranui (o kartais jis trunka 
kelias dienas), teko matyti kaimą visai su
lygintą su sniego danga ir giliai paslėptą 
pusnynuose. Nėra kaimo, o jo vietoje kyšo 
iš sniego stogų viršūnės ir kaminai. Atro
do, lyg mirusiųjų miestas pustomo smėlio 
dykumose.

Tai būna gražaus darbelio, kol žmonės 
išsikapsto iš balto sniego patalėlio. Kaimas 
pamažu atgyja ir krapštinėjas, kaip skruz
dėlynas po audringo lietaus.

Tada būna savotiškai įdomu ir nuosta
biai keista iš tolimų pasviečių atvežtam 
tremtiniui.

St. Rūkienė

Žvilgterėkime žemėlapin ir ten šiaurėje, 
šalia Škotijos, užtiksime Orknėjų, arba Or- 
kadų, salyną. Tame salyne yra net 90 salų, 
iš jų gyvenamos yra tik 29, bet visų jų, su
dėjus kartu, plotas nedidelis—tik 963 kva
dratiniai kilometrai. Pagal jau senokas 
1951 metų statistikas, ten yra 21.258 gyven
tojai.

Tos salos priklauso britams. Jeigu pat
riotizmas būtų turtingų britų rodyklė, tai 
jie, be abejo, pirktų salas ne Ispanijoje, 
bet šitam salyne. Tikriausia, tas 61 negyve
namas salas vyriausybė parduotų ir gau
taisiais pinigais galėtų pakelti gyventojų 
pragyvenimo lygį. Bet ten šalta, dažnai pu
čia vėjai, dėl to niekas neperka salų, ir 
Orknėjų gyventojai pradeda kelti revoliu
ciją. Jų revoliuciniai vadai pradeda reika
lauti, kad šios salos būtų prijungtos prie 
Danijos.

Specialistai tvirtina, kad salose nėra jo
kių daniškų pėdsakų. Tiesa, prieš 500 me-

NAUJAS BŪDAS KOVOTI SU
VABZDŽIAIS

Pastaruoju metu kovai su kenksmingais 
vabzdžiais mokslininkai paruošė naują 
efektyvų metodą.

Gamtoje pagauti arba išauginti vabzdžių 
patinai izotopais arba Rentgeno aparatu 
sterilizuojami -tiksliomis spindulių dozė
mis, nepažeidžiant jokių kitų gyvybinių 
bei fiziologinių funkcijų. Paleidus vabz
džius atgal į gamtą, jie normaliai kopuliuo- 
ja su patelėmis, tačiau patelės po to pade
da negyvybingus kiaušinius.
Šitaip sterilizuojant vabzdžius, buvo gau

ti nuostabūs rezultatai Kiurasao saloje, 
esančioje šalia JAV.

Taip saloje viena musių rūšis, Callitroga 
hominivorax, kasmet padarydavo gyvuli
ninkystei apie 15 mil. dolerių nuostolių. 
Tos musės lervos, vadinamos sraigtinėmis 
kirmėlėmis, parazituodavo galvijų bei 
žmonių raumenyse. Patelės dėdavo kiauši
nius į žaizdas, ir lervos, įlindusios į gyvulio 
(ar žmogaus) raumenis, suėsdavo jį gyvą, 
jeigu nebūdavo imamasi priemonių ligo
niui gydyti.

Taigi Kiurasao saloje mokslininkai ėmė 
gaudyti musių patinus ir juos sterilizuoti 
kobalto 60 gama-spinduliais.

Laimei, tų musių saloje nebuvo daug, ir 
patelės kopuliuodavo tiktai vieną kartą. 
Todėl penkis mėnesius kas savaitę būdavo 
išleidžiama po 400 sterilizuotų musių pati
nų į vieną kvadratinę mylią. Ta musių rū
šis tapo visiškai išnaikinta. Taigi to, ko ne
pasisekė padaryti geriausiais insekticidais,

tų salas valdė skandinavai, bet ne danai. 
Jas valdė, sako, norvegai.

Kai prie pastatų vis dažniau pradėjo ro
dytis atsišaukimai, reikalaujantieji jung
tis prie Danijos, tai į salyno sostinę Kirk- 
wallio miestą buvo subėgę britų ir kitų 
kraštų laikraščių, televizijos ir radijo ben
dradarbiai pasidomėti, kaip vyksta ta re
voliucija. Danų visuomenė, pavyzdžiui, net 
nežinanti, kad yra tokios salos, kurios no
rėtų padidinti jų valstybę.

Revoliucinių vadų norą atsiskirti nuo 
Britanijos labiausiai skatina ekonominiai 
sumetimai. Gyvenimas salose skurdus, jau
nimas bėga į Britanijos miestus, kur gali
ma prasigyventi, ir dėl to gyventojai byra. 
Vadinas, tas salynas pasmerktas mirti. Be 
to, jei kokie nors streikai Britanijoje pra
deda trukdyti susisiekimą, tai Orknėjų sa
los tuoj ir pajunta nepriteklius. Vieno 
streiko metu jie negalėję išvežti ir turėję 
supūdyti du milijonus kiaušinių ir turėję 
supilti į jūrą po aštuonis tūkstančius galio
nų pieno kasdien.

Ar salynas iš tiesų atsiskirs nuo Britani
jos?

Jeigu visi gyventojai pritars tokiai min
čiai ir nubalsuos, tai žinoma, kad atsiskirs. 
Tačiau kol kas visa propaganda už atsisky
rimą britams tik juoką kelia.

ŠERNAI KVIEČIUOSE

Viename Panevėžio rajono kolchoze šer
nai iškniso 9 ha kviečių. Nuostolių apie 3 
tūkstančiai rublių. Apdraudos nuo šernų 
nėra. Kolchozo agronomas reiškia preten
zijas medžiotojams: kam jie savo busimo
sioms aukoms neparūpinę maisto žiemą 
miške... Todėl jie turį atlyginti kolchozui.

(E)

buvo padaryta spinduline sterilizacija — 
per penkias vabzdžių kartas Kiurasao salo
je išnyko paskutinis šios pavojingos musių 
rūšies atstovas!

Šveicarijoje radiosterilizacija buvo pa
naudota, naikinant karkvabalius. Kadangi 
karkvabalių vystymasis užtrunka ketve
rius metus, todėl ir bandymų rezultatai pa
aiškėjo maždaug po tokio pat laiko. 1959 
m. išleisti į gamtą sterilūs karkvabalių pa
tinai sudarė pusę visų toje vietovėje buvu
sių karkvabalių patinų. O 1962 m. iš vikš
rų ten išsirito tiktai dešimtoji dalis suau
gusių karkvabalių, palyginus su karkvaba
lių skaičiumi neradiosterilizuotoje vietoje.

Tatai rado, kad kovoje su kenksmingais 
vabzdžiais, mokslas davė į rankas žmogui 
naują, galingą ginklą.

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.

KĄ PASAKYS VELIONIS?
Praėjusiais metais miręs San Francisco 

naktinio restorano savininkas Suplis pri
klausė dviem sektom. Paliktame testa
mente jis savo turtą žadėjo atiduoti tai 
sektai, kuri jam užtikrinsianti geresnį gy
venimą aname pasaulyje. Teismui iškilęs 
nelengvas uždavinys — susisiekti su velio
niu ir gauti iš jo atitinkamą informaciją. 
Byla iki šiol nebaigta.

KAIMELIS Y
Dažnai įvairių „rekordų“ sąrašuose mi

nimi labai ilgi miestų ar kitų gyvenviečių 
pavadinimai. Vieno Naujosios Zelandijos 
kaimelio pavadinimas susideda iš 83 rai
džių. Mažiau žinomi labai trumpi gyven
viečių pavadinimai. Pavyzdžiui, Prancūzi
joje (Pikardijoje) yra kaimelis, vadinamas 
Y. Pagal dokumentus šis pavadinimas išli
kęs dar nuo 1241 metų.

Puslitris trims
Senas priežodis, anot kurio „vienas ga

las dega, kitas tik rūksta“, bene geriausiai 
tinka apibūdinti uoliai garsinamiems gy
venimo pagerėjimams bei padailėjimams 
Lietuvoje. Nors, anot Kanados laikraštinin
ko A. R. Einfranko, lyginant su nusususia 
Maskva, Vilnius tiesiog žėri, nuolat Lietu
voj gyvenantieji šalia kiekvieno žėrinčio 
reiškinio turi progos pamatyti net ne po 
vieną, o po keletą „rūkstančių galų". Žėri 
Vilniuje „Neringos“, Kaune —■ „Tulpės" 
kavinės, o vienas iš stambiausių dabarti
nės žurnalistikos šulų Lietuvoj, V. Minio
tas, štai kokius vaizdelius pasakoja (žr. 
Tiesoj, liepos 27 d.):

„Klaipėdoje, ir ne tik uostamiesty, gausu 
įvairių kioskų, palapinių ir kitokių užkam
pių. Dabar šias išgėrimo įstaigas iškėlė iš 
centrinių gatvių toliau nuo žmonių akių, 
įterpė kiemuose, tarp namų. Tuo dar la
biau patenkinti stikliuko mėgėjai: toliau 
nuo visuomenės, milicijos akių. Jei darbas 
prasideda aštuntą valandą, kioske nusi-
pirksi vyno pusę aštuonių. Į darbą žmo
gus ateina išgėręs, dažnai be savitvardos".

„Užsuk į Klaipėdos gastronomą, kitas al
koholinių gėrimų parduotuves, ir tau kris 
į akį vyrai, kurie smarkiai išsiskiria iš ki
tų: apsiblausę, pabrinkusiais veidais, su-
glamžytais rubais. Jie pažįsta vienas kitą 
ne iš matymo, o susiuosto aukštyn pakeltu
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Juos taip ir praminė — puslitris trims“...
„Alinės, šašlikinės, kitos panašios pa

skirties įstaigos yra tam, kad žmogus ga
lėtų kultūringai pavalgyti, pabūti su drau
gais. Deja, dėl atskirų prekybos darbuoto
jų kaltės šios kultūringos užeigos padaro
mos landynėmis“.

„Klaipėdiečiai mėgsta šaltą, šviežią alutį 
iš statinių. Tokio gaivinančio gėrimo vi
sad surasi bariuke Vilniaus gatvėje. Bet į 
šį barą baisu užsukti. Ant statinių buteliai 
degtinės. Bufetininkė paslaugiai paduoda 
stiklines (matyt, jos tam čia ir laikomos). 
Toks pat vaizdas ir kitoje uostamiesčio ali
nėje, kuri yra Pergalės gatvėje“.

„Kai Vilniuje, Garelio gatvėje, buvo ati
daryta alinė, jon alučio mėgėjai traukdavo 
su malonumu... Bet netrukus alinė tapo 
landyne. Kiekviename kampe buteliai nuo 
degtinės, vyno. Dūmuose nesimato žmo
nių“.

„Džiaugėsi sostinė ir šašlikine Gorkio
gatvėj... Užeikite į ją dabar: po stalais ri
kiuojasi tušti buteliai, gaubtus stiklus dre
bina nešvankios kalbos, girtų dainos“.

Anot Minioto išeitų, kad čia kalti tik bu- 
fetininkai („iešmininkai“). Betgi juos ver
čia ko daugiau degtinės parduoti „sočia-

pirštu. Kai susidaro trijulė, perka puslitrį, pažiba.

listinis planas“. O degtinę maukti iš stik
linių — juk tai tipinga rusiškos „kultūros“

(E)

1930 m. gegužės 2 d. A. Panemunėje bu
vo atidaryta Prezidento Smetonos alėja. 
Tą dieną minėtoj alėjoj, netoli Artilerijos 
parko, ant Nemuno kranto buvo pasodin
tas Vytauto medis. Tai buvo pirmasis pa
sodintas Vytauto medis, ir nuo tos dienos 
tokių medžių sodinimas prasidėjo visoje 
Lietuvoje.

t t t
1937 m. pabaigoje visuose Lietuvos ruo

žuose kursavo 163 keleiviniai autobusai su 
3.298 vietomis. Visi autobusai pravažiavo 
apie 5,6 mil. kilometrų ir pervežė 1,8 mil. 
keleivių. Bendras ruožų ilgis buvo 3.241 
km.

t t t
Spėjama, kad 1941 m. sukilime dalyvavo 

apie 100.000 žmonių. Žuvo 4.083 sukilėliai. 
Sužeistų buvo apie 8.000.

1430 m. spalio 16 d. šergantis Vytautas 
lydi Jogailą iš Vilniaus į Trakus. Kelionėje 
nusilpęs nukrito nuo arklio ir stipriai su
sitrenkė. Atvykęs į Trakus atsigulė į lovą 
ir iš jos daugiau neatsikėlė. V. Sruogienė 
(žr. „Lietuvos Istorija“ psl. 112) rašo, kad 
išaugusi petyje votis jį paguldė mirties pa
tale jo mylimuosiuose Trakuose.

Vytautas mirė 1430 m. spalio 27 d. Jo kū
nas buvo išstatytas lankyti 8 dienas, kad 
žmonės galėtų atsisveikinti su savo myli
mu valdovu. Specialios raudos buvo ruo
šiamos 3 kartus kiekvieną dieną. Tai buvo 
didžiausio liūdesio dienos visai Lietuvai. 
Iš Trakų Vytauto kūnas su didžiausiomis 
iškilmėmis buvo nulydėtas į Vilnių ir ten 
palaidotas.

iii
1927 m. Alytuje, vad. Saratovo kareivi

nėse, buvo įsteigta Aukštesnioji Miškų Mo
kykla. Jon buvo priimami baigusieji ne 
mažiau kaip 6 klases. Gyvenantieji bendra
butyje, už butą, kurą ir šviesą mokėjo 100 
litų į metus. Valgis (1930 m.) 1 mėnesiui 
kainavo 50 lt. Ši mokykla paruošdavo busi
muosius Lietuvos miškininkus. Iš mokyk
los auklėtinių buvo sudarytas stiprus šau
lių būrys, kuris pagal paskirtį buvo moko
muoju Alytaus rinktinės šaulių būriu.

t t t
Pasakojama, kad toje vietoje, kur dabar 

yra Krokialaukis, senovėje gyvenusieji

žmonės buvo dideli mušeikos. Kartą po di
delių muštynių likęs vienas sužeistas vy
ras, kuris nebegalėjęs nei rėkti, nei paei
ti. Tik gulėjo ir kriokė ir kriokdamas mi
rė. Pro tą vietą žmonės naktį bijodavę pra
eiti, nes 12 vai. visada kažkas kriokdavo. 
Žmonės sakydavo: kriokia lauke, kriokia 
lauke. Vėliau ir vietovė gavusi vardą Kro
kialaukis. Kad nurimtų mirusiojo krio
kianti vėlė, vėliau toje vietoje buvusi pa
statyta bažnyčia.

iii
1937 m. „Pienocentras“ išvežė į užsienį 

14.964 tonas sviesto. Daugiausia sviesto iš
vežta į Angliją — 10.362 t, į Vokietiją — 
2.390 t. Kita dalis išvežta į kitus kraštus.

t t t
1938 m. sausio 1 d. užsienio valiutų kur

sas Lietuvoje buvo: Anglijos svaras — 29 
lt. 52 et., Amerikos doleris — 5 lt. 90 et., 
Prancūzijos 100 frankų — 20 lt. 5 et., Vo
kietijos 100 Reise-markių — 149 lt.

t t t
Per 1937 m. į Klaipėdos uostą įplaukė 

1.414 laivų, išplaukė — 1.434.
t t t

Liškiava garsi dar ir tuo, kad 1836 m. 
buv. vienuolyno pastatuose buvo įsteigti 
„Visos lenkų karalystės kunigų pataisos 
namai“. Jų įsteigimą patvirtino Rusijos ca
ras. Pradžioj iš Lenkijos buvo atvežta 15 
nusikaltusių kunigų (demeritų). Vietos bu
vo paruošta 30 žmonių, kurias kartais be
veik ir užpildydavo. Pataisos namuose bu
vo įvesta didelė ir griežta drausmė, kurios 
prižiūrėjo rektorius, jo padėjėjas ir tarnai. 
1852 m. visi nusikaltėliai kunigai vėl buvo 
išvežti į Lenkiją, kur Lysa Goroje buvo 
įsteigti tokie pat pataisos namai.

t t t
Amerikos lietuvių laikraštis „Garsas“ 

šiemet minėjo savo gyvavimo 50 m. sukak
tį. Laikraštis buvo pradėtas leisti 1917 m. 
Dabartinis redaktorius Matas Zujus yra 
baigęs Lietuvos Karo Mokyklos 4-ją laidą 
ir dirbęs „Kario“ redakcijoje. Jis yra iš ei
lės trečiasis „Garso" redaktorius, kuris šį 
laikraštį redaguoja jau 41 m. Tai, galima 
sakyti, savotiškas lietuviškos spaudos re
kordas, nes tokių lietuviškų laikraštininkų 
maža turime, kurie galėtų pasidžiaugti to
kiu ilgu to paties laikraščio redagavimu.
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LONDONAS
SOL. VANDOS GALBUOGYTĖS

KONCERTAS

Tautos šventės minėjimo proga suruoš
tas jaunos solistės Vandos Galbuogytės 
koncertas sutraukė dideli būrį mūsų meno 
mėgėjų. Jų buvo pilna salė. Tie. kurie at
ėjo, buvo sužavėti jaunos menininkės pui
kiu dainavimu ir jos maloniu balsu.

Koncerto programoje buvo liet, kompo
zitorių Šimkaus. Petrausko. Bertulio. Ka- 
čanausko ir Kuprevičiaus dainos, o taip 
pat operų arijos. Kaip pilnai subrendusi 
solistė, V. Galbuogytė pasirodė dainuoda
ma sunkią ariją iš operos „šikšnosparnis". 
Pabaigai ji turėjo net pakartoti ariją iš 
operos „Faustas". Akomponavo R. Černie
nė.

Minėjimo meninėje programoje, be to. 
dalyvavo P. Mašalaitis, kuris deklamavo 
šiai dienai pritaikytą Putino eilėraštį, jau
nas pianistas K. Kusta puikiai paskambino 
porą kūrinėlių ir, grįžęs iš Amerikos, su gi
tara Romas Kinka parodė, kaip galima su
žavėti jaunas širdis keliomis stygomis.

L. B-nės Valdybos pirmininkas J. Alkis 
susirinkusiųjų vardu nuoširdžiai padėkojo 
visiems programos dalyviams, o taip pat 
Liet. Pasiuntinybės Patarėjui V. Balickui. 
kuris minėjimą pradedant kalbėjo apie 
šios dienos reikšmę. Jo kalbą atspausdin
sime sekančią savaitę.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ B-NĖS 
SUVAŽIAVIMAS

B-nės valdyba prašo visas organizacijas, 
kurios numato dalyvauti suvažiavime, pra
nešti, ar bus reikalingi nakvynės. Pranešti 
valdybos sekretoriui: S. Kasparas. 32 Pu- 
teaux House, London, E.2.

Suvažiavime dalyvauti gali visi lietuviai 
be balsavimo teisės.

SVEČIAI Iš JAV IR KANADOS
Rugpjūčio mėn. gale ir rugsėjo pradžio

je lankėsi pas pažįstamus V. Laurinaitis 
su ponia iš Čikagos.

Gražina Fidlerytė iš Kanados, New Yor- 
ko universiteto studentė, lankiusi Europos 
valstybes, buvo užsukusi aplankyti Angli
jos ir Škotijos.

£★*********•************************************************* S
KALĖDINIAI SIUNTINIAI 1967 M.

Pradžiuginti ir paremti savo artimuosius Lietuvoje artė
jančių švenčių proga kiekvienas galime lengvai tai padaryti, 
pasinaudodami BALTIC STORES patarnavimu ir pasiųsdami 
jiems dovanų siuntinėlį.

Siuntėjas gali pats sudaryti savo pageidaujamų siuntinukų 
pagal BALTIC STORES kainoraštį arba užsakyti jam patin
kamų jau paruoštų siuntinį, kurie yra labai praktiški ir ten 
laukiami.

MIŠRUS SIUNTINYS 1967
34 jardo vilnonės angliškos kostiuminės medžiagos, 3 jardai vilnonės 
medžiagos moteriškam kostiumui. 2 vyriški nailoniniai marškiniai 
arba 2 bliuskutės. 1 vyriškas arba moteriškas geros rūšies megztukas, 
1 vilnonė gėlėta skarelė, 2 p. vyriškų arba moteriškų vilnonių arba 
nailoninių kojinių. 1 itališkas nailoninis vyriškas arba moteriškas 
lietpaltis. 1 sv. saldainių ir 20 cigarečių

Kaina £35.0.0.
MAISTO 1967

3 sv. taukų, 4 sv. arbatos. 4 sv. geriamojo šokolado, Į sv. kakavos, 2 
sv. ryžių, 5 sv. geriausios rūšies miltų, 1 dėžutė Nescafe. 1 sv. saldai
nių, 1 sv. ryžių. 1 sv. cukraus. 1 sv. pipirų. Į sv. lauro lapų.

Kaina £10.0.0.
MOTERIŠKAS 1967

3 jardai vilnonės paltui medžiagos, 3 jardai vilnonės suknelei me
džiagos, 1 geros rūšies megztukas. 2 p. nailono arba vilnonių kojinių. 
1 vilnonė gėlėta skarelė. 1 p. odinių pirštinių. 1 sv. maišytų saldainių.

Kaina £25.0.0.
P-3

Vilnonė labai gera medžiaga dviems paltams. 34 jardo vilnonės 
vyriškam arba moteriškam kostiumui medžiagos.

Kaina £25.0.0.

Labai praktiški dalykai, kuriuos galima pridėti prie bet 
kurio siuntinio, išskyrus maisto siuntinius: itališki nailoniniai 
lietpalčiai — £3.10, šveicariški 17 akmenų laikrodžiai — £9, 
vilnonės gėlėtos skarelės — 27 šil., ilgo grojimo įvairios plokš
telės.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Greitas ir garantuotas siuntinių pristatymas.
******»¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥*

EKSKURSIJA Į DERBY
LSS Anglijos Rajono 20 metų sukakties 

užbaigimo šokiai rengiami Derby rugsėjo 
30 d., šeštadienį.

Norima surengti ekskursiją į tuos šo
kius. Kas norėtų važiuoti, prašomi užsira
šyti pas S. Kasparą arba Baltic Stores —Z. 
Jurą ne vėliau kaip iki rugsėjo 20 dienos. 
Kelionės kaina dar nežinoma, nes priklau
sys nuo to. kiek susidarys dalyvių.

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Sekmadieninės mokyklos vaikų tėvų su

sirinkimas kviečiamas rugsėjo 17 d„ tuo
jau po pamaldų, klebonijos patalpose.

Kviečiami skautų tėvai dalyvauti tame 
susirinkime, kuriame bus išrinktas skautų 
vieneto Tėvų Komitetas.

MOTERŲ ŠV. ONOS D-JOS ŠOKIAI
Rugsėjo 23 d., šeštadienį, 7.30 vai. vaka

ro. Draugija rengia savo
Rudens baliaus šokius 

ir kviečia visus dalyvauti šokiuose, kurių 
metu bus pravesta atitinkama programa, 
be to. tikimasi, kad dalyvaus ir DBLB su
važiavimo dalyviai.

SUSIPAŽINIMO VAKARAS
Londono parapija rengia susipažinimo 

vakarą York Hall. Old Ford Rd., E.2, spa
lio 14 d. Pradžia 7.30 vai. šokiams gros 
„Late Hours" ir džazo kapela. Bilietai iš 
anksto gaunami pas visus platintojus. Visi 
kviečiami dalyvauti.

VIENUOLĖ A. ŠTEINYTĖ LONDONE

Buvusi Londono lietuvių Rūtos bei kitų 
draugijų veikėja A. šteinytė savo metu iš
vyko į kazimieriečių vienuolyną JAV.

Rugpiūčio viduryje ji buvo atvykusi ap
lankyt savo giminaičius bei buvusius drau
gus.

Moterų Šv. Onos Draugija jai pagerbti 
surengė priėmimą Sporto ir Socialinio Klu
bo salėje rugpiūčio 20 d., kuriame dalyva
vo arti 100 žmonių. M. Domidavičienė pa
kvietė einantį klebono pareigas kun. J. 
Duobą. MIC. atidaryti priėmimą. Pobūvy
je kalbėjo P. Bulaitis, sveikindamas savo 
buvusią ilgametę bendradarbę Londono 
lietuviškoje veikloje. S. Kasparas sveikino 
viešnią ir kartu kvietė kazimierietes at
kreipti dėmesį j Britaniją, nes čia yra se

nelių ir jaunimo, reikalingų paramos. V. 
Puidokienė kalbėjo Šv. Onos Draugijos 
vardu ir įteikė dovaną kazimierietėms.

Viešnia papasakojo apie kazimieriečių 
veiklą. Kongregacija buvo įkurta 1907 m. 
Per tuos 60 metų vienuolynas turi 500 se
selių. kurios šiuo metu išlaiko 44 mokyk
las 14 Amerikos valstijų. 4 mokyklas Ar
gentinoje. Jos aptarnauja Šv. Kryžiaus Lo
retto ligoninę Čikagoje. Antelope Memo
rial ligoninę Nebraskoje, dvi senelių prie
glaudas Pensilvanijoje ir Illinois.

Po užkandžių sugiedota „Ilgiausių me
tų". padainuota ir pasidalyta įspūdžiais.

LONDONIECIAI EKSKURSUOJA
Šiais metais londoniečiai iki šiol turėjo 

7 didesnes ekskursijas. Jie važiavo į Not- 
tinghamą. kur vyko LSS Anglijos Rajono 
20 metų iškilminga sueiga, į Manchester! 
— Anglijos Skautų Rajono 20 metų minė
jimą. į Lietuvių Sodybą, kur buvo DBLS ir 
Skautų Rajono 20 m. minėjimas. Moterų 
Šv. Onos Draugija suruošė išvyką į Mar
gate, Londono Parapija — į Clacton, P. Ma
šalaitis surengė išvyką į Skautų 18-sios va
saros stovyklos uždarymą. Sporto ir Socia
linio klubo išvyką organizavo Ignas Daili
dė rugpiūčio 27 d.

BAIGTAS DIDELIS REMONTAS

Šiomis dienomis baigtas Lietuvių Namų 
Londone remontas iš lauko, kurį per ilges
nį laiką ir labai rimtai ir rūpestingai atliko 
šitais darbais besiverčiąs lietuvis Vladas 
Velička. Tikimasi, jog po tokio pagrindinio 
remonto Lietuvių Namų Akc. Bendrovė 
jau ilgesniam laikui neturės rūpesčio, kad 
namai ir vėl apšepę.

Londone yra kelios lietuvių firmos, ku
rios vykdo remonto darbus. O V. Velička 
jau nebe pirmą kartą pasitarnauja Lietu
vių Namų Akc. B-vei. Ligi šiol didesnį dar
bą jis atliko iš pagrindų atnaujindamas L. 
Sodybos namelį, kuriame dabar gyvena ke
li pensininkai. Lietuvių Namų Akc. B-vės 
valdyba jau ir prieš tai žinojo apie jį. kaip 
apie rimtą ir patikimą rangovą. O Liet. So
dybos nameli remontuodamas jis čia pat 
vietoje parodė visus savo sugebėjimus.

Apsiimdamas remontuoti Lietuvių Na
mus. jis dėl to darbo varžėsi su keliomis 
anglų firmomis. Jo pasiūlymas buvo pats 
prieinamiausias, dėl to jam ir buvo patikė
tas darbas. Kaip jis pats sakosi, paimti tą 
parangą jį vertųsi ir lietuviška ambicija. 
Va, girdi, padarysiu ko geriausiai, kaip ir 
visiems, šįkart ne kam nors svetimam, bet 
lietuviškam centrui!

Patikėti šiais laikais kam nors remonto 
darbus dažnai būna rizikinga, nes sueina 
darbininkai, paskubom užtepa, kad nepa
matytų visų ydų, pasiima pinigus ir išeina. 
O kai išeina, tai netrukus pradeda luptis 
sienos ir palangės. Tada, jei nori, tampykis 
po teismus. VI. Velička taip jau sąžiningai 
dirbo, kad bent keli gretimų namų savinin
kai pastoviniuodavo pasigėrėti tuo. kas at
likta. o vienas kitapus gatvės jau seniai 
sutarė, jog baigęs Lietuvių Namus puošti, 
ateitų tvarkyti jo didelį namą. Ten V. Ve
lička dabar jau ir pradėjo darbą.

Remontuodamas Lietuvių Namus, jis ne
laukė. kad jam būtų nurodoma, kur užtai
syti kokį įplyšimą ar išpuvimą —- jis pats 
kvietė direktorius, rodė, taisė, keitė, kas iš 
pagrindų buvo taisytina, kad viskas stip
riai ir ilgai laikytųsi ir žibėtų.

Darbas kainavo nemažą sumą. Bet, di
rektorių apskaičiavimu, darbas atliktas ne 
tik pavyzdingai gerai, bet ir pigiau, negu 
kad kuri kita firma būtų dariusi.

Be kita ko, tasai meistras Vladas Velič
ka jau keleri metai Lietuvių Namuose ir 
gyvena.

SKAUTIŠKUOJU KELIU

ŠOKIŲ VAKARAS
LSS rugsėjo 30 d., 6.30 vai., Derbyje. 

Grand Stand Hotel, Nottingham Road, ruo
šia šokių vakarą. Šokiams gros E. Dragūno 
orkestras iš Coventrio. Įėjimo kaina: moks
leiviams 2.6 šil., visiems kitiems 5 šil. Už
kandžiai 3 šil. Šokiai tęsis iki 11.45 vai. Ba
ras veiks iki 11.30 vai.

Šokių metu veiks skrajojantis paštas, lo
terija bei kitos įdomybės.

Staliukus ir užkandžiams bilietus užsi
sakyti per Tėvų Komiteto vadovus arba 
tiesiog per s. B. Zinkų. 88 Byron St., Derby, 
DE3 6TT.

Jaunimas ir senimas — visi į Derbį rug
sėjo 30 d.!

Rajono Vadovybė

LIET. SODYBA
ALUTIS IR ŠOKIAI

Lapkričio 11 d. Liet. Sodyboje numato
mas tradicinis Klubo alutis ir šokiai. Ši da
ta skelbiama iš anksto, norint, kad galimai 
daugiau lietuvių galėtų dalyvauti. Jokių 
neatšaukiamų įsipareigojimų dar nepada
ryta. ir prireikus laiką būtų galima pakeis
ti. Todėl visos Londono ir apylinkių lietu
vių organizacijos, jeigu yra numačiusios tą 
dieną kokius nors parengimus, maloniai 
prašomos nedelsiant pranešti Sodybos ve
dėjui, kad būtų galima susitarti dėl naujos 
datos.

Algimanto Vytauto Felikso Barančiuko Krikšto dienos proga. Iš dešinės sesutė 
Aldona, mamytė, brolis Rytis, Krikšto tėv. Klėgeris, Krikšto mot. Klėgerienė, o ant 
jos kelių sėdi Algimantas, paskutinis tėtis.

Northampton, Anglija.

Skaitytųjų taiskai
DĖL SOVIETŲ DAILĖS PARODOS

LONDONE

Cituoju iš žinios apie parodą, kuri vyks
ta Royal Academy (E.L. 33 nr.j: „...sovie
tų dailės parodoje latvių dailininkams 
skirta daugiau vietos, negu galėtų priklau
syti dviejų milijonų tautai. Taip pat ne
proporcingai daug dalyvauja gruzinų“.

Ar žinios autoriui ir redaktoriui ne gėda 
rašyti tokį šlamštą? Pagal kokias taisyk
les galima nustatyti dailininkų kiekį kiek
vienoje tautoje? Argi vienos tautos daili
ninkų skaičius būtinai turi būti propor
cingas tos tautos dydžiui? Net ir liaudžiai 
tokie pasisakymai yra per daug elementa
rūs. Tokio tipo pasisakymai neatneša jo
kios naudos, jie negali būti rimtai priima
mi, kaip sovietų valdžios kritika, ir tiktai 
išreiškia vaikišką pavydą latviams ir gru
zinams. Kaip toli mes dar daugiau galim 
smukti žemyn?

Su linkėjimais!
Parodų lankytojas

REDAKCIJOS PRIERAŠAS. Šio pasisa
kymo autorė yra griežtai reikalavusi neiš
duoti jos pavardės. Dėl to mes, žinoma, šio

NOTTINQHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

I.AS Nottinghamo Skyrius Tautos šven
tės minėjimą ruošia rugsėjo 16 d., 7 vai. 
vak.. Ukrainiečių Klubo patalpose (Ben- 
tick Rd.).

Programoje: J. Levinsko iš Derbio pa
skaita. o meninę dalį atliks Nottinghamo 
jaunimo ansamblis.

Po programos šokiai, loterija, bufetas ir 
kt. Gros kontinentinio stiliaus orkestras.

Ta pačia proga ten pat įvyksta mūsų 
darbštaus ir daug žadančio jaunimo atlik
tųjų rankdarbių parodėlė.

Kviečiame tautiečius iš arti ir iš toli 
minėjime dalyvauti.

Skyriaus Valdyba

JAUNIMO ŽIDINYS

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

Prie Liet. Jaunimo Židinio yra nuolat 
papildomas knygynas, kuris mokslinimo ir 
auklėjimo įstaigai yra labai reikalingas. 
Paskutiniu laiku spaudinių Židiniui malo
nėjo atsiųsti ketteringiškiai J. Bakaitis, A. 
Navickas. Ketteringo DBLS skyriaus pir
mininkas, ir pakartotinai L. Nemeika. Kas 
galėtų perleisti židiniui knygų, žurnalų, 
laikraščių ir kitų spaudinių ne tik iš Euro
pos, bet ir iš kitų žemynų, būtume labai 
dėkingi. Maloniai priimami įvairiausio se
numo leidiniai. Jei kas bevelytų parduoti, 
prašytume nurodyti leidinio pobūdį ir kai
ną.

Kun. S. Matulis, MIC 

WOLVERHAMPTONAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

DBLS Wolverhamptono skyriaus Valdy
ba rugsėjo 23 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
Queens viešbučio salėje (priešais Town 
Hall) rengia

Tautos šventės minėjimą.
Po programos šokiai ir alutis. Visus tau

tiečius iš arti ir toli maloniai kviečiame at
silankyti.

Skyriaus Valdyba

PAIEŠKOJIMAI
BANULIS Aitautas Antanas, gimęs 1925 

m. Valdavoje, Biržų apskr., 1948 m. gyve
nęs Britanijoje, pats ar žinantieji apie jį 
prašom rašyti „Europos Lietuvio“ Admi
nistracijai.

pasisakymo galėjome neišspausdinti, kai 
jame kiti gėdinami ir jų nuomonės pareiš
kimas vadinamas šlamštu, o po tokiais rie
biais žodžiais nėra net parašo. Bet vis dėlto 
spausdiname, kaip ypač būdingą dalies 
mūsų net aukštuosius mokslus išėjusios in
teligentijos laikyseną.

Redakcija, net nesusisiekusi su ano gė
dinamojo ir šlamštu vadinamojo straipsne
lio apie parodą autorium ir ne už jį kalbė
dama. pirmiausia gėdos, šlamšto ir smuki
mo terminus grąžina šios kritikos autorei 
ir ne vien dėl to, kad už tuos puolamuo
sius žodžius joks parašas neatsako. Grąži
na remdamasi Vakarų kraštuose įsigalėju
sia ir gerbtina tradicija, pagal kurią, jei 
kas nesutinka su laikraštyje išspausdinto
mis mintimis, tai paprastai pasisako: aš, 
toks ir toks, galvoju ne taip, kaip šio ar 
ano autoriaus tvirtinama, bet, va, šitaip. Į 
tokią ginčo istoriją paprastai neįveliami 
ne tik Adomas ir Ieva, bet ir redaktorius, 
o ypač dar tokio laikraščio, kaip mūsiškis, 
kuris juk yra lyg tribūna visokiai nuomo
nei ir pažiūrai. Be to, tokiame ginče sten
giamasi pasverti savo žodžius. Jei žodžiai 
būna nepagrįstai per riebūs, tai jie palie
kami pasinaudoti boboms, kurios nepajė
gia surasti kitokių argumentų.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

BRADFORD — rugsėjo 17 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 17 d., 11 vai., 

Liet. Židinyje.
MANCHESTER — rugsėjo 24 d., 10.30 vai.
NOTTINGHAM — rugsėjo 17 d., 11 vai.. 

Jaunimo Židinyje.
COVENTRY — rugsėjo 17 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth.
ROCHDALE — rugsėjo 24 d., 12 vai.
BRADFORD — spalio 1 d., 12.30 vai.

MANCHESTERIS
MENO PARODA

Rugsėjo 30 d., šeštadienį, 6 vai. vak., 
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba savo patalpose atidaro

Meno parodą.
Paroda tęsis 2 savaites. Jos iniciatorius 

yra K. Steponavičius.
Reta proga pamatyti savo tautiečių kū

rinius. Prašome parodą gausiai lankyti.
Klubo Valdyba

Lietuviškas krupnikas ir lietuviška 
degtinė DAR PO VIENĄ — abi su 

pristatymu £4.10.0.
Pokelis Trejų devynerių 11/6 šil.

Z. JURAS
421 Hackney Rd., London, E.2

Tel. SHO 8734
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