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KELKIME IR RODYKIME
ATNAUJINTI PASIRYŽIMĄ KOVAI UŽ LIETUVOS IŠLAISVINIMĄ!

AR NURIMSIME BE VILNIAUS?

I
VLIKo žodis Birželio

(E) Suėjo jau dvidešimt metų nuo tų 
baisių dienų, kai rusiškas komunistinis 
okupantas pradėjo masiniu būdu vykdyti 
negailestingas deportacijas. Visi tie, kurie 
išgyvenome anas tamsias dienas, ir šian- 

Idien negalime ramiai apie jas kalbėti. De
šimtys tūkstančių nekaltų lietuvių - vyrų, 
moterų, vaikų, senelių, sveikų ir ligonių, 
buvo kraunama j sunkvežimius, vežama i 
vagonus ir nežmoniškose sąlygose gabena
ma baisiam likimui, dažniausiai lėtai mir
čiai, toli nuo Tėvynės.

Kai antrojo pasaulinio karo pabaigoj 
mūsų tautai nebuvo grąžinta jos neginči
jama teisė gyventi laisvai savoje nepri
klausomoje valstybėje, vėl grįžo tie patys 
okupantai ir dar baisesniu būdu gabeno į 
vergų stovyklas šimtus tūkstančių mūsų 
brolių ir seserų. Per tuos dvidešimt metų 
didele dalis tų ištremtųjų mirė badu, nuo 
kančių, nepakeliamo darbo. Daliai likusių 
gyvų buvo leista neseniai išeiti iš vergų 
stovyklų ar net grįžti į Lietuvą, tik pra
radus sveikatą, praradus visa, ką žmonės 
turėjo prieš okupantams įsiveržiant, ir net 
netekus teisės gauti žmoniškesnį darbą; 
sunkus pasidarė grįžimas ir i savąjį kraš
tą. Pati sovietinė santvarka yra melo ir 
teroro pagimdyta ir tik tuo laikosi. Jeigu 
per pastaruosius metus bent viešai buvo 
vengta vykdyti deportacijas, tai dabar 
štai išleisti nauji įstatymai, kurie įgalina 
ne tik naujas deportacijas, bet ir žudymą 
vietoje. Sovietų Sąjunga niekada nebuvo 
įstatyminė valstybė. Ten ir vyksta valdan
čios grupės sauvalė.
Turime veikti gyvenamųjų 
kraštų visuomenę

Užtat kai sovietinė propaganda stengia
si užliūliuoti laisvoje pasaulio visuomene, 
kai spaudoj nuolat skaitome apie nacinės 
Vokietijos darytus nusikalamus, sustab
dytus jau prieš šešiolika metų, o retai už
tinkame žinių, vaizduojančių šiandieninį 
komunistinį terorą, turime daryti visa, 
kas nuo mūsų nareina, kad laisvojo pasau
lio spauda, radijas, televizija nuolat pri- 
m’ntu. jog vra nemaža dalis pasaulio, kur 
negalioja jokia teisė, kur vyrauja melas ir 
apgaulė, smurtas ir teroras, kur siautėja 
kolonializmas neoalyginamai aštresne for
ma. kaip jis kada yra buvęs Afrikoj ar 
Azijoj,

____

Valstybinis kriminalizmas
Vakaruose kai kas komunist’nę sistemą 

vadina „valstybiniu kapitalizmu“. Šis api
brėžimas būtu gal per švelnus. Ar nevertė
tu pavadinti tai ..valstybiniu kriminaliz- 
mu“. Š’ai terminologitai pateisinti vra įro
dymu. apie kuriuos iki šiolei labai maža 
buvo kalbama.
Chruščiovas sausio mėnesio plenume pra- 

sita’ė:
„Kai dėl grūdų priėmimo, tai reikia pa

ruošti tokia s'stema. kuH neleistu nuo kol
chozu ir sovchozu nusukti besveriant. pri
ėmimo punktuose. Jūs visi, draugai, žinote’ 
kad drėgmės matuotojai kaip taisvk’ė. g-ū 
du naruošos metu būna sugadinti (salei 
sujudimas). Gamvk’os pagamina gerus 
aparatus, bet vis tiek susidaro priežasčių, 
kad drėgmės matuotojas neveiktu. Kodėl? 
Ta' sunrantama. Tš kolchozo ar sovchozo at 
veža atiduoti grūdus, or’ėmėias priima 
grūdus pak’-amtes nustato drėgmę. Taip, 
kaln čigonai iomarke natikrindavo carinį 
rubli. Ir galite įsivaizduoti k’ek n-iėmė- 
jas „teisėtai“ nuvogdavo grūdu. Mes nė 
vieno sandėlio vedėjo už grūdu trukumą 
neteisėm. Jeigu sandėly persverti visus 
grūdus, tai trūkumo nebus, bet susiras di
deli pertekliai“.

Šeimininkas t>k priminė. Padėjėjai prisi 
dėio. Ir štai skaitome anie „pavyzd’ngą 
|wkį“:

Budiono vardo sovchozas... pasiuntė Į 
grūdu pr’ėmimo nunkta didelę grūdų siun
ta... 13.386 cnt.. 633.800 rubliu vertės. Bet 
priėmimo punkte užskaitė 1.747 cnt. ma
žiau (tai yra apie 13 proc.) ir išmokėjo 
387.400 rublių, t.y. 61 proc. vertės.

Visa tai padaryta teisėtai. Eleva- 
rlaus vadovybė pritaikė instrukcija apie 
„refakcija“. šiuo išmintingu žodžiu reiš
kiama . nuolaida nuo kainos arba prekės 
svorio at!duodant ją žemiau nustatytosios 
kokybės“.

Grūdai ne visiškai tokios veislės — nuo
laida. sugadinti arba menkesni — antra, tu 
ri kitų grūdu priemaišos —trečia, prišiukš 
l'nti — ketvirta, nėr drėgni — penkta... Po 
natūrinės refakcijos seka piniginė — už 
kiekviena nuošimti šiukšlių priemaišų ir 
už kiekviena nuošimtį drėgmės. Kadangi 
priemaišų ir drėgmės buvo per dideli nuo

įvykių sukakties proga
Minėdami dvidešimties metų sukaktį 

nuo komunistinio teroro masinio pasireiš
kimo pradžios, ryžkimės kelti to teroro ap
raiškas ir veikti laisvojo pasaulio opiniją.

1. Tų baisių įvykių minėjimą renkime, 
kur galima, sykiu su latviais ir estais. Jų 
programą skirkime ne vien sau, o pirmoj 
eilėj to krašto visuomenei, kur gyvename. 
Kalbėtojais būkime ne tik patys, bet kvies- 
kime ir žymius tų kraštų žmones.

2. Kur įmanoma vykdykime viešas eise
nas - demonstracijas miestų gatvėmis su 
atitinkamais plakatais. Rūpinkimės, kad 
tokios demontracijos būtų gausios ir tvar
kingos.

3. Minėjimuose ir demonstracijose pri
imkime atitinkamas rezoliucijas, reikalau
jančias Lietuvai laisvės, ir jas siųskime 
savo gyvenamųjų kraštų valdžios žmo
nėms. JAV lietuvių tarpe šiuo metu vyk
doma plati akcija už pravedimą mums tik
rai svarbios rezoliucijos Kongrese. Toji 
akcija vykdoma didžiojo laisvės krašto pi
liečių iniciatyva ir pastangomis. Neturime 
formalios galios tiesioginiai į tą akciją įsi
jungti, tačiau suprantama, kačTvisa šir- 
džia linkime stiprinti tas pastangas ir 
kviečiame to krašto lietuvius masiškai da
lyvauti akcijoje, minėjimų proga primant 
rezoliucijas ir jas siunčiant nurodytais 
adresais.

4. Kv'ečiame stengtis ko plačiausiai kel
ti per gyvenamųjų kraštų radiją, spaudą, 
televizija ir kitas informacijos priemones 
mums rūpimus faktus, negailint, jei reikia, 
sudėti ir lėšų, pabrėžiant sovietinio kolo
nializmo ir sovietinio teroro apraiškas bei 
jas pasmerkiant. Kolonializmas ir teroras 
tiesiogiai sietini, nes pati sovietinė propa
ganda kelia sau palankia prasme kolonia
lizmo klausimą ir mūsų pareiga jį išaiš
kinti. nurodyti, koks iš tikrųjų yra, ir at
skleisti visą Maskvos klastą bei apgaulę.

5. Kviečiame visur laisvame pasaulyje 
esančius lietuvius atnaujinti ta proga pa
siryžimus kovai už Lietuvos išlaisvinimą 
ir stiprinti parama VCTKO laisvinimo 
ve’k’ai, remiant jo išlaikomąsias institu
cijas.

Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo
Komiteto Prezidiumas

šimčiai. tai ir išskaitymai išėjo nemaži: 
1959 metais refakciniai išskaitymai iš kol
chozų ir sovchozu sudarė daug milijonų 
rublių...

Pažymėtuoju atveju vietoj 47 rublių už 
centnerį grūdų valstybė sumokėjo 29. Kilo! 
gramą duonos ji tam pačiam kolchozinin- 
kui parduoda už 2-3.5 rublio.

„Pridedamosios vertybės“ daugiau ne
bėra. Kapitalistai nededa dabar jos į savo 
kišenę. Bet...

J. Gutauskas

TUEBINGENO BYLA BAIGTA

(E) Palangos. Tauragės. Jurbarko, Vir
balio ir Vilkaviškio kruvinų įvykių 1941 
m. byloje Tuebingene prieš Richard Wie- 
chert ir Bruno Schulz prisiekusiųjų teis
mas gegužės 10 d. paskelbė sprendimą. 
Wiechert nubaustas 4 su puse metų kalė
jimo, pilietines teises atimant 3 metams, 
Schulz nubaustas 3 su puse metų, pilieti
nes teises atimant 2 metams. Prokuroras 
buvo pasiūlęs Wichert nubausti 6, o Schulz 
4 metais.

Teismo motyvuose pasakyta, kad prisie
kusiųjų teismas laiko įrodyta (pačiu kalti
namųjų prisipažinimais ir liudininkais), 
jog Wiechert dalyvavo Lietuvos pi’ieč’v su 
šaudyme Palangoje. Tauragėje. Jurbarke 
ir Vilkaviškyje, eidamas pareigas Tilžės 
gestapo įstaigoje.

Schulz laikomas kaltu dalyvavęs masi
niuose šaudymuose Palangoje, Tauragėje 
ir Virbalyje. Jis vienu atveju priklausė 
sušaudomųju sargybai, kitu atveju ir pats 
dalyvavo egzekucijos komandoje.

Anų baisių įvykių Lietuvoje tikrą vaiz
dą teisme ypač paliudijo buv. Tilžės gesta
po komisaras Krumbach, kuris pasisakė 
norįs savo parodymais savo sąžinę paleng
vinti, ir buv. vokiečių lakūnų kariūnas Ar- 
nemann, kuris nesidangstydamas atvaizda 
vo ypač šaudymus Palangoje.

Teismo pirmininkas Scharwies baigė 
sprendimo motyvus pabrėždamas, kad 
Wiechert ir Schulz buvę Hitlerio, Hlmm- 
lerio ir kitų vyriausiųjų kaltininkų pagal
bininkai. Nusikaltimas lieka nusikaltimu, 
vis tiek, kas jį įsako.

Gegužės 3 d. Leicesteryje, D. Bri 
tanijoje, susirinko apie 1000 lenkų, 
ukrainiečių ir kitokių tautybių as
menų pasiklausyti atvažiavusio ge
nerolo Anders.

Tasai generolas pasireiškė praei 
to karo metu, kai Vakarų didieji 
suėjo į sąjungą su bolševikais. Jam 
tada buvo leista organizuoti len
kus, kai kuriuos net ištraukti iš so
vietinių kacetų, ir sudaryti kari
nius dalinius kovai prieš vokiečius. 
Baigus karą, generolas neteko dar
bo, bet pragyvenimu jis yra aprū
pintas, todėl turi daug laiko ir da
bar verčiasi šovinistine politika, 
svarbiausia, raštu ir žodžiu skirda
mas Lenkijai Lvovą ir Vilnių.

Kalbėdamas Leicesteryje. jis 
taip pat šiuos abu miestus priskyrė 
Lenkijai. Kadangi tasai generolas 
šiandien neturi nei ginklu, nei kari 
niu daliniu, tai savo mitinginėie 
kalboje pasirėmė net dabartinio 
Amerikos prezidento J.F. Kennedy 
autoritetu. Girdi, prieš trejetą me
tų jis buvęs kažkain nrilindęs prie 
anuomet dar senatoriaus Kennedy 
ir naklauses, kaip jis įsivaizduojąs 
busimąją Lenkiją: ar su Lvovu ir 
Vilnium, ar be tu miestu? Kenne
dy atsakęs, kad Lenkijos be tų 
miestu lis neįsivaizduojąs.

Turėdami galvoje Anderso pasi- 
sakvma dėl Lvovo, ukrainiečiai 
(„Ukrainskaia Dumka“, 1961 m. 
gegužės 18 d. Nr. 20) jam atkirto,

P Se/iA/n/oS
AMERIKIEČIAI LIKS ŽENEVOJE

Nors amerikiečių atstovas Harriman ne
pasitenkino vien protestu, o tiesiog išėjo iš 
Ženevos konferencijos, kuri turi išspręsti 
Laoso reikalą, bet prez. Kennedy pareiškė, 
kad Amerika vis tiek liks konferencijoje 
ir bandys prikalbėti Rusiją sustabdyti ten 
kovas.

GALI TEKTI NAUDOTIS LAZDOMIS

Dar būdamas universitete dabartinis 
Amerikos prezidentas Kennedy susižeidė 
nugara žaizdamas futbolą. Karo metu pa
kartotinai buvo sužeistas. Trečia operacija 
buvo padaryta 1954 m., ir tada jau buvo ki 
lęs pavojus jo gyvybei.

Sodindamas Kanadoje medelį, prieš sa
vo kesone i Europa, nersitempė vėl, ir da
bar Baltieii Rūmai skelbia, kad jam gali 
tekti kurį laiką naudotis lazdomis.

NESUSIPRATIMAS DĖL ĮPĖDINIO AR

ĮPĖDINĖS
Belgų laikraščiai pakėlė triukšmą, kai 

ju ispaniškos kilmės karalienė ne savo 
krašto vyriausybei ir visuomenei, bet po
piežiui pasisakė, kad ji laukia įpėdinio ar 
įpėdinės.

BULVIŲ DEMONSTRACIJA

Bretone (Prancūzijoje) 5000 ūkininkų 
anksti ryta suvažiavo ir vežimais užbari
kadavo n-efektūra. Prieš tai 16 ūkininkų 
buvo areštuota kituose miestuose, kur vy
ko demonstracijos ir savivaldybių rinki
mu metu buvo sudaužytos urnos. Morlax 
ūkininkai buvo pasidarę net barikadas.

Visas tas triukšmas — protestas dėl že
mu kainų už šviežias bulves. Kai Paryžiu
je bulvės pardavinėjamos po 35-38 frankus 
už kilogramą, ūkininkai gauna tik po 12 
frankų.

UŽ K A JIE SUŠAUDYTI?

Vakaru spauda gavo santrauka tos kal
bos. kuria praeitais metais lapkričio mėn. 
Maskvoje, pasaulio komunistu konferenci
jos metu, pasakė Albanijos komunistų va- 
daa Hoxha. Jis apkaltino Sovietų vadus, 
kad jie rėmė karini perversmą, kuris turė
jo nuversti jo režimą.

Tš tu. kur’e Maskvos remiami ruošė tą 
perversmą. 4 buvo prieš porą savaičių su
šaudyti.

ATSKIRA SUTARTIS
Po Kennedy ir Chruščiovo pasimatymo 

Vienoje rusai pasiuntė Amerikai įspėjimą, 
kad jie pasirašys su Rytų Vokietija taikos 
sutarti, jei Vakarai neprisidės prie jų ir ne 
pasirašys tokios sutarties dėl visos Vokieti 
jos.

„Washington Post“ rašo, kad prez. Ken
nedy ir Chruščiovas pasikalbėjimo Vieno
je metu įspėjo vienas kitą, jog Berljmo kri 
zės metu, jei tokia kiltų, bus naudojamasi 
jėga.

kad ateitį spręs ne vien Kennedy, 
bet dar ir 45 milijonai ukrainiečių. 
Ką galėtumėm atsakyti mes?

Ne kažin kaip seniai a.a. Ignas 
šeinius buvo Švedijoje pakliuvęs į 
tokį lenkišką subuvimą, iš kurio 
protesto ženklan išėjęs pareiškė, 
jog su lenkais ėmus bičiuliautis nie 
kada nereikia ginklo padėt;! į kam
pą ar palikti už durų. Mes, atrodo, 
esame taip jau pasielgę, kaip šei
nius nepataria. Tiesa, šiuo metu 
Vilnius yra priskirtas Lietuvai, ir 
lietuviai bolševikai mėgsta pasišai 
pyti, užtikę mūsų laikraščiuose ži
nių apie apsikapojimą žodžiais su 
lenkų šovinistais, vis dar tebenorin 
čiais Vilniaus. Jie tvirtina, kad 
mes gaudome vėją laukuose, bet to 
kios kalbos yra greičiau tik drąsini 
mas savęs. Jie nori, kad bolševikai 
visada valdytų mūsų kraštą, bet 
tai toli gražu nereiškia, kad iš tik
ro taip ir bus. O jei bus kitaip, tai 
Anderso šovinistinė sėkla prasi
verš į paviršių. Reikia pasakyti, 
kad tasai šovinizmas gyvas tebėra 
ne vien šito generolo galvoje. Tain, 
kaip ir jis, trokštančių yra dar 
daug lenku ne tik užsieniuose, bet 
ir namie. Taigi kai iškils tautų tei
siu ir sienų atstatymo klausimas, 
paaiškės, tur būt. kad ne kažin ką 
bus dar ligi to laiko suspėjusi nada 
ryti kitokia linkme nė Adomo Mic
kevičiaus lenkų - lietuvių ir lietu
vių lenkų draugija...

DIENOS -|
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SĄLYGA APSISPRENDIMUI VYKDYTI

Eviane vykstančiose derybose su Alžyro 
sukilėlių vadais prancūzų atstovas pareiš
kė, kad nebus galima balsuoti ir nuspręsti 
ateities, kol ten nesiliaus teroras.

ŽŪVA TRUJILLO NUŽUDŽIUSIEJI

Dominikos vyriausybė skelbia, kad sau
gumo policija nušovė gen. Diaz, kuris or
ganizavo diktatoriaus Trujillo nužudymą 
ir su kitais 4 bendrininkais įvykdė tai.

Nušautas buvęs ir Vasquez, kitas ryšium 
su nužudymu paieškomas asmuo.

J. TAUTOS Į VIENĄ

Austrijos kancleris Dr. Gorbach pareiš
kė, kad Sovietų vyriausybė oficialiai klau
sė, ar Austrijos vyriausybė sutiktų įkurdin 
ti Jungtines Tautas Vienoje. Jis atsakęs, 
kad sutiktų, jei Rusija ir Amerika susitar
tų jų būstinę perkelti iš New Yorko.

Paroda pažangai parodyti

(E) Turimomis žiniomis, sovietinės pro 
pagandos įstaigos ruošia Norvegijos sosti
nėje Oslo .parodą Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos pažangai parodyti1. Iš Os’o paroda bū 
sianti perkelta į kitus Skandinavijos, gal 
ir dar kitus miestus. Parodos metu būsian 
ti suruošta plati Pabaltijo kraštuose išėju
sių knygų paroda, be to, būsią ir koncertų, 
kuriuose dalyvaus pabaltiečiai muzikai.

Skandinavijos visuomenė žinią apie so
vietinę parodą sutiko tam tikromis abejo
nėmis. Manoma, kad sovietinės įstaigos sa
vąja paroda nori atsverti įspūdį, kurį pali 
ko kilnojamoji pabėgėlių ir ACEN paroda. 
Toji paroda ėjo jau per eilę miestų ir vi
sur sukėlė dideli susidomėjimą. Netrukus 
ši paroda perkeliama į Vesteros miestą.

Kodėl Chruščiovas „valo“ atskirų 
respublikų pareigūnus

(E) Buvo manoma, kad Chruščiovo 
vykdomi .valymai" atskirose respublikos" 
turi vienintelį tikslą negabius ūkinėje sri
tyje pare’gūnus pakeisti kitais. Kai kurie 
užsienio atstovai Maskvoje mano kitaip:' 
Chruščiovas tais .valymais" nori paruošti 
dirvą, ksd būsimame visasąjunginės ko
munistų partijos (22-me) suvažiavime 
spalio mėn. iš anksto būtų užtikrinta aiš
ki dauguma už Chruščiovą ir prieš visus 
io kritikus, kuriu juk ir Maskvoje ir šaly
je yra nemažai.Tuo pačiu tikslu yra pat
varkyta. kad į suvažiavimą nuo 2000 par
tiečių būtų siunčiamas vienas delegatas, 
o ne kaip iki šiol nuo 6000. Juo didesnis 
savo apimtim bus suvažiavimas, juo di
desni šansai ir Chruščiovui, gabiam kal
bėtojui į mases, palenkti suvažiavimo da
lyviu dauguma į savo pusę. Gagarino 
skridimą į erdve jis taip pat panaudos 
savo režimo garbei. Bet sovietinio žemės 
ūkio negerovės lyg koks tamsus debesys 
slenka virš Kremliaus ir gula ant Chruš
čiovo galvos.

Nėra jokio pagrindo galvoti, kad 
toksai reikalas iškils būtinai prezi
dentaujant Kennedžiui, susigimi
niavusiam su lenkiškais Radvilais, 
kurių giminėj yra buvusių pilsuds- 
kinės Lenkijos rėmėjų. Taip pat ne 
galima sakyti, kad net jei ir tuo me 
tu iškiltų, tai būtinai Andersai 
spaustų Radvilus, o Radvilai dar 
aukščiau ir šitaip per giminystes 
būtų nuspręstas Vilniaus klausi
mas. Bet nėra žinios, kada gali at
eiti tokia srendimo diena. O jei tą
dien mes būtumėm užklupti gerai 
įmigę, tai nebus ko stebėtis, jei ir 
andersinis šovinizmas laimės per 
užtarėjus ir tarpininkus.

Gal šiandien ir nėra būtina gie
doti kiekviena proga ,.Mes be Vil
niaus nenurimsim“, kaip eilę metų 
giedojome. Bet mūsų visi argumen 
tai už Vilniaus lietuviškumą, už jo 
teisę būti su Lietuva turėtų būti po 
ranka ne tik mums patiems, bet ir 
tiems politikams, kurie spręs vals
tybių sienų karpymą ir miestu dali 
įima. Jie turėtų būti ir ant prezi
dento Kennedy stalo, kuris, dar 
senatorium būdamas, prižadėjęs 
generolui Andersui Vilnių. Lenkai 
savo argumentus yra jau seniai su
dėję. ir jų generolai dar vis sukio
jasi dėl to aukštųjų priemenėse.

NEAIŠKUS ATSITIKIMAS PRIE 

SUOMIŲ - SOVIETŲ SIENOS

(E) Žiniomis iš Stockholmo, prie Suomi
jos rytinio pasienio įvykęs keistas inciden 
tas. Po trumpo susišaudymo su suomių pa 
sienio sargybiniais nusišovė' jaunas sovie
tinis bėglys. Jis jau buvo perbėgęs sieną. 
Suomijos pusėje susidūręs su suomių sar
gybiniais, juos (gal būt, per klaidą)) ap
šaudė. Paskui staiga savo automatini šau
tuvą atsuko j save ir nusišovė. Šito despe
ratiško veiksmo priežastis nežinoma. Sovie 
tu organai pareiškė, kad bėglys buvęs gau 
domas neva dėl anksčiau įvykdyto smurto.

Ita'Hos Lietuvių Bendruomenės 

memorandumas Italijos vyriausybei

(E) Ita’ijos Lietuvių Bendruomenės var
du įteiktas TtaHįos vyrDu'vbei memoran
dumas. Jame trumpai išdės'oma Lietuvos 
praeitis, sovietiniai sutarčių su Lietuva 
laužymai, oriverstinis Lietuvos įjungimas 
i Sovietu Sąjungą, nuolatinė priespauda ir 
kt. Iteliios vyriausvbė prašoma daryti žv- 
gių tarptautinėse insHtuHinse kad Pabal- 
ti’o tautoms būtu taikomi tie natys apsis
prendimo ir nenriklausomvbės dėsniai, 
kaip Azijos ir Afrikos tautoms. Italijos 
ministeris pirmininkas užtikrino italu vy
riausybės palankumą lietuvių intencijoms.

— Kento kunigaikštis (D. Britanija) ve 
dė Katherine Worsley.

— Irano ministeris pirmininkas Amini 
paneigė tai, kad jo kraštas norįs nutraukti 
ryšius su Vakarais.

— Sulaukęs 85 m. amžiaus, Šveicarijoje 
mirė psichiatrijos pionierius prof. Jung.

— Dramblio Kaulo Kranto ministeris 
pirmininkas padovanojo Prancūzijos prezi 
dentui de Gaulle auksinį dramblį apie 30 
svarų svorio su brangiaisiais akmenimis 
vietoj akių.

— Zanzibare riaušių metu žuvo 64, su
imta 745.

— Batalijonas vokiečių išeiti tankinio 
apmokymo atvyksta į Valiją (D. Britanijo
je).

— Nusižudė Dr. Cabral (persipiovė gerk 
lę), pas kurį buvo įsiveržę Dominikos dik- 
tatorių-.nužudžiusieji gen. Diaz su trimis 
bendrininkais.

— Amerikiečiai uždarė 3 lakūnus plieni 
nėję dėžėje, kurioje jie išbus 17 dienų, pra- 
tindamiesi kelionei į mėnulį.

— Prancūzai nuteisė dar kelis karinin
kus, dalyvavusius ruošiant Alžyre sukili
mą.

— Lenkija perka iš Kanados 3.674.300 
bušelių kviečių (Kanada praeitų metų der 
liaus pardavė komunistiniams kraštams 
83.100.000 bušelių kviečių).

— Prez. Kennedy dovanojo prez. de 
Gaulle istorinį laišką, kuriame George Wa 
shington dėkoja už pagalbą prancūzams.

— Amerikai cukrų pagal sutartis tie
kia Indija, Formoza, Brazilija, Vakarų In
dijos Federacija ir Britų Gvijana, Meksi
ka, Haiti, Costa Rica, Guatemala, Ekvado
ras, Kolumbija, Prancūzų Vakarų Indija, 
Belgija, Olandija, Austrija ir Paragvajus.
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2 EUROPOS LIETUVIS

LITIA.Y ISTI.MAI
PAS BRONIŲ KVIKLĮ APSILANKIUS

DARBAI
— Brolau, turi gerą uoslę, kad šį vakarą 

užsukai, — pastebėjo daug jau kam litua
nistikos pasaulyje žinomas Bronius Kvik
lys, rankoves pasiraitojęs bevyniojąs i vo- 
liukus kažkokius siuntinius. — Galiu pa
informuoti apie tris vėliausius dalykus, — 
ir toliau nebesakė, o parodė. Tai buvo:

1) Ką tik Broniaus Kviklio išleistas Lie
tuvos topografinis žemėlapis.

2) Ką tik su Juozu Kapočium, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėju, pasirašyta sutartis 
išleisti tris didžiulius tomus Broniaus 
Kviklio milžiniško iliustruoto veikalo .Lie
tuvos žemių surašymas1.

3) Naujai gauta okupuotoje Lietuvoje 
išleista kita svarbi Povilo Pakarklio ir K. 
Jablonskio paruošta ir leista (abudu mirė, 
nesulaukę knygos pasirodant) svarbi is
torinė knyga, įrodanti Mažosios Lietuvos 
lieteuviškumą iki vėliausių laikų. Kaip P. 
Pakarklio knygoje apie kryžiuočių valsty
bę Prūsų lietuvių žemėje dokumentais įro
doma to krašto grynai lietuviška senovė, 
taip šioje, tik pernai Valstybinės Leidyk
los Vilniuje išleistoje, Prūsijos vokiškųjų 
valdovų dokumentais parodyta, kad visuo
se Rytų Prūsuose iki vėliausių laikų dar 
tiek daug gyveno lietuvių, kad valdžia bu
vo priversta su jais lietuviškai kalbėtis! 
Knyga sudaryta iš gausybės originalių do
kumentų, kuriuos a.a. Povilas Pakarklis 
dar surado, nuvykęs į Karaliaučių ir kitas 
Rytprūsių vietas, kai tik vokiečiai pasi
traukė.

ši knyga, kaip ir anoji P. Pakarklio kny
ga apie kryžiuočius, esanti įsakymu iš 
Maskvos visoje Lietuvoje išimta iš apy
vartos ir sunaikinta.

Apie šią knygą 'dar išgirsime.

Lietuvos žemių surašymas
Kažin, ar kur kitur būtų galima rasti 

tokį darbštų ir tokį talentingą įvairiausiai 
lietuviškai medžiagai rinkti žmogų, koks 
yra Bronius Kviklys. Atvykęs į Chicagą 
kaip visi vėlesnieji ateiviai, jis jau spėjo 
pasireikšti, prisidėdamas prie įvairių lie
tuviškų parodų su savo lituanistikos rete
nybių kolekcijomis, ir, daugeliui prireikus 
kokios retos lietuviškos knygos, visada 
pas save rasdamas paskolino. Per dieną 
'dirbdamas kaip ir visi žmonės ,šapoje‘, va
karais jis nežinia iki kuriam vidurnakčiui 
paskęsta savo rinkinių kartotekose ir ko
respondencijoje.

Šia proga reikia nuoširdžiai sveikinti J. 
Kapočių, kad jis specialiai atvyko Bro
niaus darbo pamatyti ir pamatęs nebepa

leido. Kalbant apie Lietuvos Žemių Sura
šymą, tai kažkas ,mamontiška‘. Bent aš 
žado netenku, kad tokius milžiniškus dar
bus atlikęs ir naujus pradėjęs, Bronius ta
čiau suranda laiko visą valandą ir ilgiau 
užimti neprašytą svečią, kraudamas ant 
stalo ir rodydamas storus tomus medžia
gos minėtajam didžiajam veikalui. Visą 
valandą užėmė, bežiūrint paveikslus ir iliu
stracijas, žemėlapius, braižinius, foto nuo
traukas ir piešinius vien pirmajai knygos 
daliai apie Vilnių ir Vilniaus apygardą. "O 
kai pradėjo rodyti Rytų Lietuvos vaizdų 
•albumą, tai su gailesčiu teko nutraukti, 
nes jau buvo vėlus laikas... Ko ten nepri
rinkta! Pradedant lietuvių tautos'ir Lietu
vos valstybės pačia proistore iki dabarti
nių dienų, ten surinkta, surūšiuota ir su
grupuota visa, kas įrodo, kaip grynai lie
tuviška buvo Lietuva ir lietuvių žemė toli, 
toli į rytus ir pietus už Vilniaus... Nėra tos 
senovės pilies, piliakalnio, lietuviškos baž
nyčios, lietuviškos mokyklos ir lietuviškų 
kaimų, vienkiemių, miestelių, originalių 
lietuviško stiliaus namų, kiemų, klėčių, 
koplytkryžių bei stogiakryžių vietomis net 
Gudijos ar Lenkijos valdomose ir nutau
tinamose teritorijose. Liūdna, liūdna da
rosi, matant kadaise buvusios didelės tau
tos ir valstybės šiandien tik tylius neby
lius paminklus, kuriuos, kaip Krėvos pi
lies griuvėsius, bene paties Nikitos įsaky
mu, ką tik neseniai burliokai baigė nu
griauti ir senas plytas kolchozų kumety
nams sunaudoti...

Apie kitų Lietuvos daliu surinktus vaiz
dus per viena vakarą nėra įmanoma nė 
pradėti kalbėti.

Kai didžiulės knygos išeis (Juozas Ka
počius pasižadėjo jas per porą metu išleis
ti), neliks nė vieno etnografinės Lietuvos 
kampelio užmiršto ar nuskriausto. Kvik’io 
Lietuva aprašyta iki pat Brasravo Molo
dečno rytuose. Gerdino-Augustavo p’etuo- 
se. Karaliaučiaus — vakaruose, brolių lat
vių sienos šiaurėje ir Baltijos — vakaruo
se. Dar reikia pridurti, kad kiekvieną vaiz
du albuma Ivdi storas tomas tekstu, kiek
vienos pavaizduojamos vietos aprašymai.

Kaip kruopščiai moka ir stengiasi Bro
nius Kviklys savo milžiniškąjį darbą at
likti, gal paaiškės iš šio pavyzdžio. Kurs 
laikas jis man nedavė ramybės, kad. šį tą 
narašvčiau apie savo gimtąją narapiją Ša
tes. Žemaičiu žemės gilumoje. Pagaliau sv- 
kį skamb’na ir sako: .Ar nori išgirsti apie 
savo Šates?1 — Noriu! — prisipažinau. Ir 
Bronius perskaitė įdomų aprašymą: kada,

kieno ir kaip buvo Šatės pradėtos, kaip 
atsirado vardas, visa istorija ir įdomesnie
ji įvykiai iki vėliausių dienų. Iš manęs pa
ėmęs tik vienui vieną sakinį, kurį buvau 
girdėjęs dar vaiku būdamas: .Šatės rėplio 
kap katės, nor mūra bažnyčę pasibuda- 
vote*.

Tikiu, kad prie šio veikalo dar nekartą 
grįšime.

Lietuvos topografinis žemėlapis
Kaip su nekantrumu lauksime .Lietuvos. 

Žemių Surašymo1, taip su džiaugsmu su
laukėme Lietuvos topografinio žemėlapio 
ir, galima drąsiai sakyti, vargu kuri kita 
tauta išeivijoje šiandien turi tokį dalyką! 
Tai yra didžiulis žemėlapių albumas iš 
155 atskirų žemėlapių; masteliu 1:100,000. 
Toks žemėlapis, kokio Lietuvos generali
nis štabas per visą Lietuvos nepriklauso
mybės laikotarpį nebuvo spėjęs išleisti!

Kadangi Lietuvos gen. štabo buvo iš
leista tik 40 kvadratų o visai etnografinei 
Lietuvai tokių kvadratų reikia 155, tai 
Bronius Kviklys, tik jam vienam prieina
mais keliais, pasigavo kitus trūkstamus 
kvadratus, išleistus Vokietijos generalin:o 
štabo ir... net sovietų Rusijos general, šta
bo, tai yra iš Lietuvos gen. štabo bolševi
kų vogtus ir rusiškai perdirbtus Lietuvos 
žemėlapius, kuriuos jie naudojo Lietuvai 
okupuoti... (

Paskiri žemėlapiai, kurių yra, kaip sa
kyta, 155, yra tokie smulkūs, jog kiekvie
nas ketvirtainis centimetras atstoja viena 
ketvirtainį kilometrą Lietuvos žemelės, ir 
ten viskas nužymėta, net pačios smulkiau
sios vietovės: kaimai, dvarai, daugumas 
vienkiemių, keliai, keliukai, upės, upeliai 
ir upeliukai, ežerai, ežerėliai, girios, miš
kai ir miškeliai, ir t.t. Kas šiandien neno
rėtų turėti kad ir vieno tokio kvadrato, 
kur nužymėti gimtasis kaimas ir ūkis, ar
timiausias miestelis, upelis, piliakalnis ir 
vietos, kur jaunCbūdami į gegužines eida
vome. Paskiri žemėlapiai vra pavadinti, 
pavyzdžiui: C-2 Kretinga. Tai čia nuo Gi
rulių iki Paliepgirių ir Manciškės pajūry
je ir iki kitapus Kartenos rytuose ap'ma 
kiekviena tos srities žemės pėda! Arba za- 
nasiškių dėmesiui, paimkime D-ll Zarasai, 
kurių apygardą įstrižai visą žemėlapį ker
ta Kauno - Daugpilio plentas, čia apimąs 
tarpą nuo Daugailių iki Laukesos ir .Egip
to* ir nuo Dusetos iki Dūkšto. Kuris zara- 
siškis čia neras savo gimtojo kaimo, ežerė
lio bei eglynėlio. Kur baravykai auga! Ir 
ta'p per visus 155 kvadratus.

VOKIETIJOS KR. V-BOS

KULTŪRINĖS VEIKLOS PLANAI

Kaip jau anksčiau buvo minėta, PLB 
Vokietijos Krašto Valdyba kreipėsi į Pa
bėgėlių Ministeriją Bonnoje, prašydama 
didesnės paramos lietuvių Vokietijoje 
kultūriniams reikalams. Prašymas buvo 
palankiai išspręstas, ir todėl susidarė ga
limybės įgyvendint kai kuriuos kultūrinio 
pobūdžio projektus. Šiais matais, ypač 
vasaros bėgyje, numatoma aplankyti eilę 
lietuvių kolonijų su koncertais ir paskai
tomis. Tikimasi, kad koncertinei daliai 
pavyks gauti šiuo metu Vokietijoje gyve
nančią J. Liustikaitę.

Taip pat buvo padvigubinta tos minis
terijos nuolatinė parama Vasario 16 Gim
nazijai. Vietoj iki šiol skirtosios metinės 
paramos DM. 12.000, 1961 metams yra 
skiriama DM. 24.000,-. (Inf.)

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA —

GERIAUSIAS DRAUGAS!

Naujai gautas
R. Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą 

statant — 1.16.8.
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis 

karas — 1.16.8.
B. Brazdžionis — Vidudienio sodai — 

prem. poezijos rinkinys — 1.9.4.
A. Baronas — Vieniši medžiai — roma

nas — 0.11.0.
A. Radžius — Paukščių takas — poezi

ja — 0.11.0.
Dr. S. Alūnas — Trejos Devynerios — sa 

tyra — 0.7.4.
Z. Raulynaitis — Durbės mūšis 1260 m. 

liepos 13 d. — 0.9.0.
P. Pleškevičius — Mes nešėme laisvę — 

sav. kūrėjo atsimin. — 0.7.4.
Pik. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
Gliaudą — šikšnosparnių sostas—0.18.6.
Ilgo grojimo plokštelė — Rožės ir tylūs 

vakarai.
Periodika .maldaknygės. Rašyti:

DAINORA
49, Thornton Ave, London, W.4.

žemėlapių albumas išleistas Vlado Vi- 
jeikio litografijoje ir darbas \atliktas tikrai 
įmanomai švariai ir išskaitomai. Autoriui 
talkininkavę prof. Steponas Kolupaila ir 
visa Lietuvių Miškininkų Sąjunga su savo 
pirmininkų Vincu žemaičiu. Deja, išleista 
tik 70 egzempliorių, tai ir brangiau išėjo, 
ir nedaugelis tegalės įsigyti. J.Pr.

(.Naujienos1)

■Komunistu sukilimas
SAVANORIS KŪRĖJAS A. ŠUKYS

2 Vyties Kryžių Kavalierius

Kaune 1920 m
5)

RUOŠA IR VILTYS

Jonui XXIII paskelbus naują visuotinę 
Bažnyčios santarybą, jau treti metai jai 
visu atsidėjimu ruošiamasi. Tam sudary
ta 11 komisijų ir 2 sekretorijatai, darbą 
derina centrinė komisija. Jai pirmininkau
ja pats popiežius. Paruošiamuosius darbus 
atlieka iš viso per 700 rinktiniausių asme
nų iš įvairiausių tautų. Iš lietuvių į vieną 
komisiją patarėju yra įjungtas vysk. Vin
centas Brizgys. Santarybos arba visuotinio 
susirinkimo laikas dar nėra nustatytas. 
Yra manančių, kad tai gali įvykti jau 
ateinančiais metais.

Santarybos posėdžių vieta bus šv. Petro 
bazilika Vatikane, šis visuotinis Bažny
čios susirinkimas vadinsis dvidešimt pir
muoju nuo krikščionybės pradžios ir an
truoju Vatikane. Juo gyvai domisi ne tik 
katalikai.

Jau esame pabrėžę, kokiu rūpestingumu 
Šv. Tėvas-Jonas XXIII atvejų atvejais yra 
nurodęs Santarybos svarbą ir pabrėžęs 
reikalą ją visais galimais būdais paremti. 
Svarba dalinai aiškėja iš paties popiežiaus 
žodžių, kuriais nusako, kuo Santaryba tu
rėtų būti: „Po tiek sąmyšių ir audrų 
trokštama geresnių laikų pradžia. — Pa
žymėtina ir stipri plačios veiklos žadinto
ja. — Nepaprastai didžios svarbos įvykis 
Bažnyčios- gyvenimui, tikėjimo stiprėji
mui, geros elgsenos ir papročių atgijimui. 
— Išeities taškas bendram atsinaujinimui; 
naujas galingas šv. Evangeljos spinduliavi
mas visame pasaulyje. — Nuostabus tie
sos. vienybės ir meilės reginys“.

Dar kitais atvejais Kristaus Vietininkas 
Santarybos didžiuosius tikslus nurodė pla
čiau. Ji pagrinde gvildens bažnytinius, ti
kybinius ir dorovinius klausimus, paryš
kins tuos krikščioniškus dėsnius, kuriais 
remiasi darnus civilinio, ekonominio, poli
tinio gyvenimo vystymasis ir teisinga vi
suotinė taika.

Įvairių galiūnų susitikimai. įvairių vir
šūnių posėdžiavimai žmoniją jau nekartą 
nuvylė. Priešingai, visuotinė bažnytinė 
Santaryba apniukusiam žemės rutuliui ža
da būti tikra ir stipri prošvaistė.

S. M.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBYJE — birželio 18 d. 11 vai. Sese

rų koplyčioje, Bridge Gate.

Čia žmona ir vaikais, nuvedė į ma
šiną, ir... dingo, kaip ir daugelis 
kitų.

Ne visi sukilėliai nuėjo su ryši
ninku į policiją ar į Vokietiją pas 
ūkininkus bernauti. Dalis jų liko 
landynėje. Bet nusibodo ir jiems. 
Sprendė, tarėsi, ką daryti. Paga
liau likusi grupė žmonių, jų skai
čiuje ir mano pažįstamas Juozas 
Smulkevlčius, nusprendė rizikuoti 
ir vykti į Baltgudiją.

Nuvyko. Pagavo juos ten vietinė 
milicija ir ilgai klausinėjusi, nuve
dė į Lietuvių-Baltgudžių komunis
tų partijos centro komitetą. Kele
tą kartų ten juos smulkiai kratė ir 
tardė. Pagaliau po visokių apklau
sinėjimų nusiuntė į sabotažninkų 
ir diversantų mokyklą. Mokykloje 
buvo visokių tautybių mokinių. 
Mokykla tvarkėsi kariniais pa
grindais. Jie dažnai buvo siunčia
mi malšinti sukilusių krašto ūki
ninkų ir darbininkų. Jie malšino 
net ir sukilusius Kronštato jūri
ninkus 1921 metais kovo mėnesį. 
Daug mokyklos mokinių ten žuvo. 
Sužeidė ir Juozą Smulkevičių.

Kai .studentai' diversantų mo
kykloje baigė nustatytąjį mokslo 
kursą, gavo padirbtus dokumentus 
ir buvo išsiųsti į gimtąsias šalis. 
Taigi J. Smulkevičių išsiuntė Lie
tuvon sabotažo darbų vykdyti, 
dirbti komunizmui ir varyti propa
gandos už raudonąjį rojų.

J. Smulkevlčius pirmiausia atvy
ko į Tilžę, į komunistų punktą, ku
ris palaikė ryšį su Lietuvos komu
nistais. Iš ten ties Sudargu slaptai 
perėjo Lietuvos-Vokietijos sieną ir 
vyko į šakius pas motiną. Motinos 
nerado. Mat, tėvas buvo grįžęs iš 
Amerikos, parsivežė kiek pinigų ir 
Vilkeliškių kaime nusipirko nedi
delį, bet gražų ūkelį. Juozas susi 
rado tėvus ir nuvyko pas juos į ūkį. 
Kurį laiką slapstėsi. Tačiau ar tė
vų prikalbėtas, ar pamatęs’ koks 
skirtumas tarp rojaus ir Nepri
klausomos Lietuvos gyvenimo, ko
munizmo išsižadėjo, pasmerkė Jį, 
nuėjo į Lietuvos policiją ir ten vis
ką išpasakojo. Kurį laiką Juozas 
dirbo tėvų ūkyje. Vėliau dirbo kri
minalinėje policijoje. Nušovė Juo
zą Smulkevičių Šiauliuose, einanti 
tarnybos pareigas, suimantį nusi
kaltėlius.

Kai ryšininkas sugrįžo pas sa
vuosius, papasakojo, ką matė, ką 
girdėjo, perdavė Maskvos įsaky
mus, sukilėliai nusiminė, nuleido 
nosis. Visi buvo nepaprastai išvar
gę, jų rūbai nuplyšę, parazitai kū
ną graužė. Ir jokios šviesesnės 
ateities. Ilgai posėdžiavo, svarstė Ir 
nutarė Maskvos įsakymu neklau
syti. Ju padėtis pasidarė labai sun
ki: nei pirmyn nei atgal. Nusibodo 
miškas, nėra kur pasidėti.

Daugelis sukilėlių i tą avantiūrą 
įsivėlė tik dėl to, kad~nunorėio tar
nauti kariuomenėje. Jie nebuvo 
komunistai ir neturėjo jokiu ko
munistiniu idėjų. Pamažu iš tos 
mišku landynės pradėjo skirstvtls. 
kiekvienas savo keliais eiti. Dau
gumas patraukė i Vokietija ir ber
navo nas ūkininkus, kiti kurį laika 
siaustėsi Lietuvoje nas gimines ar 
pažįstamus. Rvšininkas (laBai gai
la. kad pamiršau jo pavardę) susi
tarė su keliais sukilėliais, nuėio 
tiesiai i Lietuvos policiją, pasisakė, 
kas esą. ir pasidavė.

Nuvežė juos į Kauna, ir Kariuo
menės Teismas nuteisė: ryšininką 
12 metų sunkiųjų darbu kalėjimo, 
o kitus mažesnėmis bausmėmis. 
Rvšininkas 8 metus išsėdėjo kalė- 

__  _ . . iime. Likusius 4 metus amnestavo, 
kalba seimo atstovai, ir susipažinti Buvo smarkus komunistas, kai iš- 
su jų darbais. Seimo atstovų kal
bos padarydavo kartais ir blogą įs
pūdį, kai atstovai viską niekinda
vo ir peikdavo, kas iki Steigiamojo 
Seimo buvo padaryta, t) kai išrin
ko Lietuvos Respublikos preziden
tą ir sudarė ministerių kabinetą, 
nuvedė kareivius prisiekti Lietuvos 
Vyriausybei. Prisaikdino 
čioje.

Sukilėliai vis dar tupėjo 
Kaišiadorių miškuose ir 
Maskvos nurodymus vykdė 
sinius ir sabotažo darbus. Kai iš
rinko Steigiamąjį Seimą ir sudarė 
Lietuvos vyriausybę, sukilėliai gal
vojo, kad jų darbai jau pasibaigė ir jo namais sustojo rusų mašina. Jo- 
jie ramiai gali žygiuoti į ,rojų‘. 
Ryšininkas vėl išvyko į Baltgudi- 
ją, o per ten į Maskvą painformuo
ti apie susidariusią padėti Lietu
voje ir gauti leidimo sukilėliams 
atvykti į .pažadėtąją žemę'. Ta
čiau Maskva ir šį kartą pasakė ne.

mėtydavo komunistinių atsišau
kimų.

Steigiamojo Seimo rinkimuose 
kareiviai dalyvavo kartu su civi
liais gyventojais, tik kareiviams 
buvo uždrausta dalyvauti mitin
guose. Batali ionuose buvo paskirta 

• po vieną karininką, kuris aiškino 
nartiių programas ir rinkimu tvar
ka. Kiekvienas kareivis galėto su
sidaryti savo nuomonę ir balsuoti 
už tos partijos kandidatus, kuri 
jam geriausiai patiko.

Steigiamojo Seimo atidarymo 
diena buvo didelė šventė. Kareivi
nes papuošė tautinėmis vėliavo
mis. Dr. Basanavičiaus, Dr. Kudir
kos ir kitu nusinelninsiu Lietuvos 
veikėt u paveikslais. Kareiviai gavo 
naeerinta maisto davinį. Karino- 

. rrmnes paradas įvyko Vileišio aikš
tėje. .Tam vadovavo Kariuomenės 
vadas generolas Silvestras Žu
kauskas. Kariuomenės parada pri
ėmė laikinoji Lietuvos vvriausvbė 
ir Steigiamojo Seimo atstovai. Ta 
vakara Ąžuolyne buvo dfdelė vi
suomeninė šventė, ir visą naktį 
šaudyta šviečiamomis raketomis.

Kai prasidėjo seimo posėdžiai, į 
kuopas buvo atsiųsta po keletą pa
kvietimų, kad kareiviai galėtų 
ateiti į seimą ir pasiklausyti, ką

vo paskirtas karo vadu. Kiti turėjo 
įvairias pareigas valdžioje ir mi
nisterijose.

Karo vadas ir jo .ministerial' ne
spėjo pasprukti, ir visi buvo suim
ti. Tačiau keletas pabėgo, o su jais 
pabėgo apie 70 kareiviu. Jie susi
rinko Traku-Kaišiadorių apskr. 
miškuose. Ten išsikasė žemėje 
slėptuves, lindėjo jose ir laukė 
naujo Maskvos įsakymo.

Vienas iš sukilėlių, vilnietis, bu
vo ryšininkas. Jis turėjo palaikyti 
ryšį su Baltgudijos komunistų 
partija, o per ja ir su Maskva. Su
kilėliai nusiuntė prašymą, kad 
Maskva visiems jiems leistu nu
vykti i Rusiją, vadinasi. į sovietinį 
rojų; kad leistų atvykti, kaip kar
žygiams, po nepasisekusio ner- 
versmo. TačiauMaskva neleido, o 
davė naujai veiklai naujus nuro
dymus. Naujose instrukcijose buvo 
jiems pasakyta, kad pavasarį pra
sidės triuškinanti ofensyva prieš 
lenkus, kad Lenkija bus išvaduota 
iš dvarininkų ir kapitalistų jungo. 
Tuo pačiu bus išvaduota ir Lietuva 
ir suduotas smarkus smūgis anglų 
ir prancūzų supuvusiam kapitaliz
mui. Tuo tarpu gagai Maskvos nu
rodymą sukilėliai negalėjo būti pa
syvūs ir nuleisti rankas dėl nepasi
sekusio perversmo Lietuvoje. 
Jiems įsakyta vykdyti sabotažą, 
padeginėti miestus ir kaimus, 
sprogdinti tiltus ir trukdyti bet 
kokį susisiekimą. Svarbiausia, da
ryti viską, kad Lietuva neišsirink
tų Steigiamojo Seimo.

Balandžio mėnesį paskelbti Stei- 
Pasirodė, kad tie 8 puskarinin- giamojo Seimo rinkimai. Kaune 

klai buvo pasiųsti iš Baltgudijos. buvo du dideli gaisrai. Abu kartu 
Jų dokumentai buvo padirbti. Jie juos gesino ir mūsų batalijonas. 
ir turėjo Lietuvoje suruošti per- Buvo sabotažo ir provincijoje. Ko- Vėl davė naujus nurodymus nau- 
versmą. Vienas jų, artileristas, bu- munistai dažnai naktį Kaune pri- jiems darbams, naujiems žygiams.

Vyriausias sukilėlių lizdas buvo 
susuktas 8-je batarejoje ir Il-me 
Atsargos batalijone. Kitos Aukšto
sios Panemunės kariuomenės da
lys laikėsi nuošaliai ir prie sukili
mo neprisidėjo. Už ši sukilimą 8-ji 
artilerijos batareja -ir II Atsargos 
pėstininkų batalijonas buvo pa
neigti ir išbraukti iš Lietuvos ka
riuomenės sudėties ir numeracijos.

Lietuvos kariuomenės istorija 
prisimena šį sukilimą. Tai buvo 
šlykščiausias ir juodžiausias įvy
kis per visą Nepriklausomos Lietu
vos gyvenimą, šio sukilimo planas 
buvo sudarytas Maskvoje ir vykdo
mas pagal Maskvos įsakymą. Buvo 
sudarvta ir maskvinė vyriausybė. 
Ji 1920 m. vasario 22 dieną turėjo 
paimti valdžią į savo rankas.

Komunistinės voties užuomaz
ga prasidėjo 1919 metais rudeni, 
kai Lietuvos kariuomenė sutriuš
kino bermontininkus ties Radviliš
kiu. Tada Lietuvos kariuomenėje 
nradėtas naujų dalių formavimas. 
Naujoms dalims reikėjo kadrų ir 
visų ginklų rūšių specialistų.

Aukštojoje Panemunėje buvo 
formuojama 8-ji batareja. Vieną 
dieną atvyko 5 caro armijos pus
karininkiai. Jie sakėsi esą kariavę 
Pirmajame Didžiajame kare. Buvo 
savanoriai priimti Ir paskirti į 
8-tąją besiformuojančią batareją. 
Tuo pat laiku 3 pėstininkų puska
rininkiai atvyko ir į II Atsargos 
batalijoną. Juos priėmė, nes for
muojamam batalijonui trūko kad
rų.

bažny-
Trakų- 

pagal 
diver-

ėio iš kalėjimo. Rvšininkas dar no
rą metu dirbo šiai idėjai. Nežinia, 
kas jį paveikė: ar komunistinė ap
gaulė, ar komunistinis veidmaniš- 
kumas, ar komunistinis dvasios 
skurdas, bet jis paskui nusisuko 
nuo jo ir išsižadėjo.

Ryšininkas sunkiai dirbo išėjęs 
iš kalėjimo, kiek vėliau metėsi į 
prekybą, vedė ir prasigyveno. 1940 
metais, prieš bolševikų okupaciją, 
Vilijampolėje turėjo nuosavus di
delius mūrinius namus, koloniali- 
nių prekių krautuvę ir duonos 
kepyklą.

Tų metų birželio mėn. 17 d. ties
je buvo 5 politrukai: du liko maši
noje, o trys nuėjo į vidų. Politru
kai ryšininką pasiėmė iš krautu
vės, nusivedė į atskirą kambarį ir 
pradėjo tardyti. Jį kaltino, kad jis 
smetonininkas, šnipas, išdavikas 
ir tt.

Tris ilgas valandas tardė. Paga
liau leido atsisveikinti su verkian-
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ATEITIES PERSPEKTYVOS
džių kelmų, ypač tada nekirstinų kietosiosRašo K. Jonelynas,

Iš duomenų apie kapitalinių indėlių poli 
tiką Lietuvoje matome, kad Maskva pla
ningai stabdo Lietuvos ūkio pažangą. In
vestuojama vos pusė visasąjunginės indė
lių normos; investuojama smulkiais objek
tais; vystomos nuostolingos pramonės ša
kos; daromos klaidingos investicijos že
mės ūkin; trūksta indėlių kadrams ruošti.

Iki 1965 m. (1958-65) sąjunginiu mastu 
indėlių norma būsianti 85 proc. didesnė ne 
gu 1952-58 septynmety. Lietuvoje jų net 
būsią daugiau — 95 proc. Bet ir tai yra 
dar klausimas — 1965 m. pramonės pro
dukcijos lygis Lietuvoje prašoks 1958 m. 
rodiklius tik 80 proc.. kas pilnai atitinka 
visasąjunginę normą. Atseit, iš esmės nie
kas nepasikeis. Investicinė norma nepadi
dins krašto ūkio vystymo raidos, bet finan 
sinių kontribucijų dydis nesumažės: šim
tai milijonų toliau eis i centrą kaip „nepa
naudojami“.

Iš lietuvių deputatų aimanų Aukšč. Ta
rybos sesijoje (1960.XII) matyti, kad ir 
1961 m. neišskirta reikiamų investicijų. 
Be to, nuo poreikių visiškai atsilieka staty 
bos organizacijų pajėgumas. Jos turi „tik 
trečdalį reikalingų automobilinių kranų“, 
arba visai trūksta ar visai nepakanka kitų 
sunkiųjų priemonių, būtinų didesnio mas
to statybos - montavimo darbams atlikti.

Galimas dalykas, kad šiek tiek investici
nių lėšų bus išskirta papildomai; bet bend 
rasis vaizdas vargu ar pasikeis. Pagrindi
nis Lietuvos ūkio vadovų darbas ir toliau 
liks vesti šaltąjį karą su Maskvos biurokra 
tais dėl pramoninio investicijų pobūdžio. 
Tai lies pirmoje eilėje vadinamąją „sunkią 
ją pramonę“, kurios specifinis svoris iki 
1965 m. žadama pakelti iš 14 į 23 proc. 
bendro kapaciteto.

Netrūksta įprastų „tikinimų“ spaudoje. 
Ką tikina — neaišku; kažin kokius nežino 
mus priešus, kuriems pateikiami faktai, 
nurodoma į krašto ūkio struktūrą ir 1.1. 
Štai, 1960 m. birželio mėn. „Komuniste“ 
tai daro pats LTSR Ministrų Tarybos 
Valst. mokslinio technikos komiteto pirm, 
drg. A. Žukauskas.

„Parenkant sunk, pramonės šakų vysty
mo kryptis“, rašo jis, „būtina atsižvelgti į 
tai, kad beveik visas medžiagas, naudoja
mas šioje pramonės šakoje, tenka įsivež
ti“.

Mums gi atrodo, kad tai ne „būtina“, o 
turėtų būti savaime suprantama. Žinoma, 
neužsimenama, iš kur tenka įsivežti ir iš 
kur būtų' p’giau. Lietuvos sąlygomis yra 
aišku: žaliavų statymas iš vakarų, naudo
jantis pigiu jūros transportu; atsieitų pi
ešusiai. Lietuvos pramonė eksportuoja sa 
vo gaminius į 40 šalių: tad svetimos valiu
tos trūkti netyrėtu. Tik visa bėda, kad į 
užsienio prekybą LTSR valdžia jokios įta
kos neturi. Kaip ir pridera tikrai koloni
jai, Lietuva neturi užsn. prekybos teisiu— 
esminio suverenumo ženklo. Todėl tenka 
kraštui žaliavas imti iš rytų, sauskeliais, 
brangia kaina.

Tačiau drg. Žukauskui, visai supranta
ma, rūpi kas kita: įrodyti, kokias sunk, pra 
monės šakas tenka vykdyti, būtent, prie
taisu pramonę.

„Mums reikia taip plėsti sunk, pramonę, 
kad. panaudojus turimas investicijas, būtų 
galima įdarbinti didžiausią darbininkų 
skaičių“.

„Iki šiol vidutiniškai kiekvienam nau
jam pramonės darbin'nkui įdarbinti res
publikoje reikėdavo 30-35.000 rublių kapi
talinių investicijų“ (tai, regis, liečia sunk, 
pramonės darbovietę!). ...o prietaisų ga
myboje tik 12-15.000 rublių“.

„Todėl, kaip reika'aujančios mažiaus’ai 
medžiagų ir kapitalinių investicijų, o dau
giausia darbo jėgos, p’rmiausia vystytinos 
elektrotechnikos ir prietaisų gamybos ša
kos“.

Neatrodo, kad drg. Žukauskas būtų la
bai sužavėtas Lietuvos pirmavimu sunkių 
— keletos tonų svorio — metalo apdirbimo 
staklių sritvie. Su šituo reikalu galima tik 
sutikti; mašinų gamybos srityje yra bran
gesnių ir mažiau medžiagos reikalingų 
Staklių tipų. Jis ir rašo:

„Smarkiai išplėstina įvairių precizinių 
Staklių gamyba — ateityje respublikos ma 
šinų gamybai jos duos pagrindini profili. 
Per septynmetį numatoma elektrotechni
kos produkciją padidinti 3.3 karto; radio
technikos — 7.8; staklių gamybos — dau
giau kaip 4 kartus“.

Bet kažin, ar staklių statyboje bus atsi
sakoma nuo toninių objektų gamybos; ji 
bus dar plečiama (tur būt, 2.6 karto). Pa
naikinti juk tos šakos nepanaikins; juk ne
paisant formalaus maišto 1959 m., latvių 
irgi neatleido nuo nuostolingos dizelio mo
torų bei gelež. ir tramvajų vagonų gamy
bos...

Planinga diskriminacija Lietuvai išski
riant per maža kapitalinių investicijų, jau 
davė „vaisių“: susidarė nepilnai įdarbintų 
asmenų, t.y. „žmogienos“ rezervai. Paly
ginkime darbininkų bei tarnautojų skaičių 
Lietuvoje ir kitur Sąjungoje:

1958 m. pabaigoje tokių pilnai įdarbintų 
asmenų skaičius buvo 558.000, arba 20 
proc. gyventojų. Štai kaimynai: Kaliningra 
do oblast — 190.000 (31.2 proc.); Latvija 
— 643.000 (30.4 proc.); Estija — 401.000 
(33.2 proc.). Tuo pačiu laiku sąjunginis vi
durkis buvo 54.6 mil. (25.7 proc.), o Rusi
jos Federacija — 35.8 mil. (30.0 proc.).

Pagal sąjunginį vidurkį jau 1958 m. Lie
tuvoje turėjo būti apie 697.000, o pagal kai 
fnynų bei RSFSR (30 proc.) lygį 813.000 
pilnai įdarbintų darbininkų ir tarnautojų. 
Vadmas, planingo ūkio nevystymo pasėko
je susidarė 150-250.000 neįdarbintų asme
nų žmogienos rezervas...

Tai yra Maskvos plano pasėka, kuris lie 
čia ne tik Lietuvą; tuo pat metu darbinin
kų ir tarnautojų skaičius siekė Baltarusijo 
je — 18.5 proc.; Moldavijoje 13 proc.; Uk
rainoje 21.9 (ir tik pusė tos normos vaka
rinėje dalyje!).

Ne pripuolamai iš šių rajonų Stalino lai
kais išvežta daugiausia žmonių Sibirui ir 
Azijai kolonizuoti. Tai dabar jau nereikia, 
nes pradeda atsiliepti keliolikos metų ūkio 
nevystymo pasėkos: žmonės verčiami dar
bo ieškotis kitur, nes savam krašte trūks
ta darboviečių. Daugelis buvusių tremtinių 
j Sibirą grįžta atgal ne tik dėl politinės 'dis 
kriminacijos Lietuvoje, bet dėl darbo vie
tų stokos!

Kas tai per planas? Argumentai, kad 
sunku išvystyti pramonę šiuose rajonuose 
dėl žaliavų stokos, neišlaiko kritikos. Yra 
ir finansų — juk milijonai kasmet atiduo
dami „nepanaudoti“. Kiekvienu atveju in
vesticijos "siuose kraštuose duotų tūkstan
tį kartų didesnį įspūdį, negu kur nors tai
goj.

Lieka išvada, kad diskriminacija yra po
litinė. Bandykime paieškoti joje objektyvi 
nių mastų, nes ji labai primena carų val
dymo laikus ir anuometinę diskriminaciją 
prieš tuos pačius regijonus.

Anuomet Vakarinė Ukraina, Gudija, Lie 
tuva buvo vokiečių - austrų, taigi imperi
jos „priešų“, pasienio zona. Strateginiais 
sumetimais čia nesistengta vystyti nei ke
lių sistemos, nei plėsti pramonės.

Bet šiandien juk visa tai nėra! Lietuva 
su Kaliningrado oblastim dar geresnis Ru
sijos „langas į pasaulį“ už Estiją ir Latvi
ją. Bet jokių išvadų iš to nedaroma — Lie
tuva diskriminuojama, ir, lygiai kaip carų 
laikais, Estija ir Latvija susilaukia tradici 
nio favorizavimo.

Lieka išvada, kad sovietinė diskrimina
cinė politika Lietuvos atžvilgiu yra parem
ta istoriniais sentimentais. Ankstyvesnė 
tautinė - kultūrine diskriminacija pilnai 
atitinka dabartinę tautinės ekonomijos 
žlugdymo politiką.

Bet yra ir skirtumų: šįkart „komuniz
mo“ vardan...

(Pabaiga)

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

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

A. Vienažindys

ZUIKIO SAVIKAINA

(Iš medžiotojo užrašų knygutės)
Šių metų rudens - žiemos medžioklės se

zoną užbaigiau pusėtinai: nušoviau du 
zuikius. Vieną parsivežiau iš sezono atida
rymo ir iškilmingai su draugais suvalgiau. 
Antrąjį nubildinau vėliau, ir jis tebekabo 
balkone. Dirti jam kailį aš dar nesiruošiu; 
tegul kaimynai žiūri į zuikį ir pavydi. Jie 
bus įsitikinę, kad aš kiekvieną sekmadie
nį parveždavau po zuikį ir su visa šeimyna 
maitinausi tik zuikiena.

Paskaičiavau, kiek man kainavo zuikis:
1. Šautuvas „Simson“ 16 kalibro —1400 rb.
2. Guminiai batai — 106 rb.
3. įmova šautuvui — 50 rb.
4. Šovinynas — 24 rb.
5. Kuprinė — 120 rb.
6. Vatinukas ir vatinės kelnės — 150 rb.

Viso: 1850 rb.
Pamačius šią sumą, truputį negera šir

dyje pasidarė. Brangoka! Bet juk tai pirk
ta ne vienu metu, o, be to, jau seniai. Ši 
suma į kiškio savikainą gali ir neįeiti.

Įdomu, kiek aš išleidau tik šių metų 
medžioklėse:
1. Medžiotojo metinis nario mokestis

— 130 rb.
2. Aštuoni išvykimai Molėtų link auto

busu ten ir atgal po 15 rb. — 120 rb
a) Degalai man pačiam (po pusę
litro 8 kartus) — 200 rb.
b) Šoviniai (100 šovinių po 1.1 rb.)

— 110 rb.
3. Nenumatytos išlaidos (deglas paršas, 
nušautas vietoje šerno per apsirikimą,)

— 200 rb.
Viso: 760 rb.

Padaliję iš dviejų, gausime 380 rb. (se
nais pinigais). Tai, žinoma, nelabai pigu,
bet netaip labai jau brangu. Zuikio par- nų skaičius, 
duotuvėje juk už jokius pinigus nenu
pirksi!

O kiek pietų sutaupyta!
Pastaba: Žmona sako, kad kiekvieną 

kartą iš medžioklės grįždavau vos nevirs- 
damas nuo kojų. Tačiau svarbiausia juk 
sveikata! Svarbu grynas oras ir sustiprėję
nervai! S. Jonaitis

(„šluota“, 1961 m. Nr. 3)

Asmeniniai bičiulių santykiai

Bičiuliai, valstybiškai politine prasme 
imant, turi būti tikriausi sąjungininkai. 
Jie privalo gerai ir gražiai sugyventi, 
vienas kito reikalus suprasti ir ginti, o 
bičių savininką, kaip svarbiausią centro 
asmenį gerbti, viskuo jam padėti, jo pa
geidavimus noringai pildyti, niekad jo ne
apkalbėti ir nekritikuoti, nors jis ir ne
girtino būdo ar elgesio žmogus būtų. 
Trumpai sakant, visi turi būti pavyz
dingi krikščionys, geri katalikai...

Pats principalas turi savasties teises l 
visus jo turimuosius avilius ir bites, o vi
si pakviestieji bičiuliai tik į tuos avilius ir 
bičių spiečius, prie kurių jie yra pakviesti. 
Progai pasitaikius, pats avilys ir jo stovė
jimo vieta bityne paprastai bičiuliui paro 
doma. Bet jis neįgyja savasties teisių nei 
į avilį, nei į bites, o tik į busimąjį parody
tojo avilio ir spiečiaus vienerių metų me
daus kiekį. Kiekvienas bičiulis yra tik gar
bės dalyvis, na. gal dar .bičių apgaudinė
tojas' ir tik tokiu jis privalo jaustis, žino
me. su jaų-minėtomis sąlygomis ir parei
gomis.

Savininkas, kaip ir turi būti, bites pri
žiūri pats ir tuo būdu jis turi galimybės 
sekti io b’čiulių padorumą ir ištikimybę 
jam. Jei. pavyzdžiui, kuriame jo avilyie 
bitės ima korius lipdyti į žeme kabančiais, 
lyg didelio piuklo dantys, liežuv'o formoj 
nuokarois, tai its i- žino, kuris bičiulis ■?. 
bičiulė ii ankaibinėia... Tatai pastebėies. 
j’s turi teisės tokį bičių1) kur mrs sus’*- 
k°s sugėdinti, papriekaištauti už apkalbi 
nėiima ir ispėti daugiau to nedaryti, nes 
tai esn negražu ir nuodėmė prieš Dieva. 
Ir iei užnu’tas’s bando gintis ir dievažvtis 
neenka’binėies. tai stipriausias puolančio- 
io pagrindas ir tikriausias io teisybės įro
dymas kad jo bitutės .liežuviais' korius 
dirba. RtfA’ės ink vra šventos, jos neme
luoja, ir Tu, bičiuli, geriau nė nesigink.

Bičių1 io garbė kartą teko ir man

Tarnavau Kėdainių m’šku urėd'ioi Kra
kių eirin’nku. Jei pamiškiu gyventojoms 
e'gulis buvo gerbtinas, vaišintinas'ir. kai 
reikia, i kūmus kviečiamas asmuo, tai gi- 
r'n'nkas inn labiau. Savo va'domosios g’- 
rininkiios ribose iis turėio pabuvoti, a’šku, 
t’k kviečiamas, visose įvykstančiose vestu
vėse. visose pas’taikančiose viešose krikš-

PATAIKUNIŠKIAUSIAS
PAREIŠKIMAS

T. Tilvytis kadaise turėtą talentą benau- 
doja pataikavimo meno srityje, štai vienas 
iš vėliausių jo .laimėjimų' tame mene:

.Taika — šventas žodis... Tą žodį kadai
se paskelbė didysis proletariato vadas V. 
Leninas, šiandien skelbia jo sukurtoji Ko
munistų partija ir didžioji Tarybų valsty
bė, j pasaulį asmeniškai jį neša draugas 
N. Chruščiovas'.

(Iš T. Tilvyčio, kaip respublikinio taikos 
gynimo komiteto pirmininko, pareiškimo 
Tass-Eltos korespondentui). (LNA)

.Ištirpo' cukrus
(E) Vilniaus .Tiesa' atidengia, kad Pa

venčių fabrike keistomis aplinkybėmis ,iš- 
iirpo' apie 250 tonų cukraus pusfabrika
čių. Direktorius, vyr. buhalteris ir sandė
lio vedėjas dingusį cukrų .nurašė' kaip 
transporto ir kitokius nuostolius. Dabar 
reikalą tiria prokuratūra.

Nėra kaip darželius, sodus tvoromis
aptverti

(E) Kai statomi nauji gyvenamieji na
mai. darželiai ir sodai dažnai lieka neap
tverti. arba aptveriami griozdiškomis me
dinėmis tvoromis. Kai kreipiamasi į par
duotuves metalinio tvoroms tinklo, jo nie
kur nesą galima gauti — skundžiasi pilie
čiai ,Tiesoje'. Taip naujų namų aplinku
ma nesudaro to jaukaus vaizdo.

Kom. partijos vadai ilgus metus klastojo 
ūkinių pasiekimų planus

(E) Dadčikistano respublikos ministeris 
pirmininkas ir to paties krašto kp pirma
sis ir antrasis sekretorius staiga atleisti iš 
pareigu ir net iš partijos išmesti. Jie tre
jus metus falsifikavo krašto ūkinių pla- 

skelbdami, kad respublika 
prieš laiką išpildžiusi planą, tuo tarpu 
kraštas nė vienais metais plano neišpildė.

Tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, 
kai baudžiami sovietiniai ir partiniai pa
reigūnai už ūkiniu planų skaičių klastoji
mą. Ir Lietuvoje tai jau atsitiko ne vieną 
karta. Tokiu būdu patys sovietiniai propa 
gandininkai turi pripažinti, kad dalis jų 
skelbiamųjų .laimėjimų' yra grynas blefas. 

tynose, atšokti visose jaunimo rengiamose 
vakaruškose, atsilankyti kurio nors turtin
gesnio ūkininko — parapijos atlaidų proga 
— suvažiavusiems giminėms iš anksto pa
ruoštuose baliuose, na, ir su bitininkais 
bičiulystės nevengti.

Skaitytojai teiksis man atleisti, jei vaiz
do pilnumui truputį nukrypsiu iš temos, 
pakalbėdamas ir apie buvusius eigulių tar
nybinius atlyginimus. — Be nustatytos mė 
nešinės piniginės algos, jie gaudavo naudo- 
t’s ligi 6 ha valstybinės žemės plotu (kur 
tokių buvo), nemokamai ganyti miške ke
letą raguočių galvijų, žemose ir žolėtose 
miško vietose pasišienauti žiemos laikui 
pašaro, veltui gauti kurui geros rūšies 
malkų, kurių ir .tabakui' užtekdavo, na, 
ir visa metai iš metų jam rodomoji ūkinin
kų pagarba ir neretos proginės vaišės viso 
to priedui. Visa tat bendrai suėmus, jei dar 
kam prie savo turimojo ūkelio, buvo ne- 
b’ogas kaimiškas gyvenimas ir turėtajam 
turtui gerokas priedas. Nenuostabu tad, 
jei daug kas norėjo į eigulius patekti, ko 
dažnas visomis pr!emonėmis bei sugebėji
mais ir siekė. Ypač i tokias tarnybas verž
davosi artimi pamiškių gyventojai, smul
kiu ūkiu savin’nkai turintieji savo šeimose 
apylaisvį vyrišką asmenį, kokį nors neve
dusi bro’i ar suaugusį sūnų. Tokie žmonės 
neretai būdavo tarnaujančių eiguliu pa
salūnai konkurentai, su esamais eiguliais 
dažn!ausiai nesugvvendavo ir visokiais bū
dais stengdavosi jiems .pakišti koją1, pa
čiu pasalūnų terminu tariant, .išmesti iš 
tarnybos' ir jon įsodinti ar save patį ar 
numatvtaii savo še'mos narį. Tam neper- 
švarism t’ks’ni ievvendinti ir navydo kir
minui anmarinti tiko visokiausios priemo- 
r»As ^oarUvntns suktos gudrybės, na, ir 
.šventi' vabzdžiai — b’tės...

.Dievo pasiuntinys'
Einu kartą, liepos mėnesį, kažkokiu tar

nybinių reikalu pas tolimesnį eigulį. Ten
ka praeiti pro viena kaimą ir ūkininko so
de esantį bityną, kaip tik prišlieta prie pa- 
t'es kelio. Diena buvo xgraži, sau’ėta. ir 
vienas to ūkininko bičių avilys leido spie
čiu. Ta proga ūkininkas buvo b’tvne. lei
džiamąjį spiečiu jau turėio pagavęs ir jau 
suleidęs atsargoje turėtan tuše’an avilin. 
Pas*ebėies mane praeinanti, jis prišoko 
prie sodo tvoros, sulaikė mane maloniu 
nasveik’nimu. pareiškęs dar savo nusiste
bėjimą. kad šiuo jam taip svarbiu momen
tu pats Dievas mane siunčiąs jam į bičiu
lius... Nedelsdamas ir džiaugdamasis tuoj 
nupasakojo, kas nesenai įvyko su jo bitė
mis. iis. visiškai nes'klauses net mano su
tikimo. ka’o .paties Dievo jam atsiųstą pa
siuntinį1. tuoj pasiskyrė sau bičiuliu, kaip 
tik to naujai gyventi pradėjusio bičių spie
čiaus. D'delio pasitenkinimo, koks švitėjo 
ūkininko veide, aš nepajutau, bet .Dievo 
valiai' nes’nriešinau. Padėkojęs už prielan
kume. nuėiau savu keliu.

Dabar Dievo malone nauiai ir netikėtai 
jsigvtas pirmasis mano bičiulis, per ilgai 
neea’šdamas. po keleto dienu surado .svar
baus reikalo' atsilankyti pas mane J rašti
ne ir .ta pačia proga' užprašė, jei dar kada 
teks man oro šąli eiti ar važiuoti, tai kad 
neao’enkčiau io sodybos, užsukti ion pail
sėti ae atsigerti. O jei sustoti nebūtų lai
ko. ta' kad bent matyčiau ir pažinčiau .sa
vo' avili pažvmėio. gale kirviu pratašyda
mas boluojančia žyme... Mat. avilys buvo 
senoviško tipo, kalėdinis, jau juodas ir net 
ap’o’eišėjęs...

Po šių įvvkiu. bent paties ūkininko su
pratimu. aš tapau .įšventintas' io bičiuliu 
su visom's iš to išplaukiančiomis teisėmis 
ir. svorhlnusia. pareigomis. Nuo dabar ma
no bičiulis, vis .su reikalais', pradėjo pas 
mane lankytis dažniau, darėsi drąsesnis 
’r kalbesnis, labai geru piliečiu ir malon’u 
bičiuliu rodvtis stengėsi. Net J sūnaus ves
tuves užprašė!..

Karta atsilankęs papasakoto, kad jam 
artimiausios eiguvos eigulis iš valstybės 
miško vogtais medžiais išstatė savo žentui 
nauius trobesius, kad to eigulio saugomoj 
eiguvoj yra daug nelegaliai iškirstų me-

109 metai
Iš Lietuvos atvykusiai Rentelienei 

suėjo 109 metai amžiaus
(E) Kilusi iš Kidulių ūkininkė Ema 

Rentelienė pasidarė Vokietijos rekordiste 
— amžiumi. Jai neseniai suėjo 109 metai! 
Senesnio žmogaus Volcietijoje nėra. 1957 
m. gruodžio mėn. Rentelienė su savo duk
ra, kuriai Irgi jau 72 mėtai, atvyko iš Lie
tuvos į Vokietiją, perėjo Friedlando ir ki
tas stovyklas ir dabar gyvena Wanne-Ei- 
ckel. Tos vietovės burmistras pats atvyko 
j jos butą sveikinti, dovanodamas už kiek
vienus metus po vieną sidabrinę markę. 
Pažymėtina, kad ir Rentelįenė ir jos duk
ra, kaip pastebi spaudos atstovai, kalba tik 
lietuviškai. Klausinėjama, kaip ji gyvena, 
kad tokio amžiaus susilaukė, atsakė, kad 
visą amžių dirbusi žemės ūkio darbus ir 
maitinosi paprastais kaimiškais valgiais. 
Pirmą kartą savo amžiuje pas gydytoją pa 
tekusi 1957 metais Friedlando stovykloje, 
kur visi atvykusieji iš Rytų gydytojo ap
žiūrimi.

veislės medžių: ąžuolų ir uosių, kad jis be 
girininko duotų specialių ganiavos bilietų 
leidžiąs savo artimiesiems ganyti gyvulius 
miške ir net uždraustose vietose, ir dar ki
tokių to žmogaus nedorybių priporino. Ton 
girininkijon buvau atkeltas neseniai ir, 
nors aiškiai supratau, kur mano bičiulis 
užuolankomis suka, tačiau dar nespėjęs iš
tirti skundžiamojo eigulio tarnybinio sąži
ningumo, negalėjau skundėjui stipriai 
prieštarauti. Atsakiau jam tiek, kad atei
ty viską ištirsiu ir sutvarkysiu. Diploma-- 
tišką mano atsakymą skundėjas taip su
prato, kaip jis norėjo, ir laukė sau pagei
daujamo girininkijoj pertvarkymo.

(Bus daugiau)

RAMYGALOS SVIESTAS

Ramygala, kaip jau žinome, yra Snieč
kaus rinkiminė apylinkė. Dar atsimename, 
kaip Sniečkus raudonavo, kai jam reikėjo 
ten važinėti ir prakalbas sakyti. Bolševikų 
akimis žiūrint, tai buvo atsilikusi apylin
kė. Sniečkui, be abejo, nepatogu, kad ši
taip yra. Suvaldo jis visą Lietuvą ir pašok 
dina per Maskvos virvelę, o nepajėgia su
tvarkyti Ramygalos.

Bet dabar jau. matyt pasisekė iam šį tą 
padaryti, nes .Tiesa', štai, spausdinasi ži
nute .Ramygalos sviestas — i užsienį'. Tai 
gi. žiūrėkite, kaip reiškiasi Sniečkaus apy
linkė! Jos sviestas plaukia i Prancūziją, i 
rytu Vok’et’ia. čekos’ovek’ją, o kazeinas 
net i Amerika! Žiūrėkite ir stebėkltės.

O jei pažiūrėtumėte, tai tikrinusiai pa
matytumėte. kad ant tų siuntų visi užrašai 
vra rusiški ir kad tas sviestas eina Sovie'u 
Sąjungos vardu. O. iei dar geriau pažiūrė
tume. kaip tie patys ramvgal'ečiai valgo, 
tai. greič’ausia, prmatvtumėte. kad to'i 
gražu ne v’si jie kasdien mato svi°sto 
kruope’ę.

MERGAITĖS PRIE STATYBOS DARBU
(E) Vi’niaus gelžbetoninių konstrukcijų 

gamykloje dirba ir jaunos mergaitės, ku
rios atitrukusios nuo darbo skuba J insti
tuto paskaitas. Taip pat vis dar pranešama 
apie jaunas mergaites, dirbančias pačioje 
statyboje.

KAS NUSPRENDĖ?
.Komjaunimo tiesa' išsispausdino stralps 

nį. kuriame nurodoma, ko komsomo'lo ple
numas reikalauja iš Lietuvos jaunimo. Rei 
kalavimai dideli. Daug reikia visko išau
ginti, daug kur eiti ir važiuoti. Komsomol- 
cai. atrodo, eis viršininkauti, o šios organi
zacijos nepripažįstantieji pr’žiūrės gyvu
lius. augins kukurūzus, valdys traktorius 
ir dirbs kitokius darbus, kurie bus prisa
kyti.

Žinoma, bus nemaža darbo, jei iš tikro 
reikės tuos planus įgyvendinti. Tik skaity
dami tą straipsnį galėtumėm pradėti stebė 
tis, iš kur čia tas komsomolo plenumas da 
bar šitaip sujudo ir ėmė svarstyti tokius 
planus. Bet kai žvi’gterime į ankstyves
nius tos .Komjaunimo tiesos' nvmer’us ta’ 
aiškiai matyti, kad tame plenume visus nu 
rodymus ir reikalavimus iškė’ė Sniečkus 
Plenumas tik surašė tai. ka partiją nuro
dė, o partiia nurodė, kas buvo isakvta iš 
Maskvos. Kai reikalas šitaip atrodo, tai iš
eina. kad visi tie p’anai vra primetami 
okupacinės valdž’os 'Lietuvos jaunimui 
bet ne paties jaunimo laisva ir niekieno 
nediriguoiama valia pasiskirti sau Lietu
vos gerovei.

Klaipėdoje statytas dokas plaukia į 
Vladivostoką

(E) Klaipėdos laivų statyk’oje pastaty
tas ’aivams remon’uoti dbkaslau du mėne 
šiai kaip plaukia į Tolimuosius Rytus, J 
Vladivostoką. Tokių dokų Klaipėdos dirb 
tuvės pastačiusios jau septynis.

Jei pasiųsti ką nors reik,
tuč tuojau pas Taurą eik, 

nes čia erausl serą preke, visada 
vertą Jūsų mokamo pinigo, tain 
oat greita ir sąžininga patarnavi- 
ma. 4-5 savaičių garantuotą siun
tinio uristatymą.
18 jardų vilnonės Ir pusvilnonės kostiu
mams ir suknelėms medžiagų siuntinys už 

£13.10.0
su visais mokesčiais.

Norintieji gali nusipirkti savo reikalams 
geros kokybės žemomis kainomis vilnonės 
medžiagos. Tik parašykite:

TAURAS
(A. Briedis)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE., 

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471
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MUSŲ RĖMĖJAI

Už kalendorių atsiuntė 10 šil. P. Ado
maitis, aukojo „Europos Lietuviui“ 10 šil. 
A. Stankevičius ir už knygą vietoje 7 šil. 
sumokėjo 10 šil. V. Girėnas.

PRISIMINKIME VEIKSMINGAI
Šių metų birželio mėnesį sukanka lygiai 

dvidešimt metų nuo dviejų įvykių tuo lai
ku sovietų okupuotoje Lietuvoje: masinio 
mūsų tautiečių trėmimo į Sibirą, kuris su
krėtė visą tautą ir sukėlė dar didesnę ne
apykantą okupantui, ir tos neapykantos 
viešą pasireiškimą, po savaitės visai tautai 
spontaniškai sukilus prieš pavergėją.

Savo solidarumą su nukentėjusiais ir 
žuvusiais dėl laisvės galime pareikšti 
veiksmingai, pasiryždami tęsti jų pradėtą 
kovą ligi laimėjimo. Vienas iš prieina
miausių būdų visiems prisidėti prie tos ko
vos — nusiųsti nors ir kukliausią piniginę 
auką Tautos Fondui.

Tautos Fondo Atstovybės D. Britanijoje 
adresas: 1, Ladbroke Gardens, London, 
W. 11.

KRISTAUS GYVENIMAS
\

Štai vėl nauja Garbės Leidėjų pagalba, 
kad garsioji knyga apie Kristų būtų iš-
leista. Pranas Vllutis per tris kartus įmo
kėjo iš viso 17 svarų. Magdalena Norvelai- 
tienė 5 sv.; po 4 sv. Kazimieras Blažys, 
Bronius ir Bronė Puodžiūnai; po 3 sv. An
tanas Ragauskas , Stasys ir Angelė Kaspa
rai, pik. V. Strimas, Alfonsas Knabikas; B. 
Raslanas 2 sv. 10 šil.; Petras Gelažius 10 
dolerių: Emilija Kudlienė 7 dol.; po 6 dole
rius kun. Dr. Pranas Manelis, L. Dambriū- 
nas, Barbora Miškinytė. Garbės prenume
ratoriai, prisiuntė po 2 svarus: Ona Paliu- 
lionytė, Dr. Mockus, B. Kliorys, L. Saka
lauskas, V. Butkevičius.

Iki šiol jau yra gauta 249 užsakymai. 
Knygos išleidimui priklausant vien nuo 
Garbės Leidėjų Ir prenumeratorių, dar 
reikalinga naujų užsakymų; juos siųsti: 
Lithuanian Church, 21, The Oval, Hackney 
Road, London, E.2.

Kun. P. Dauknys

LONDONAS
BIRŽELIO MINĖJIMAS

Baltų Taryba Londone ruošia bendrą es
tų, latvių ir lietuvių birželio įvykių minėji
mą šeštadienį, birželio 17 dieną. 7 vai. vak., 
Estų Namuose, 18 Chepstow Villas, Lon
don, W. 11 (netoli Lietuvių Namų).

Programos meninę dalį atliks Londono 
Lietuvių choras, vadovaujamas V. Mamai- 
čio. Lietuviai kviečiami gausiai dalyvauti.

IŠVAŽIAVO Į AMERIKĄ
Ilgametis DBLS Coventry Skyriaus pir

mininkas J. Kazlauskas su ponia Ir sūne
liu išvažiavo i Ameriką.

Išvažiuodami buvo sustoję Londone atsi 
sveikinti su bičiuliais ir pažįstamais.

UŽ LIETUVĄ IR LIETUVIUS
Birželio 18 d. Lietuvių bažnyčioje 11 vai. 

Suma bus atlaikyta už tautiečius Sibiro 
tremtinius, partizanus, laisvės kovotojus. 
Išvežimų ir tautos sukilimo prieš bolševi
kinę okupaciją 20 m. sukakties proga 
londoniečiai lietuviai užprašė eilę Mišių: 
S. Štarolis už Lietuvos laisvę ir Sibiro 
tremtinius, K. Noreikaitė už žuvusius tė
vynės laisvės kovotojus, gynėjus, Sadaus
kienė už Lietuvą. Mišios atlaikytos birže
lio 14-17 dienomis.

LABDARIŲ JONINĖS
Žinomieji tikybinės ir tautinės veiklos 

rėmėjai ketteringiečiai Jonas ir Teofilė 
Bakaičiai Jonines atžymės dvasiniame ži
dinyje — Lietuvių bažnyčioje, kur atvyks 
į savo užprašytas Mišias: birželio 24 d. 7.30 
vai. už a.a. vysk. V. Padolskio vėlę ir 8 
vai. egzekvijas ir giedotas Mišias už nese
niai Lietuvoje mirusias T. Bakaitienės se
seris: Marijoną Kriaučiūnienę ir Antaniną 
Narušaitienę.

MIRĖ S. PETKEVIČIUS
Po ilsos ligos birželio 9 d. Alton ligoni

nėj m’rė seniausias Lietuvių Sodybos gy
ventojas (73 m.) Saliamonas Petkevičius. 
Palaidotas Alton kapinėse.

Tai buvo senosios kartos emigrantas, 
kilęs nuo Griškabūdžio ir atvykęs į Angli
ja 1912 m. Lietuviu Sodyboje kaip pensi
ninkas gyveno nuo pat jos įsikūrimo. Dėl 
savo nepaprastai ramaus būdo ir geros Šir
dies visų buvo labai mylimas ir gerbiamas. 
Jis jau neatskiriamai buvo įaugęs į Sody
bos šeima, visus nuoširdžiai, tėviškai my
lėjo ir pats užtarnautai Tėvuku buvo vadi
namas. Visi Sodybos gyventojai liūdi jo ne 
teke ir ilgai prisimins jo skaidrią nuotaiką 
ir gerą širdį.

Ilsėkis, Tėvuk, Viešpaties ramybėj, ku
rios Tu tikrai esi užsipelnęs. J.L.

PADĖKA
Londono Vaidilai - Chorui, Parapijos Ko 

mitetui ir Londono DBLS Skyriui man, iš
vykstančiam į Ameriką, už suruoštas to
kias kilnias išleistuves ir tokias atminti
nas dovanas tariu nuoširdų lietuvišką 
ačiū.

A. Ragauskas

DBLS CENTRO ŽINIOS
Birželio 10 d. Lietuvių Namuose įvyko 

DBLS Tarybos, DBLS ir Lietuvių Namų 
Valdybų jungtinis posėdis. Posėdyje daly
vavo Tarybos pirmininkas Dr. S. Kuzmins
kas, Dr. K. Valteris ,D. Banaitis, V. Ignai- 
tis, P. Mašalaitis, K. Bivainis, Pasiuntiny
bės Patarėjas V. Balickas ir visi DBLS ir 
L.N. Valdybų nariai. Plačiai svarstyti ir 
diskutuoti L.N.B-vės reikalai. Laikinai pa
vesta DBLS Tarybai prižiūrėti paskolos 
reikalus, kuri buvo gauta, iš tautiečių labai 
kritišku momentu Bendrovei. Paskolos ga
rantuojamos Sodybos nuosavybe, ir jos do
kumentai laikdmT pas B-vės advokatus.

DBLS Tarybos pranešimas apie posėdy-
je padarytus nutarimus ir rekomendacijas 
L.N.B-vės Valdybai spausdinami atskirai 
šiame „EL“ numeryje.

Dar kartą primename lietuviškai visuo
menei, kad birželio įvykių minėjimas ren
giamas Baltų Tarybos Estų Namuose, 18, 
Chepstow Villas, London, W. 11., birželio 
17 d., 7 vai. vakare. Menišką dalį išpildys 
Londono lietuvių coras, vadovaujamas V. 
Mamaičio, ir lietuvis filmų aktorius Jurgis 
Mikelaitis (George Mikeli). Tikime, kad 
šiame minėjime platesnioji Lodono lietu
vių visuomenė dalyvaus.

MANCHESTERIS
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
visų Manchesteryje ir apylinkėje veikian
čių organizacijų talkininkaujamas birželio 
17 d. rengia

Išvežtųjų minėjimą.
Minėjimo programa:
4.30 vai. :— pamaldos Moston R. katali

kų kapmėse prie lietuvių paminklinio kry
žiaus, kurių metu bus padėti vainikai iš
vežtiesiems ir už laisvę žuvusiems pagerb
ti. Eisena prie paminklinio kryžiaus prasi
dės nuo kapinių koplyčios, dalyvaujant vi 
soms organizacijoms su tautinėmis ir orga
nizacijų vėliavomis.

5.30 vai. — Manchesterio Lietuvių Socia
liniame Klube — paskaita ir meninė dalis.

Visi Manchesterio ir apylinkės tautie
čiai, kurie brangina mūsų nepriklausomos 
tėvynės prisiminimą, kviečiami gausiai da 
lyvauti šiame išvežtųjų ir už laisvę žuvu
siųjų pagerbimo minėjime.

BIRMINGHAM A*?
ĮVAIRŪS MINĖJIMAI

Birželio 3 d. įvairiais keliais gražus bū
rys lietuvių susirinko į „The Crown“ salę, 
kurioje jau skambėjo lietuviškos dainos.

Programai prasidėjus, pagarbiai buvo 
nulenktos galvos motinai, ypač kankina
mai Tėvynėje, kuri nedrąsiai žvelgia į 
blėstančius vakaro saulėlydžius, laukdama 
grįžtančio savo sūnaus su auštančiu lais
vės rytojum.

Su skausmu prisiminta birželio 15-ji mū 
su Valstybės klastinga ir smurtiška okupa 
cija, birželio 13-16 d.d. deportacijos ir ma 
sinės lietuvių žudynės, birželio 22 d., kai 
paniekintas ir žudomas lietuvis griebėsi 
ginklo ir keršto prieš savo pavergėją.

DBLS pirm. inž. J. Vilčinskas savo pa
skaitoje klausytojus nukėlė į Vienos Valso 
politinius sukūrius ir okupacinę vergiją 
nešanti alkaną kolchozininką Lietuvoje.

Užbaigai, pagerbiant žuvusius už Tautos 
laisvę, klausytojai buvo simboliškai nukel
ti prie Nežinomojo Kario kapo ir sugiedo
tos maldos ir Tautos himnas, kurių metu 
nev:enam skruostus suvilgė ašara.

Buvo turtinga loterija, kurios pelnas 
skirtas Tautos-Fondui, o jo liko 9.9.5 sv.

Birželio 10 d. Baltų komitetas Midland 
Hotel surengė mitinga ir spaudos konfe
rencija 20-ties metų deportacijoms paminė 
tl. Priimtas memorandumas, kuris išsiun
tinėtas parlamento atstovams ir kitiems 
įžymiems veikėjams. Tamošius

NORTHAMPTON AS
IŠKYLA

DBLS Northamptono Skyriaus Valdyba 
maloniai kviečia visus savo kolonijos gy
ventojus, o taip pat ir Iš toliau atvykti J 
mūsų iškylą i Ab'ngtono parka birželio 18 
d. po pietų atsivedant vaikučius, atsine- 
šant sviedinių ir kitokių žaidimo įrankių.

Atrodo, kad šiais metais visi susirinksi
me, nes visi esame pakenčiamai sveiki, tai 
bus malonu praleisti kelias valandas ir pa 
žaisti su priaugančiąja karta.

Be to, reikia tikėtis, kad bus tokių, ku
rie gal paskutinį kartą lankysis mūsų iš
kyloje.

Foto mėgėjai prašomi pasiruošti foto 
aparatus: suruošime konkursą, kurio bus 
geriausia nuotrauka, gaus piniginę premi
ją. Filmos visų turi būti nespalvotos. Kon 
kurse dalyvaujantieji privalės įmokėti tam 
tikra mokestį premijai gauti.

Tai iki malonaus pasimatymo Ablngtono 
parke. Skyriaus Valdyba.

ATSISVEIKINIMAS SU ŠIA SALA
Mieli coventriečial, ir visi mano
pažįstami Britanijos lietuviai,

Skirdamasis su Jumis, aš norėčiau Iš vi
sos širdies, gražiausiais ir širdingiausiais 
žodžiais, pasakyti Jums savo ir savo šei
mos sudie.

Man trūksta žodžių išreikšti savo dėkin
gumą Jums už" tą nepaprastą draugiškumą 
ir nuoširdumą, kuriuos parodėte man be
gyvenant šiame krašte.

Linkėdamas Jums viso geriausio, šventai 
tikiu, kad ta didelė lietuviškumo liepsna, 
kuri jungė mus visus, visados išliks gyva 
ir kad Jūs visados pasiliksite tie patys kie
ti, lietuvybei užsispyrę broliai ir seserys.

Tegu gerasis Dievas laimina Jus
Jūsų Kazlauskai

NOTTTNGHAMAS

Savo mielą Skyriaus narį 
JONĄ ŽALĄ,

birželio 13 d. sukakusį 60 metų, sveikinam 
ir linkim jam stiprybės tremties kelyje.
Nottinghamo Skyriaus Valdyba ir nariai

BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS
Baltų Komitetas Nottinghame rengia 

bendrą estų, latvių ir lietuvių Birželio 
įvykių minėjimą birželio 18 d., 2.30 v. p.p., 
sekmadienį, Mapperley „Tea Gardens“ sa
lėje.

Susisiekimas iš miesto centro autobusu 
nr. 31. iki Woodthorpe Drive už 5 penus.

Kviečiami dalyvauti visi Nottinghamo ir 
apylinkės lietuviai. Sk. Valdyba

JONINIŲ PASILINKSMINIMAS
Birželio 24 d., šeštadienį, 7 vai. vakaro. 

Meadows Community'Centre salėje, netoli 
Midland gelež. stoties, Nottinghamo Mote
rų Draugija rengia visiems vietiniams ir 
apylinkių Jonams pasilinksminimo vaka
rą. Taip pat kviečiame svečiais visus tau
tiečius Jonų draugus ir pažįstamus. Vietoj 
veiks lietuviškas baras, o šokiams'gros p. 
Venckaus vadovaujama kapela.
nebus apsieita ir be loterijos. Laukiam 
sų apsilankant. Valdyba

žinoma,, pasitarnavimas 
vi-

VOKIETIJA
BŪTŲ IR KAMBARIŲ REIKALU

Užsieniečiai pabėgėliai (heimatlose Aus 
laender) gali įsigyti butus, kambarius ir 
net pasistatyti nuosavus namus su vokie
čių valdžios ir Jungtinių Tautų Aukštojo 
Komisaro pagalba. Patariama taip daryti:

1. susitarti su statybos firma del namų 
statymo ar dėl buto (šeimoms) bei kam
bario (viengungiams). Paimti iš firmos ofi 
cialų raštą, kur būtųTiksli sąmata;

2. tą rašta — sąmatą reikia įteikti per 
Aukštojo Komisaro tarnautojus, vadina
muosius Einglierungsberater jo įstaigai.

Siųsti šiuo adresu: Mr. R. Polaris. NC- 
WC, (24) Hamburg 1, Grosse Allee 41.

EMIGRACIJA
Šių metų pradžioje Didž. Britanija pri

ėmė 370 menkos sveikatos paėgėlių, Naujo 
ji Zelandija 68, Kanada 205 sirgusius džio
va, taipgi po kiek džiovininkų sutiko pri
imti Šveicarija ir Prancūzija. Svarbiausia 
mums lietuviams yra JAV dabartinė emi
gracinė programa pagal specialųjį įstaty
mą. Iki šiol į JAV vykti yra užregistruota 
apie 1200 įvairių tautų pabėgėlių. Gavo 
leidimus vykti 286, tiriama 500, ligonių 
233 ar apie 60 sunkiai įkurdinamųjų, šiuo 
įstatymu gali pasinaudoti ir menkesnės 
sveikatos asmenys ar sirgusieji džiova. Pa 
tartina mėginti ir tiems, kurie anksčiau 
dėl sveikatos buvo atmesti. Registruotis 
šiuo adresu: I. Rugienius, ULRA, Muen- 
chen 2, Augustenstr. 46.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rubai, oda ir 
visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

DBLS TARYBOS PASISAKYMAS
DBLS Taryba, išklausiusi B-vės direkci' 

jos pirmininko pranešimo apie L.N.B-vės 
skolas ir jos finansinę padėtį ir šį praneši
mą išdiskutavusi, priėjo išvados, kad Lie
tuvių Namų B-vės finansinė padėtis nebė
ra daugiau tokia alarmuojanti, kokia buvo 
prieš metus. Šia proga Taryba reiškia di
delę padėką tiems atskiriems lietuviams, 
kurie jautriai suprato reikalo svarbumą ir 
suteikė paskolas B-vei, taipgi ir B-vės Di
rekcijai, kuri su pilnu atsakomybės jaus
mu dėjo visas pastangas išvesti B-vei iš 
buvusios tikrai nepaprastai sunkios padė
ties.

Žvelgdama į B-vės artimiausią ateitį, 
DBLS Taryba jokiu būdu nepataria išleis
ti iš akių šių dviejų nepaprastai svarbių 
faktų:

1. B-vės skolos ir toliau lieka labai dide
lės — £ 18,885 (rezervas L.N.B-vės depo- 
sito sąskaitoje £1,372), kurių tik nuošim
čiam sumokėti reikalinga daugiau kaip 
£ 1000 kasmet.

2. Tos skolos nėra ilgalaikės. Jas sumo
kėti gali būt pareikalauta bet kuriuo metu 
(£ 8,800 paskolos atmokėjimas su 6 rriėne-
šių įspėjimu).

DBLS Taryba tad mano, kad B-vės sko
lų suma yra neproporcingai aukšta tiek 
jos turtui, tiek jos finansinei išgalei;

3. Kad B-vės finansinė padėtis lieka 
įtempta ir todėl DBLS pereitų metų suva
žiavimo priimtosios rezoliucijos reikšmė 
ir svarba nėra sumažėjusi. Tos rezoliucijos 
turinys yra šis: .Lietuvių Namų Bendrovės 
Akcininkų Suvažiavimas įpareigoja Direk
torių Valdybą ieškoti ilgalaikės paskolos 
palankiomis sąlygomis. Jei tas nepavyktų, 
tai Suvažiavimas įgalioja Direktorių Val
dybą parduoti dalį B-vės turto (įskaitant 
Sodybą) ir tuo sutvirtinti Bendrovės eko
nominį stovį.

L.N.B-vės Akcininkų Suvažiavimas įga
lioja DBLS Taryba prižiūrėti ir tikrinti 
Bendrovės Vadovybės veiklą*.

Kai dėl Sodybos, tai iš patiektųjų duo
menų DBLS Tarybos pasėdy paaiškėjo, 
kad Sodyba, nors ir duoda pelną, tai tik 
ten dirbančiųjų žmonių pasiaukojimo dė
ka. Užtai DBLS Taryba p. J. Lūžai ir vi
siems su juo dirbantiesiems reiškia savo 
gilią padėką. Apskritai gi Sodybos ateities 
perspektyvos yra menkos ir jos bet kuris 

lietuviams ir lietuviš
kiems reikalams yra labai ribotas.

OSNABRUECKAS
MINĖJIMAI

Gegužės 22d., antrąją Sekminių dieną, 
Osnabruecko lietuviai suruošė maldos ir 
atgailos dieną už Lietuvos laisvę, teisingą 
pasaulio taiką ir motinos dienos paminėji
mą. Tą dieną pamaldas atlaikė kun. P. 
Ginčius, o turiningą pamokslą pasakė Tėv. 
Konstantinas, atvykęs iš Muensterio. Iš 
arčiau ir toliau atkeliavę tautiečiai, va
dovaujant kun. V. Šarkai, galingai giedojo 
lietuviškas giesmes.

Po pamaldų salėje įvyko motinos dienos 
paminėjimas su gražia programa. Plačiai 
ir vaizdingai apie motinos reikšmę pasau
lio ir atskirų tautų istorijoje kalbėjo Dr. 
Valančius, Vasario 16 Gimnazijos mokyto
jas. Prelegento kalba klausytojams suteikė 
naujų ir naudingų minčių. Vida Augaitytė 
savo referate poetišku jausmingumu iškė
lė lietuvės motinos meilę, darbus ir aukas 
savo vaikams ir tėvynei. Irena, Pranas, Ro
mas Žaliukai ir Pranas Girtas pasikeisda
mi deklamavo tai dienai pritaikytus eilė
raščius. Iš Hamburgo atvykusi solistė Iza
belė Šėferytė, dainuojant dainas, žavėjo 
visus savo gražiu balsu. Lietuviškos dai
nos visiems priminė bragią tėvynę ir jos 
žaliuojančius laukus.

Osnabruecko apylinkės lietuvių pirm. 
Kazimieras Vaitiekūnas savo žodyje dėko
jo visiems susirinkusiems, pabrėždamas 
visur ir visada lietuviškos vienybės mintį. 
Kai pagaliau Vytautas Rudys užtraukė su 
akordeonu, tai prasidėjo šokiai, kurie gy
vai pralinksmino jaunus ir senus. Pažymė
tina, kad šis šventinis lietuvių susitikimas 
Osnabruecke praėjo gražioje ir geroje 
nuotaikoje.

Turint galvoj visa, kas anksčiau pasaky
ta, DBLS Taryba vienbalsiai priėjo šių ga
lutinių išvadų:

1. Prašyti B-vės direktorius ir toliau 
rūpintis Sodybos pardavimo reikalu.

2. Tinkamoms pardavimo sąlygoms atsi
radus, tuojau sukviesti nepaprastą akci
ninkų suvažiavimą pardavimo sąlygoms 
referuoti ir priimti, jeigu toks suvažiavi
mas būtų reikalingas.

3. Sodybą pardavus, skolas sumokėjus 
(visas ar didesnę jų dalį). Lietuvių Namų 
B-vė atsistotų ant labai stiprių finansinių 
pagrindų, atkristų daugiau kaip £ 1000 
kasmet nuošimčių mokėjimas ir pradėtų 
atsirasti laisvų pinigų. Laisvų pinigų atsi
radus, taip DBLS Taryba mano, galima 
būtų visai realiai svarstyti kokios nors 
ekonomiškesnės ir mažesnės vietovės pir
kimą, negu dabartinė Sodyba, kur nors 
Anglijos viduryje, visiems lietuviams ly
giai prieinamoje patogesnėje vietoje. To
kia vietovė galėtų žymiai daugiau pasitar
nauti ir labdaros (senelių išlaikymui) ir 
apskritai lietuviškiems reikalams, negu da 
bartinė Sodyba, ir nebūtų našta B-vės fi- 
nansams.

DBLS Tarybos nariai, grįžę į savo gyve
namąsias vietas, prašomi čia išdėstytąją 
prasme plačiau painformuoti lietuvišką 
visuomenę.

PRANCŪZIJA
MOTINOS DIENA PARYŽIUJE‘

Pr. Krašto Valdyba surengė gegužės 14 
d. Motinos Dienos minėjimą.

11 vai. ryto Grenelle koplyčioje įvyko 
pamaldos su tai progai pritaikytu pamoks
lu ir giesmėmis. Po pietų, 16.30 vai. susi
rinko gausus būrys lietuvių į parapijos sa 
lę Choron gatvėje.

Kr. Valdybos pirmininkas kun. Petro
šius, atidaręs minėjimą, priminė visiems 
garbingąsias lietuves motinas, jų reikšmę 
ir pasiaukojimą.

Po to solo padainavo B. Vrublevičius; o 
mažieji broliukai Vaiciekauskai padekla
mavo .Mamoms1. Taut, šokių grupė, vado
vaujama Pabedinsko, pašoko Rugučius, 
Lenciūgėlį, Malūnėlį ir Kubilą. Akordeonu 
lydėjo niekad nenuilstanti energingoji B. 
Venskuvienė.

Dar pasiklausę lietuviškų plokštelių, o 
mažieji pipirai gavę saldainių, visi išsi
skirstė.

B. Vrublevičius

VECHTA
MOTINOS MINĖJIMAS

Gegužės 14 d. popietėje atvykusios Dip- 
holzo skautės pasveikino lietuves motinas 
ir kiekvienai įteikė po gėlę. Skautės, vado 
vaujamos Marinos Auderyfės, išpildė die
nai pritaikytą meninę programą. Deklama 
cijos, dainų pynė, palydint akordeonu,’ 
klausytojus mintimis nukėlė į Lietuvą.

Senukai, atsidėkodami skautėms, įteikė 
simbolinę dovanėlę — drožinėlį su mergai 
čių skaučių emblema ir išplautu atitinka
mu įrašu.

Tos pačios dienos rytą kun. P. Girčius 
bažnyčioje po pamokslo pasveikino moti
nas ir palinkėjo sveikatos ir ištvermės su
laukti geresnių dienų.

PAMALDOS
BRADFORD — birželio 18 d., 12.30 vai. 
, sukaktuvinės šv. Mišios. Pamokslą sako

Rev. A. Hinninghan; solo giesmės.
ROCHDALE — birželio 25 d., 11.30 vai.

REIKALINGA PADAVĖJA-AS
Vasaros sezonui Sodyboje tuojau reika

linga padavėja-s. Amžius ir šeimos padėtis 
nesvarbu. Gera proga praleisti vasarą kai
me.

Kreiptis į Sodybos Administraciją.

Afrikai skirtoji Darbo Birža Europoje 
ieško baigusių aukštuosius mokslus specia 
lįstų ir patyrusių darbininkų, kurie norėtą 
pasinaudoti galimybėmis dirbti Afrikoje. 
Įstaiga sprendžia o-ganizacinius reikalas. 
Prašymus siųsti prašom ang’ų, prancūzą 
ar vokiečių kalba šiuo adresu: The Euro
pean Office for Emp’oyment in Africa, Ge
neva 2 (Switzer'and). P.O.B. 339.
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