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TEHERANO
PREKYBA

JAV Valstybės Departamentas 
paleido į viešumą Stalino, Churchi 
llio ir Roosevelto slaptų pasitari
mų Teherane protokolus.

Trečiasis posėdis buvo skirtas 
svarstyti Lenkijos ir Pabaltijo kraš 
tų — Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
klausimams. Tuos klausimus svars 
tė Rooseveltas ir Stalinas. Roose- 
veltas pareiškė Stalinui, kad Jung
tinėse Valstybėse yra tarp 6 ir 7 mi 
lijonų lenkiškos kilmės gyventojų, 
ir jis, kaip praktiškas žmogus, ne
norėtų netekti jų balsų.

Jis pareiškė, kad asmeniškai jis 
sutinkąs su Stalino požiūriu, jog 
po karo reikia atstatyti Lenkiją, 
bet norėtų matyti jos rytines sie
nas toliau į vakarus, o vakarines 
nukeltas net iki Oderio upės. Ta
čiau jis tikįsis, kad Stalinas supra
stus jo suminėtuosius politinius su 
metimus, todėl jis nenorėtų daly
vauti jokiuose sprendimuose nei 
Teherane, nei ateinančią žiemą ir 
kad viešai jis šiuo metu negalįs da
lyvauti ką nors tuo reikalu spren
džiant. Dar jis pridėjo, kad asme
niškai jis pritaria Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos prijungimui prie So
vietų Sąjungos, bet negalėtų tai 
skelbti viešai.

Toliau jis kalbėjo, kad didžiau
sias dalykas Jungtinėse Valstybėse 
būtų, kiek tai susiję su visuomenės 
nuomone, spręsti klausimą referen 
durnu ir teise patiems apsispręsti. 
Jis galvojo, kad pasaulio nuomonė 
būtų leisti tautoms pareikšti savo 
valią, gal ne tuojau, kai Sovietai 
vėl užims, bet kada nors, ir jis as
meniškai esąs tikras, kad tos tau
tos balsuos už įsijungimą į Sovietų 
Sąjungą.

Stalinas atsakė, kad kai tie trvs 
Pabaltijo kraštai prieš pirmąjį pa
saulinį kara nriklausė Rusijai, tai 
niekas nekėlė viešosios nuomonės 
klausimo, ir jam nelabai aišku esą, 
kodėl tas klausimas keliamas da
bar.

Prezidentas jam atsakęs, kad tie 
sos dėl to reikalo visuomenė neži
nojo ir nesuprato.

Be teisės skustis
NAUJI BUDAI TRĖMIMAMS VYKDYTI IR TURTUI KONFISKUOTI

(E) Jau seniau visoje Sovietų Sąjungoje 
(taip pat ir Lietuvoje) buvo skelbti pro
jektai kovai su „antivisuomeniškais“ gaiva 
lais. Atskiros respublikos delsė atitinka
mus įstatymus ar įsakus paskelbti. Matyt, 
Maskvos spiriamos, sąjunginės respublikos 
dabar jau viena po kitos paskelbė įsakus 
tuo reikalu. Rusijos federacija paskelbė 
gegužės 4 d., Lietuvos Aukšč. tarybos prezi 
diumas gegužės 27 d. Nors skirtingos res
publikos. nors, reikia manyti, ir gyvenimo 
sąlygos abiejuose kraštuose yra skirtingos, 
abiejų kraštų įsakai rodo „vieną braižą“, 
yra panašūs vienas į kitą.

įsakas būdingas visai sovietinei santvar 
kai — jis sudaro galimumą jo nuostatus 
pritaikyti „pagal nuožiūrą“, pagal atskirų 
pareigūnų ar kolektyvų sauvalę. Pirmuoju 
straipsniu nustatoma, kad pilnamečiai dar 
bingl piliečiai, „nenorintys dirbti pagal sa
vo sugebėjimus, vengiantys naudingo vi
suomenei darbo, gaunantys pajamas, įgy
tas ne darbu, eksploatuodami žemės skly
pus, automašinas, gyvenamąjį plotą ar ki
taip antivisuomeniškai elgdamiesi ir tuo 
būdu turintys galimybę parazitiškai gyven 
ti, rajono (m'esto) liaudies teismo nutari
mu iškeldinami iš nuolatinės gyvenamo
sios vietos nuo dviejų iki penkių metų lai
kui ir neatlyginamai paimamas ne darbu 
igytas turtas, kartu būtinai įdarbinant iš
keldintuosius jų įkurdinimo vietoje“.

Čia dar nors kalba ap’e liaudies teismo 
sprendimą. Bet panašias deportacijas ir 
turto konfiskacijas gali nuspręsti ir darbo 
žmonių kolektyvai įmonėse. įmonių sky
riuose, įstaigose, organizacijose, kolchozuo 
se ir net atskirose kolchozų brigadose, bū
tent, asmenims, ..kurie tik dėl akių įsidar
bina įmonėse, valstybinėse bei visuomeni
nėse įstaigose, arba yra kolūkių nariai ir 
naudojasi darbinmkų. kolūkiečių bei tar
nautojų lengvatomis ir privilegijomis, o iš 
tikrųjų ardo darbo drausmę, verčiasi priva 
čia — imonininkiška veikla, gyvena iš na- 
iamų, įgytų ne darbu, arba kitaip antivi
suomeniškai elgiasi ir tuo būdu turi gali
mybę parazitiškai gyventi“.

Antruoju straipsniu nustatoma, kad ra
jono arba miesto liaudies teismo sprendi
mas yra galutinis ir negali būti skundžia
mas. Visuomeninių kolektyvų (įmonėse,

BALTŲ TARYBOS ŽYGIAI 
DVIEJŲ VIRŠŪNIŲ SUSITIKIMO 

DIENOMIS

Buvo pasiųstos telegramos 
prez. Kenedy ir gen. de Gaulle

(E) JAV prez. Kennedy susitikimų su 
de Gaulle ir su Chruščiovu proga lietuviš
kieji laisvinimo veiksniai (VLIKas) ir Pa
vergtųjų Europos Tautų Seimo vadovybė 
kreipėsi raštais ir telegramomis į JAV pre
zidentą Kennedy, prašydami tų dviejų su
sitikimų proga turėti galvoje ir trijų Pabal 
tijo tautų neišspręstą likimą.

Panašių žygių iš pačios Europos ėmėsi ir 
Baltų Taryba. Telegramoje i JAV preziden 
tą Kennedy Baltų Taryba prašė įtraukti 
Pabaltijo klausimą į prezidento Kennedy 
pasikalbėjimą su Chruščiovu temų sąrašą.
Telegramoje nurodyta i Maskvos sulaužy

tąsias sutartis ir sovietinį kolonializmą Pa 
baltijo kraštuose ir pabrėžta Pabaltijo tau 
tų viltis atgauti laisvę ir nepriklausomybę 
ir teisę pačioms apsispręsti. Kai Chruščio
vas kitų kontinentų tautoms apsisprendi
mo teisę pripažįsta, toji teisė negali būti 
paneigta Pabaltijyje.

Telegramoje gen. de Gaulle primenamas 
faktas, kad Sovietų Sąjunga, pasinaudo
dama Molotovo - Ribbentropo sutartimi ir 
panaudodama Raudonąją armiją, prieš Pa 
baltijo valstybes įvykdė agresiją, kurios 
nusikalstamieji padariniai ir dabar dar nė 
ra atitaisyti. Sveikindama bendrąsias gen. 
de Gaulle ir prez. Kennedy pastangas pa
siekti pastovios ir teisingos taikos, Baltų 
Taryba prašė viršūnių intervencijos, kad 
Sovietų Sąjunga atitrauktų iš Pabaltijo sa 
vo okupacines pajėgas, kartu ir administra 
cinį aparatą, ir kad Pabaltijo tautos būtų 
įgalintos vėl naudotis laisve ir laisvais rin 
kimais Įkurdinti sau tokius režimus, kurie 
atitiktų tų tautų valią.

(E) „Apsisprendimo teisės reikia reika
lauti ne tik vokiečiams, bet ir visoms Ry
tų Europos tautoms“, pareiškė viešoje kai 
boję prof. Dr. Oberlsender. O Fed. Vokieti
jos gynybos ministeris Strauss gegužės 26 
d. Lindau mieste viešai pareiškė: „Europos 
sienos nesiriboja geležine uždanga. Kraš
tai anapus geležinės uždangos taip pat pri 
klauso Europai... Laisvės idėja iš Vakaru 
turi išspinduliuoti į komunistinius kraš
tus“.

kolchozuose ir pan.) sprendimas, tiesa, tu
ri būti dar tvirtinamas atitinkamo vykdo
mojo komiteto (rajono ar miesto), bet ir jo 
sprendimas negali būti skundžiamas. Žmo
gus, pasmerktas deportacijai ir turto kon
fiskacijai vienokiu ar kitokiu sprendimu, 
niekam negali pasiskųsti, nors sprendimas 
kartais gali būti šališkas, neteisingas. Rei
kia tik turėti galvoje, kad būrelis kurio 
nors asmens priešų susitaria prieš asmenį 
ir vienokiu ar kitokiu būdu (per liaudies 
teismą ar per „visuomeninį teismą“) asme 
nį pasmerkia tremti. Juo labiau tai sauva
lei gali pasiduoti komunistiniai sluoksniai, 
kuriems atskiras asmuo yra nepageidau
jamas.

I visas tokias bylas yra įjungiami ir mi* 
licija bei prokurorai. Milicija sprend'mus 
vykdo. Prokurorai kaltinamąjį gali išimti 
iš įsake numatytos pasmerkimo procedū
ros ir pervesti bylą į aukštesnį teismą.

Kitu nuostatu asmenys, įkurdinimo vie
toje vengią darbo, rajono ar miesto liau
dies teismo baudžiami pataisos darbais, su 
išskaitymu 10 proc. uždarbio, o jeigu jie 
vengia ir pataisos darbų, teismas gali as
menį bausti laisvės atėmimu. Pabėgimas 
iš įkurdinimo vietos arba pakeliui į ją bau 
džiamas jau pagal reguliarų baudžiamąjį 
įstatymą.

Vengrų darbininkai nemėgsta partijos 
bilieto

(E) „Samogyi Neplap“ kritikuoja „apgai 
lėtiną“ padėtį“, kad daugelyje įmonių dar
bininkai komunistų partiją tiesiog igno
ruoja, jos nemėgsta. Viename fabrike Ka- 
posvare iš 300 darbininkų komunistų par
tijai priklauso tik 16 asmenų.

Užsienio studentams draudžia 
provincijoje važinėti

(E) Komunistinė Čekoslovakijos vyriau
sybė ypač pastaraisiais keliais metais pri
siviliojo iš Afrikos ir Azijos studentų į sa
vo kraštą. Bet jie, pasirodo, iš Pragos be 
specialaus le’dimo negali išvažiuoti. Kai 
kelios tų studentų grupės ryžosi pavažinėti 
Slovakijoje, juos saugumo policija suėmė 
ir grąžino į Pragą.

SUSITIKIMAS BE NIEKO
KAIP BUVO, TAIP IR LIKO: NEI KARAS, NEI TAIKA.
SUARTĖTI, JOKIŲ NUOLAIDŲ NEI IŠ 

PRIEŠINGAS

(E) Vienoje įvykęs dviejų viršūnių susi
tikimas — Amerikos prez. Kennedy ir So
vietų Sąjungos min. pirm. Chruščiovo — 
baigėsi be aiškių vaisių.

Tai išryškėjo iš JAV prez. Kennedy kal
bos, pasakytos Amerikoje birželio 6 d. va
kare. Kennedy pasakė, kad pasikalbėjimai 
su Chruščiovu buvę tik tuo naudingi, jog 
buvo galima išsiaiškinti vienos ir kitos pu
sės nusistatymus. Prezidentas pabrėžtinai 
pasakė, kad per visus tuos pasikalbėjimus 
nei jis, nei Chruščiovas nedarę jokių nuo
laidų. Paaiškėję, kad abi pusės turi du vi
sai skirtingus supratimus. Vakarų ginčas 
su komunizmu užimsiąs dar visą šią gene
raciją.

Nemaloniausias dalykas Kennedžiui bu
vęs diskutuoti su Chruščiovu Berlyno ir 
Vokietijos klausimus. Tais klausimais tu
rėsią įvykti naujų pasitarimų, nebūtinai 
viršūnių. Kennedy išaiškinęs Chruščiovui 
tvirtą vakariečių nusistatymą Berlyno 
klausimu ir stengėsi Chruščiovą įtikinti 
kai kuriais klausimais, kuriais Maskva ga
lėtų pasiduoti klaidingam padėties įvertini 
mui. Ar Kennedy pasikalbėjimuose su 
Chruščiovu palietė ir Pabaltijo bei kitų pa
vergtųjų klausimą ir kurioje plotmėje, iš 
tų pirmųjų pranešimų dar neaišku.

Dar įdomus Kennedžio pasisakymas, kad 
atominių bandymų sustabdymo ir apskri
tai nusiginklavimo klausimais esą tik ma
ža vilties susitarti. O juk prieš susitikimą

F Sejį^nioS^ DIENOS ~|
NEPASISEKĖ NUVERSTI

Nepatvirtinti pranešimai skelbia, kad 
Bulgarijoje 4 generolai buvo susitarę nu
versti komunistinį režimą ir tuo išvaduoti 
kraštą nuo Maskvos globos, bet vienas šuo 
kalbininkų bendradarbiavęs su valdžia ir 
išdavęs.

T:e generolai: Georgiev (armijos vadas 
ir partijos centro komiteto narys), Trans- 
ki (karo mokyklos viršininkas ir buvęs 
partizanų vadas), Karakachanov (vidaus 
reikalų ministerijos ginkluotų pajėgų vir
šininkas) ir Stojanov (ginkluotos milicijos 
viršininkas).

UŽ KĄ ATIDUOTŲ VADUS?
Laikraščiai skelbia, kad Kubos sukilėlių 

vadus Castro sutiktų iškeisti ne į mašinas, 
bet į žmones. Už Manuel Arteme jis norėtų 
gauti kub'etį savo šalininką Moliną, lau
kiantį Amerikoje teismo už žmogžudystę, 
už Bolivar Fuentes — Amerikos negrų ko
munistų vadą Winston, sėdintį kalėjime, 
ir už San Ramon — Puerta Ricos naciona
listų vadą Campos, prieš keletą metų ruo
šusi revoliuciją prieš amerikiečius ir nu
teistą kalėti.

SĄRAŠAS SU 40.000
Vaikinas susigrūmė ant Rytų - Vakarų 

Berlyno sienos su „liaudies milicininku“, 
kuris nepraleido jo sužadėtinės. Merginos 
neišgelbėjęs, jis bent sugriebė milicininko 
portfelį ir nunešė V. Berlyno policijai.

O portfelyje buvo didžiulė knyga su 40. 
000 paieškomųjų sąrašu, kuris nuolat vis 
papildomas. Tai vis daugiausia pabėgėliai 
iš rytų, kurie dar kuo nors „nusikalto“. Sa 
kysim, kas bėgdamas išneša gerą foto apa
ratą, kaltinamas „ekonominiu nusikalti
mu“.

Tokias knygas nešiojasi pasienio milici
ja, o pasienio milicijos būstinėse esančios 
dar didesnės kartotekos.

ISPANIJA NENORI
Gen. Franco pasisakė Amerikos laikraš

čiams, kad jo kraštas nė nenori įstoti į NA 
TO organizaciją. Jis gynybai ir šiaip ati
duodąs savo duoklę pagal sutartis su J.A. 
V-mis.

Toks pasisakymas iškilo dėl to, kad bri
tų ir vokiečių kai kurie valstybininkai bu
vo labai gražiai ėmę kalbėti apie Ispaniją. 
Dėl to imta spėlioti apie Ispanijos norą 
įstoti į NATO.

ATMETĖ PASIŪLYMĄ
Chruščiovas reikalauja, kad atominių 

bombų bandymų sustabdymas būtų su
jungtas su nusiginklavimu.

Amerika tą pasiūlymą atmeta.
Taip pat ir Amerika ir D. Britanija pasi 

sakė prieš siūlymą pavesti tarptautines or 
genizacijas tvarkyti trejetams (po vieną 
atstovą Vakarų, neutraliųjų ir komunis
tų).

MAŽINA BAZES \
JAV nutarė panaikinti 21 karinių bazių 

užsieniuose.
Iš jų 4 ar 5 panaikinamos D. Britanijoje.

JOKIO NUSISTATYMO 
VIENOS, NEI IŠ KITOS PUSĖS. VISAI 
SUPRATIMAS

tai buvo laikomi svarbiausiais pasitarimų 
dalykais.

Vienintelis klausimas, kuriuo tarp Ken
nedžio ir Chruščiovo buvo maždaug vienin 
gumas, tai Laoso klausimu. Abi pusės pasi 
sakė už ginklų paliaubų vykdymą ir Lao
so valstybės busimąjį neutralizavimą. Bet 
tai buvo Maskvos, Vašingtono ir Londono 
susitarta jau seniai, prieš mėnesius, tik 
kad komunistinė pusė nelegaliai ir toliau 
vykdė savo agresiją prieš teisėtą Laoso vy 
riausybę — iki šiandien, nepaisydama jo
kių susitarimų.

Kaip atsiliepė pasaulis dėl to Vienos su
sitikimo? čia tik kelios nuotrupos.

Maskva per savo propagandinius rupo
rus paskelbė, kad susitikimas esąs „gera 
pradžia“. Ir čia nesigirdėjo kokio nors en
tuziazmo.

Amerikoje susitikimo vaisiai vertinami 
labai santūriai. Neneigiant gerų padari
nių (pvz., sėkmingo nuomonių išsiaiškini
mo), pabrėžiama, kad padėtis nė kuo nepa 
sikeitė. Tiek pasiekta, kiek laukta, rašė 
NYT. Jei Chruščiovas tikėjosi iš naujojo 
prezidento išgauti tai, ko jis neišgavo iš se 
nojo prezidento, tai jis (Chruščiovas) turė 
jo apsivilti, pastebi NYT.

Paryžiaus opinija (išskyrus kairiuosius) 
kristalizavosi posakiu: nei karas, nei tal
ka.

Londono kai kurie komentatoriai pabrė
žia, jog nesą jokių duomenų, kad Maskva 
savo politikos kryptį būtų pakeitusi.

PRIIMS TRAKTORIUS
Kubos Castro pareiškė, kad jis sąlyginai 

sutinka priimti traktorius už 1.200 belais
vių. Jis buvo reikalavęs buldozerių, bet da 
bar nusileidęs, jei traktoriai bus geri, iš vi 
so ne menkesnės vertės, kaip 28 mil. dole
rių: Belaisvių sąrašai sudaromi, tik iš jų iš 
skirti trys vadai.
VAKARIEČIŲ VIRŠŪNĖS

Vykdant prez. Kennedžio norą palaikyti 
tampresnius ryšius tarp sąjungininkų, 
svarstomas klausimas sukviesti vien vaka 
rietiškųjų viršūnių konferenciją. Suvažiuo 
tų Kennedy, de Gaulle ir Macmillan, o gal 
dar Vokietijos, Italijos ir kitų suinteresuo 
tų kraštų ministerial pirmininkai.
TIE PATYS REIKALAVIMAI IR 
GRASINIMAI

Chruščiovas pareiškė, kad Europos ginči 
jamieji klausimai privalo būti taikiai iš
spręsti dar šiais metais.

Rusija nenorinti karo dėl Berlyno, bet 
jeigu kas nors bandysiąs prasiveržti per 
Rytų Vokietiją, kai su ja bus pasirašyta 
taikos sutartis, tai būsią atsakyta jėga. Su
tartį pasirašius, su Berlynu susisiekti lei
dimo reikėsią prašyti R. Vokietijos vyriau
sybę. Kai kas, esą, grasina ginklu pasiprie
šinti tokiai sutarčiai, bet tie užmirštą, kad 
jėgos pusiausvyra yra pasikeitusi ir Sovie
tai turį ginklų.

— Rusai praeitais metais išspausdino 40 
milijonų knygų svetimomis kalbomis, dau
giausia skirtų platinti ūkiškai atsiliku
siuose kraštuose.

TIRIA BELAISVIŲ
LIETUVOJE IR KITUR BUVUSIUS BELAISVIUS APKLAUSINĖ J A APIE JŲ 

PERGYVENIMUS SVETI MUOSE KRAŠTUOSE

(E) Jau 1958 metais Fed. Vokietijos vy
riausybės iniciatyva buvo įsteigta „Moksli 
nė komisija antrojo karo vokiečių belais
vių likimo dokumentacijai ruošti“. Komi
sijos vedėjas yra prof. Dr. Erich Maschke. 
žinomas istorikas ir Heidelbergo universi
teto Filosofijos fakulteto dekanas. Pačios 
komisijos būstinė yra Miunchene. Vedėjas 
prof. Maschke yra buvęs 8 metus Sovietų 
nelaisvėje.

Komisija dabar imasi milžiniško darbo. 
Ji stengiasi apklausinėti milijonus buvu
sių vokiečių belaisvių apie jų patyrimus 
tuose kraštuose, kur jie buvo laikomi. Ne
maža vokiečių belaisvių į karo pabaigą ir 
tuoj po karo buvo laikoma Lietuvoje. Tad 
šitas apklausinėjimas daugelyje atvejų pa
lies ir pergyvenimus mūsų tėvynėje, santy 
kiavimus su gyventojais ir pan. Vienas ki
tas vokiečių belaisvis jau iš savęs yra pa
skelbęs savo atsiminimus apie nelaisvę Lie 
tuvoje. Iš tų aprašymų aiškėjo, kad Lietu
vos gyventojai, nors ir patys sovietinio re
žimo spaudžiami ir vargus kęsdami, neven
gė padėti dar vargingesniems vokiečių be
laisviams, ypač duonos ar mėsos gabalu.

Dabartinis apklausinėjimas pagal suda

(E) Naujoji V LIK o būstinė New Yorke.
Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komite 
tas įsikūrė naujoje vietoje. Dabartinis VLI 
Ko ir ELTOS adresas yra: 1697 Broadway, 
Room 1105, New York 19, N.Y. Elta Infor
mation Service. Telefonas: Pl-7-9199. Vi
sais reikalais ateityje prašoma rašyti ir 
skambinti naujuoju adresu.

SOVIETAI ATPIRKO IŠ BRITŲ VISĄ

PARODĄ

(E) Didžiulei Britų pramonės parodai 
Maskvoje pasibaigus, sovietinės įstaigos 
nupirko visas parodos prekes ir įrengimus 
už 5 mil. svarų. Sovietinės įstaigos Britų 
firmoms parodos metu davė užsakymų 12 
mil. svarų sumai. Maskviečių susidomėji
mas paroda buvo didelis. Ją aplankė apie 
1.2 mil. žiūrovų.

Reikia manyti, kad sovietinė pramonė 
dabar stengsis Britų prekes, ypač sudėtin
gas mašinas, pamėgdžioti, kaip Kremlius 
tai jau visą laiką daro su pažangesniais už 
sienio dirbiniais. Tik nuostabu, kad sovie
tinės gamybos „dubletai“ dažnai pasirodo 
menkesnės vertės, kas praeityje paaiškėjo* 
kai tokius „dubletus“ Maskva savo ruožtu 
vėliau ikspoitavo į užsienį.

Netrukus Londone bus atidaryta Sovie
tų Sąjungos dirbinių paroda, kurioje, kaip 
spaudoje jau pakartotinai pranešta, bus ro 
doma ir Lietuvos gamybos prekių, deja, 
tur būt, ir šį kartą neminint tikrojo kilmės 
krašto.

Sovietai atvežė | Londoną didelį kiekį 
aukso

(E) pLondoną atplaukė sovietinis prekl 
nis laivas, kuris atgabeno didelį kiekį auk
so. Manoma, kad Sovietams pritrūko už
sienio valiutos prekių užsakymams apmo
kėti.

NUTRUKO DERYBOS
Prancūzai paprašė 2 savaitėms nutrauk

ti pasitarimus su Alžyro egzilinės vyriau
sybės atstovais.

Alžyriečių atstovai reikalauja, kad pran 
cūzai vėl imtųsi iniciatyvos sušaukti pasi
tarimams.

PASAULYJ
— D. Britanijoje geležinkelių bilietų kai 

nos pakeliamas 10 proc. krašte nuo rugsė
jo mėn., Londone (čia ir autobusams) nuo 
liepos 30 d.

— Europoje atostogaujanti prez. Kenne
džio žmona tik iš laikraščių sužinojo, kad 
jos vyras vaikščioja naudodamasis kriu
kiais.

— Gegužės 24 d. suimtieji amerikiečių 
naciai su savo vadu Rockwell už ramybės 
drumstimą nubausti pinginėmis baudomis 
(nuo 100 iki 200 dol.) ir kalėjimu (nuo 45 
iki 60 dienų).

— Italijos vyriausybė įsakė Pietų Tiro
lio gyventojams per 3 dienas sunešti gink
lus ir šaudmenis (o prieš tą įsakymą pa
skelbiant per 3 dienas įvyko 55 bandymai 
išsprogdinti bombas).

— Vokietijoje susidūrė du traukiniai 
prie Stuttgarto, du vagonai atsidūrė Necka 
ro upėje, 33 užmušti, 43 sužeisti.

— Bretonės ūkininkai (Prancūzijoje), 
tęsdami bulvių kainų sąjūdį, vienur buvo 
užblokavę geležinkelį, o kitur tiltą.

— Nusileisdamas Kaire, sudužo olandų 
keleivinis lėktuvas, 20 žmonių žuvo.

— Amerikoje kraujo užkrėtimu mirė ki 
no artistas Jeff Chandler.

PERGYVENIMUS

rytąsias schemas yra labai smulkus. Jei 
nors dalis apklausinėjamųjų buvusių be
laisvių anketas pilnai išpildys, susidarys 
labai įdomus tų pergyvenimų vaizdas. 
Tarp kitko, vokiečiai mokslininkai šitų 
apklausinėjimų pagalba nori ištirti ne tik 
kiekvieno belaisvio asmeniškus pergyveni
mus, bet gauti atsakymą, pvz., ir J tokį 
klausimą: kiek darbo valandų ar darbadie
nių belaisviai atidirbo nelaisvėje, kiek 
jiems buvo už tai apmokėta ir pan. Norima 
gauti lyg ir ataskaitą to, kiek vokiečių be
laisviai aniems kraštams savo darbu nau
dos padarė.

Apklausinėjimais siekiama ištirti ir tei
sinius klausimus, būtent, kiek nelaisvėje 
buvo laikomasi tarptautinių nuostatų ir 
pan. Komisija stengiasi kontaktus palaiky
ti ir su panašiomis mokslinėmis organizaci 
jomis Prancūzijoje, Anglijoje ir Amerikoj. 
Tik su Sovietų Sąjunga sunku tokius kon
taktus sumegzti, sako vedėjas.

Pirmoje eilėje kaupiama medžiaga, ža
liava. Jos mokslinis analizavimas užimsiąs 
daug metų. Tik vėliau būsią galima skelb
ti atskiras monografijas (pvz., apie belais
vių pergyvenimus Pabaltijo kraštuose ir 
pan.).
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ANTRASIS PASAULINIS KARAS
Mums daug kur reikalinga partizaninė 

iniciatyva, ir ji turėtų būti branginama. 
Jei kartais atskirų asmenų užsimojimai ir 
apiblėsta, entuziazmas atšąla, bet jų pa
stangomis daug kas padaryta. Net labai 
daug nuo 1945 metų ligi šiol. Net ir dabar 
padaroma. Va, vienas tokių partizaniškų 
užsimojimų įrodymas — nauja Juozo Vai- 
čeliūno knyga Antrasis pasaulinis karas. 
Maža to, kad žmogus parašė knygą, bet ją 
dar ir savo lėšomis išleido, šiais laikais, 
turint galvoje mūsų knygai plisti sąlygas, 
reikalas nebe vien partizaniškas, bet, šaky 
turn, partizaniškai didvyriškas. Juk J. Vai
čeliūnas. leisdamas šią knygą, turėjo tik 
75 prenumeratorius.

Kaip buvęs karys, J. Vaičeliūnas mėgsta 
karines temas. Anksčiau jis yra parašęs 
knygą iš savo patyrimų Lietuvos kariuome 
nėję, o kitą apie didžiuosius karo vadus.

Sprendžiant iš anos jo knygos apie di
džiuosius karo vadus ir šios apie pastarą
jį pasaulinį karą, reikia manyti, kad auto
rius (kartu ir leidėjas) vadovaujasi noru 
šviesti savo tautiečius, supažindinti su tuo, 
ką jis pats mėgsta nagrinėti. To noro esa
ma tokio stipraus, kad net rizikuojama di
delėmis pinigų sumomis ir skiriama tam 
daugybė darbo valandų.

Iš tiesų, patys išgyvenę šį paskutinį pa
saulinį karą, tiek beveik ir težinome apie 
jį, kiek patys esame patyrę, matę ar girdė
ję. Laikas ir tuos patyrimus išblaško. O 
juo labiau maža kas težinojome ką nors 
apie pačius karo veiksmus, frontų judėji
mus, pralaimėjimus ir pergales. Tokių 
mums mažai težinomų dalykų apie tą pra
eitą karą ir pateikia autorius šioje 350 pus 
lapių knygoje (be kita ko, knyga kietai 
įrišta, jos kaina 5 doleriai, ir gaunama ji 
per platintojus ir per patį autorių-leidėją

šiuo adresu: J. Vaičeliūnas, 195 Drink
water St., Sudbury, Ont., Canada). Knyga 
iliustruota.

Autorius yra atlikęs didelį darbą. Tai 
jau rodo autoriaus šiam darbui panaudo
toji literatūra — žymiųjų karių atsimini
mai ir įvairios karo istorijos studijos.

Aišku, kad tokiam ilgai užtrukusiam ir 
pasaulį plačiai buvusiam apėmusiam ka
rui apžvelgti reikėtų skirti daug knygų. 
Bet turint galvoje tai, kad didžiulė karo is
torija mums būtų prabanga, reikia pagirti 
autorių, kad jis nepasirinko kurios nors 
siauros su karu susijusios temos, o ryžosi 
iš visų karo įvykių išrinkti tirštimus ir pa
teikti juos šios knygos pavidalu.

Knygoje pradedama įvykiais dar prieš 
karą — Hitlerio atėjimu į valdžią, atsi- 
ginklavimu, padėtimi Italijoje, Stalino su
sitvarkymu su savo armija, net Ispanijos 
civiliniu karu. Bet čia jau apžvelgiami ir 
Hitlerio pirmieji žygiai Europoje: Austri
jos, Čekoslovakijos, Klaipėdos krašto ir Al 
banijos užėmimas.

Visam karui apžvelgti autoriui prireikė 
dešimties skyrių su 102 poskyriais. Pla
čiausiai apžvelgiamas karas Europos že
myne ir Afrikoje, vadinas, kiek tai buvo 
susiję su vokiečiais. Bet vienas skyrius 
yra paskirtas ir veiksmams Tolimuosiuose 
Rytuose.

Karo istorikui, be abejo, pirmoje eilėje 
rūpi datos, armijų dydis, pranašumai, klai 
dos, vadų pavardės. Tai sausi, nors ir būti
ni dalykai, be jų karo istorikas negali išsi
versti. Taigi autorius, norėdamas knygą pa 
daryti dar prieinamą platiems skaitytojų 
sluoksniams, įterpia šiek tiek ir vaizdžiai 
r prašytų būdingesnių scenų, anekdotiškų, 
ypač gerai dėl to įsimenamų.

F. Anučionis

GIESMYNO PALYDAS
Jau išėjo iš spaudos žinomo muzikos ma 

gistro Kun. Kazimiero Senkaus „Garbė 
Dievui giesmyno PALYDAS“.

Buvo labiausiai laukiamas vargonininkų 
kaip atbaigimas jau pirmiau pasirodžiusio 
„Garbė Dievui“ giesmyno. PALYDE kaip 
tik yra visų 224 „Garbė Dievui“ giesmyne 
esamų giesmių akompanimentas vargonais 
ar fisharmonija.

PALYDĄ sudaro 193 psl., formatas cm. 
21.5X31. Spauda aiškiai atlikta gerame ir 
tvirtame popieriuje. Šen ten papuoštas sko 
ningom vinjetėm bei užsklandom. įrišimas 
taipgi tvirtas; kieti stipraus kalenkoro vir
šeliai. Lapų atsivertimas ir giesmių išdės
tymas patogus. Atspausdinta 500 egz.

PALYDO kaina: 8 doleriai. Kreiptis tie
siogiai į Istituto Salesiano Lituano, Castel- 
nuovo Don Bosco (Asti), Italia.

VENEZUELOS LIETUVIŠKIEJI 
„ATGARSIAI“

Lotynų Amerikos kraštuose gyvenantieji 
lietuviai ne visur turi savo spaudos. Tik 
Argentina ir Brazilija turi lietuviškus laik 
raščius. Prieš keletą metų Venezueloj ėjęs 
„Tėvų kelias“ sustojo, dar buvo stengtasi 
atgaivinti, bet pagaliau visiškai nutilo.

Venezuelos Lietuvių Savišalpos Bend
ruomenės Caracas Apylinkės Valdyba ne
seniai pradėjo leisti rotatorinį neperiodinį 
leidinį „Atgarsius“. Šiuo metu po ranka tu 
rime šio leidinio jau Nr. 3. Leidinys 40 psl. 
dydžio, dėl to sutalpina nemaža medžia
gos. Jame reiškiasi straipsniais, beletris
tiniais dalykais ir eilėraščiais vietinės 
krašto lietuvių jėgos, taip pat nemaža pa
teikiama medžiagos iš vietos lietuvių gy
venimo. Tokie dalykai, be abejo, prisideda 
prie lietuvybės palaikymo ir yra sveikin
tini.

Dalis medžiagos skirta kitai informaci
jai (Eltos žinioms ir kt.).
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Registruokime lietuviškas 
plokšteles

LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES, KAIP KN YGOS IR KITOKIA KŪRYBA, 
REGISTRUOTINOS

RAŠO: Algirdas Gustaitis

Lietuviškos bibliografijos reikalai be
veik nuostabiu būdu rieda visai neblogai. 
Tos rūšies raštų turėjome Nepriklausomos 
Lietuvos laikais, jie atskirai leidžiami ir 
už jos. Prie didžiųjų prof. Vaclovo Biržiš
kos bibliografinių darbų dideliu pasiauko
jimu, triūsu jau senokai ir labai gražiai 
yra įsijungęs Aleksandras Ružaniec-Ružan 
covas su Broniu Kvikliu. Jų KNYGŲ LEN 
TYNA kas du mėnesiai lanko milijoną 
Amerikos lietuvių 300 egz. tiražu, kaip Lie 
tuvių Bibliografinės Tarnybos Biuletenis, 
leidžiamas Vytauto Sauliaus. Adresas: 
1132 N. Walnut St., Danville, Ill., USA. Me 
tinė prenumerata du doleriai.

Vartydamas „Knygų Lentyną“, visad ste 
biuosi minėtų asmenų pasiaukojimu, 
kruopštumu, kantrybe. Tiek gausybių at
rinkta, moksliniu būdu dalykiškai suskirs 
tyta. Randi visus (jei leidėjai nenuslepia 
savųjų leidinių ir prisiunčia Knygų Len
tynai) lietuvių lituanistinius leidinius įvai 
riose valstybėse už Lietuvos ribų. Knygos, 
straipsniai bendrinėmis temomis, religijos, 
visuomeninių mokslų, kalbotyros, meno, Ii 
teratūros, filosofijos, grynųjų mokslų, bib
liografija, atsiminimai, taikomieji mokslai, 
periodiniai leidiniai, muzika, koncertai, pa 
rodos, filmai, sportas, teatras, vertimai iš 
kitų kalbų, originalioji literatūra, kraštoty 
ra, istoriografija, istorija, proistorė: ar
cheologija, Mažoji Lietuva, Pabaltijo isto

rija, Didž. Lietuvos Kunigaikštija, Lietu
vos Respublika ir t.t. ir t.t.

Vartai ir matai, kiek daug dirba lietu
viai už savosios Tėvynės. Kuriama ištisa 
lituanistinė mokslinė literatūra Amerikos 
žemynuose, Europoje, Australijoje.

Seniai galvojau, kad mūsų plokštelių 
leidėjų katalogų neužtenka. Reikalinga sis 
temingesnės, pilnesnės lietuviškų plokšte
lių kartotekos,'jas reikia sistemingai regis
truoti. Nenorėjau tokiu pasiūlymu apsun
kinti kurį nors asmenį ar vienetą. Lau
kiau, gal kas pats pasiūlys.

Ir kaip tik! Neseniai gavau labai malo
nų laišką iš gerb. A. Ružancovo, siūlantį 
pasirodžiusias, išleisimas literatūrines lie
tuviškas plokšteles registruoti Lietuvių 
Bibliografinėje Tarnyboje. Jos būtų regis
truojamos Knygų Lentynoje įvedant naują 
skyrių PLOKŠTELIŲ, DISKOGRAFUOS 
ar kt. vardu.

Reikia džiaugtis pasisiūlymu.
Ta proga drįstu pasiūlyti ne literatūri

nes, bet muzikines, dainų, chorų, koncerti
nes plokšteles rinkti, siųsti prof. J. Žilevi
čiaus Muzikologijos Archyvui adresu: 2345 
W. 56th St., Chicago 36, Ill., USA. Ten siųs 
tina visokia muzikologinė liet, medžiaga.

Maloniai kviečiu tais reikalais besido
minčius pasisakyti spaudoje.

PROF. IGNAS KONČIUS <
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vo. O paskui parėjo pabauda. Gavo Kaunas va
žiuoti į Rietavą, gaišti dieną, atsiprašinėti, 
prašyti dovanoti.

Rusu valdžiai sumanius įvesti monopolį 
degtinei pardavinėti, Oginskis buvo pastatydi
nęs Salantuose visus pastatus degtinei varyti. 
Gražūs, raudonų plytų, pagal patelktus nlanus 
namai. Kažkas ar ne dėl vieno tūkstančio ne
sutiko. ir namai liko tušti. Užkalė langus, taip 
ir stovėjo „pustaunyčiomis“.

Kad buvo jubiliejiniai metai (apie 1900

SEKMADIENIO
IKlCl/ŪSg

Nidos Knygų Klubas išleidžia du tomus prof. Igno 
Končiams knygos „Žemaičio šnekos“.* Tai bus ypač retos 
knygos, nes jas perskaičius matyti gyvas žemaitis iš visų 
pusių. Tur būt, žemaityje nebeliks kampelio, kurio nebū
tumėm pažinę.

Čia spausdinamės porą ištraukų apsipažinti.

KUNIGAIKŠČIAI

Kunigaikštis Irenėjus Oginskis (1808 - 
1863), gimęs Florencijoje (motina italė), mag
natas, savo valdose įvedęs kai kurių reformų, 
siekdamas pakelti savo dvarų pelningumą. 
Rietave įsteigė žemaičiu dėstomąja kalba že
mės ūkio mokyklą, kurioje mokė Laurynas 
Ivinskis; įsteigė taupomąją kasa ir kt. 1863 m. 
sukilime nedalyvavo, nes palaikė caro valdžią. 
Tariamoji 1o mirtis (esą, buvęs palaidotas ki
tas io vietoje) ir jo slaptas laikymasis dvare — 
tai tik legenda. Jam mirus, dvarus valdė jo sū
nūs: Bagdonas Rietave. Mykolas — Plungėje.

Anie kunigaikščius Oginskius daug galėjo 
prisiklausyti, čia tik šis bei tas.

Esą. Rietavo kunigaikštis Bagdonas 
Oginskis sykį už kažką vakarop pas save vie
nam bajorui sumokėjęs penkis auksinius rub
lius. Iš bajoro rankų tas pinigėlis iškritęs ir pa
riedėjęs. Bajoras pasilenkęs ėmė pinigėlio ieš
koti. Kunigaikštis, išėmęs iš kišenės dvide- 
šimtpenkrublinę, susukęs i triūbelę, uždegęs ir 
šviečiąs bajorui: „Ieškok, ieškok".

Bagdonas Oginskis pats visą savo žemę 
valdė. Dirbamoji žemė buvo suskirstyta dva
riukais. Bet kuris dvariukas turėjo savo ūkve
dį. Ūkvedys neturėjo teisės pats tvarkytis, vis
kas buvo pasakoma iš Rietavo: kada ka sėti, 
pradėti šienauti ar kokius kitus darbus. Dėl to 
ūkis nesisekė. Tik vienas ūkvedys Danilevičius 
tebuvo patikėtas pats vesti ūkį, visus darbus. 
Iš jo kiti gaudavo ir sėklų ir gyvuliu, padargų. 
Jo vedamajame ūkyje buvo visako. Visur buvo 
tvarka ir gražu.

Kunigaikštis mėgdavo, be kita ko. pavasa
riais „ant ulbančių tetervinų" atvažiuoti, ži
noma, kurio ūkio ribose buvo tetervinų. Teter- 
viningu ūkių vedėjai turėjo įruošti gurbus me
džiotojams pačiose geriausiose vietose ir lauk
ti atvykstančio kunigaikščio.

Vieno ūkio ūkvedys buvo Jonas Urbonas. 
Syki, sako Urbonas, atvažiuoja kunigaikštis, 
sustoja kiemo viduryje, iš karietos nelipa, — 
suprask, piktas. Pribėgu, sako, šaukia kuni
gaikštis: „Duokš baudų knygą“. Bara. Sako, 
kad aš apsileidęs: neprlžlūrįs kunigaikščio 
miško ir t.t. Pasirodo, miško pakraštyje kuni
gaikštis pastebėjo paršelį. Sustabdė važiavimą, 
pririšo arklius, ir pats kunigaikštis su vežiku 
Ir parištu (greta vežiko visuomet sėdėdavo 
uniformuotas vyras su trimitu skelbti, kad ku
nigaikščiui duotu kelia) ėmė gaudyti tą parše
li. Pagaliau sugavo. Įsidėjo į karietą ir važiuo 
ja su paršeliu užsidaręs.

„štai“, sako. ..kiaulės mano mišką knisa, 
o tu nežiūri...“ I baudų knyga Įrašė nustaty
tas 50 kanelku pabaudos to paršelio savininkui. 
Tuoj atplasnoto senikė, to paršelio savininkė. 
Puola ant keliu nrieš kunigaikšti, su ašaromis 
prašo dovanoti pabauda. Kunigaikštis pasakė: 
„čia ne mano dalykas, nrašvk Urboną. Aš ne
galiu iš knygos Išbraukti“. Nedovanojo.

Kitas. Danilevičius išbuvo ar ne 20 metų

tuo geruoju ūkvedžiu. Nusipirko už Rietavo 
(kokie 3-4 km ant Plungės važiuojant) keturis 
valakus (80 desintinų) žemės, pasikinkė, kiek 
jo ūkiui reikėjo arklių, prisikrovė vežimus vi
sokios naudos, padargų, sėklų, varėsi, kiek jam 
reikėjo, karvių, avių. Važiuoja Danilevičius per 
Rietavą, sustojo pailsinti arklių, gyvulių. Kaž
kas pranešė kunigaikščiui. Kunigaikštis liepė 
pdkviesti Danilevičių. Atėjo Danilevičius. Ku
nigaikštis sako: „Danileviče, girdėjau, kad tu 
mane apvogei ir vežiesi-varaisl mano gyvu
lius, naudą". — „Ne, šviesiausias kunigaikšti, 
aš savo turtą pasiėmiau, Tamstos aš nieko ne
ėmiau“. ..Kaip tai? Juk vežimai, gyvuliai Iš ma
no folvarko?“ — „Taip, iš tamstos, bet visas 
tas turtas mano. Juk, jei aš būčiau kasmet 
ėmės no vieną arkli. karve, per 20 metų kiek 
aš būčiau išvežęs! Pažiūrėk, šviesiausias ku
nigaikšti. folvarke liko dar daugiau, ten nei 
nejuto. Po truputi imdamas, aš nieko nebū
čiau turėjęs, o dabar aš būsiu bagotas, o švie
siausias kunigaikštis nenubiednėsl...“ — „Va
žiuok, durniau, laimingai...“

Ir paskui kunigaikštis dažnai užvažiuoda
vo pas Danilevičių į svečius ar rodos pasi
klausti.

čia kunigaikštis: iš vienos pusės pavar
gėlei nedovanoja 50 kapeikų, o kitam dovano
ja gal kelis tūkstančius.

Bajorai to neįstengdavo padaryti.
Dar apie rietaviškį Oginskį.
Kunigaikštis užsimanė Kemerne prie Bal

tijos jūros, už Ringos, pasistatydinti vasarna
mi. Vasarnami surentė tolimiausiam nuo Ke- 
merno savo miške aole Veviržėnus. Rudens 
metu, kai keliai patys blogiausi, kunigaikštis 
pavarė savo urėdus atsiųsti vežimus-arklius ir 
patiems pribūti. Suvažiavo apie 300 vežimų. 
Sugriovė vasarnami, sukrovė 1 vežimus, ir gur
guolė važiuoja. Pats kunigaikštis tvarko, daž
nai iš karietos iššokdamas Ir po kelio purvus 
braidydamas.

Kelionėj apie Sedą kunigaikštis nugirdo, 
kad vienas arklys pametė pasagą. Tuoj sustab
dė visą gurguolę Ir liepė visiems ieškoti pasa
gos. Ir pats laksto, blaškosi, girdi, negalima ne
suradus toliau važiuoti. Ieškojo, sako, kokias 
tris valandas — pusę dienos — juk tiek tos ir 
dienos vėlyvo rudens metu. Nusibodo žmonėms 
po purvą braidyti, kažkoks juokdarys nulupo 
nuo savo arklio kojos pasagą ir pasisakė kuni
gaikščiui radęs. Kunigaikštis davė radybų pen
kis rublius, žinoma, auksinius, o pasagą pasi
ėmė sau.

Kunigaikštis buvo gyvulių globos draugi
jos narys. Savo arkliais jis važiuodavo labai 
maža ristele. Arklius turėjo gerus. Sykį, pasa
koja mamos patėvis Kaunas iš Skruzdynių, va
žiuoju vėlokai, kiek burnelę gėręs, iš turgaus. 
Iki Pušinės nuo Plungės 7 viorstal. Arkliai, sa
ko, mano ant namų nuožangiai bėga. Prieš 
mane važiuoja kunigaikščio vežimas. Mano 
arkliai neatsilieka, vis kabinasi paskui, nors 
kelias smėlėtas, bet aš tuščiame vežime, su 
dvejetą arklių. Prie Pušinės, sako, kunigaikš
tis pasuko savo arklius skersai kelio ir mane 
sustabdė, paklausė pavardės, kaimo: „Kaip 
drįsti lygintis su kunigaikščio arkliais, dur
niaus šmote“. Lyg ir pažodis jo buvo — dur
niau, durniaus šmote. Atsiprašinėlu, kaip be
įmanydamas, maunu kepurę, stojuos ratuose 
— gardėse ant dugninės — ant kelių. Pavažia-

m.). kunigai iš sakyklos paskelbė, kad visi, kas 
vogė kunigaikščio mišką, eitų pas pati kuni
gaikšti atsiprašinėti. Nedrąsiai ėmė eiti. Kas 
šaknis roves jaunuolyne krepšiams dirbti, kas 
grėbliakočius kirtęs, savo neturėdamas, kas 
dišllu ar karti nusikirtęs. Pyko, barėsi kuni
gaikštis. Pagaliau atėjo vienas stambus turtin
gas ūkininkas ir pasisakė vogęs kunigaikščio 
mišką. „Na“, sako kunigaikštis, „kai jau ir tu 
vogei, visiems dovanoju, tegu pas mane nebei
na atsiprašinėti“ (Skudavičė - Skouds). At
seit. gražino miško vogimo nuodėmę kuni
gams atleisti.

Abudu, ir Bagdonas ir Mykolas Oginskiai, 
mėgo arklius. Rietaviškis voač mėgo žemaičių 
veislės arklius. Jis buvo Paryžiaus parodo! Iš
statęs Lietuvos nonų „išvažiavima“. — gražia 
karietą, pakinkyta žemaičiu veislės bėrukais 
viena, o kita — kaštunkais su baltomis uode
gomis ir baltais karčiais. Už tai jis gavo pirma 
pažymėjimą.

Rietaviškis turėto žemaičiu veislės arklius 
„pensininkus“. Laikė ir laikė. Kai jau arkliai 
nebeturėjo dantų, žmonės sakydavo, kleckąls 
juos šėrė. Kai iis mirė, kunigaikštienė ėmė 
tuos arklius pardavinėti, žmonės pirko no 10. 
po 5 rublius arklius, kaip liūtus. Tačiau tie tik 
odai betiko. Nebeikasdavo net žalios žolės. O 
kleckais arklius Šerti žmonės nebuvo pratę ir 
neturėto nei iš ko nei dėl ko.

Syki Juozas Kazragvs iš Pamlnleiu pasta
tė narodoj gražu žemaičiu veislės obuoliuota 
kaštunką — drigantą. Kain ugnis, kaip žaibas 
buvo šis arkivs. Tam arkliui pripažino pirma 
dovana — 100 rubliu. Kazragvs gavo pinigus ir 
patenkintas. Po kurio laiko atjoja kunigaikščio 
narišius i Paminieius nas KazragĮ ir pasako, 
kad ji kviečiąs kunigaikštis dėl arklio nasikal- 
bėti. Kazragvs išsigando. Mat, arklys buvo ne 
jo augintas. I parodą galėjo vesti tik paties au
gintus gyvulius. Sumanus buvo Kazragys. Sa
ko: ..Blogas kelias, neturiu atliekamu arklių 
nei laiko — nevažiuosiu: o jei tau kunigaikštis 
labai nori, tegu atsiunčia arklius“. Išjojo pari
štus. Ryt diena atvažiuoja uždara karieta su 
st,rainiais arkliais vežikas, narišius. Važiuota 
Kazragys. Jis gerai žinoto kunigaikščio „sko
ni“..— su kunigaikščiu reikėto kalbėti trumnat. 
griežtai. Nespėtes pasisveikinti su kunigaikš
čiu ir sakas: ..Kam mane gaišini, šviesiausias 
kunigaikšti, dėl arklio! Kad būčiau žinojęs, 
nebūčiau ir i parodą statęs; dabar turiu gaišti 
tokiu darbylaikiu“. Kunigaikštis ramiai ėmęs 
sakyti norįs tą jo arklį pirkti. „Kiek tu, Kazra- 
gi, norėtumei?“ Kazragys sakąs — pusantro 
šimto. Lygo, lygo ir dėl penkių rublių išsiskyrė. 
Kazragys sakąs: „Turi mane, šviesiausias ku
nigaikšti, parvežti namo". Važiuoja Kazragys 
kunigaikščio karietoj jau kitais arkliais nuo 
Jomontinės (apie 7 km) labai purvuotu, vos iš
brendamu keliu. Viso iki Rietavo nuo Kazragio 
sodybos apie 18 km.

Parvažiavo patenkintas, kad nepaklausė, 
ar pats auginai tą kaštunką.

Rytdieną atjoja parlšius vestis arklio. Kaz
ragys neduoda, juk, sakąs, nesusilygova. Ku
nigaikštis penkiais rubliais tedavė mažiau, 
kaip kad prašiau. Parišius grįžo vienas. Kitą 
dieną vėl karieta. Vėl Kazragys vežamas į Rie
tavą. Sulygo, užmokėjo pusantro šimto rublių. 
Kazragys vėl karietoj grįžo į Paminiejus ir ati
davė savo drlgantuką.

TIKSLAS IR PARAMA
Kalbant apie šaukiamąjį visuotinį Baž

nyčios susirinkimą, dar atkreiptinas dėme 
sys į jo pirmininko popiežiaus Jono XXIII 
mintis, kuriomis nusako to susirinkimo ar
ba santarybos tikslą, čia duodame keletą 
jo minčių, pareikštų žodžiu arba raštu 
įvairiomis progomis. Tai yra nuotrupos, 
bet gana ryškios.

Popiežiaus žodžiais tariant, visuotinė 
santaryba šaukiama: „Katalikų tikėjimo 
ūgterėjimui, krikščioniškosios elgsenos iš
ganingam atnaujinimui, bažnytinės draus
mės patikslinimui, didesniam mūsų laikų 
reikalavimams pritaikymui.

Reprezentuoti pasaulyje Dievo Bažny
čią. jos patvarųjį gyvastingumą ir tiesos 
galią.

Atskle:sti nuostabų tiesos, vienybės ir 
meilės vaizdą, regimą ir tiems, kurie yra 
nuo šio Apaštalų Sosto atsiskyrę. Tas vaiz 
das jiems bus malonus kvieslys ieškoti ir 
pasiekti tos vienybės, kurios Jėzus Kristus 
dangiškąjį Tėvą taip karštai meldė.

Kad santaryba būtų didesnis^fVasiškijos 
pasišventimo, krikščionių padorinimo aks
tinas ir padrąsinimas tiems, kurie rūpinasi 
tikėjimu ir taika.

Santaryba šaukiama ypač dėl to, kad 
Katalikų Bažnyčia. įvairių apeigų spin
dėjime, daugialytėje veikloje, nesubyran
čioje vienybėje, ryžtųsi įgauti savo dieviš- 
kaiai pasiuntinybei naujo gyvastingumo.

Be abejonės, šis įvykis nori veiksmingai 
ir žymiai pasitarnauti pasaulio taikai.

Visas visuotinės santarybos darbas sie
kia atnaujinti Jėzaus Bažnyčios paprastes
nius, grynesnius bruožus: Bažnyčią repre
zentuoti tokią, kokią dieviškasis Steigėjas 
įkūrė.

Mes iš santarybos laukiame didžių daly
kų... Ji, be kitko, nori žymiai pasitarnauti 
tų krikščioniškos tvarkos dėsnių pabrėži
mui, kuriais gaivinasi, remiasi taip pat ci
vilinio, ekonominio, politinio ir visuomenl 
nio gyvenimo raida“.

Kad santaryba neštų laukiamų vaisių, 
Šv. Tėvas visus tikinčiuosius kviečia mels
ti šventosios Dvasios šviesos. Išskirtinai 
kviečia ligonis aukoti ta mintimi savo kan 
čias, nekaltuosius vaikučius — savo malda 
vimus. Popiežius daugiau tikisi iš jungti
nės maldos ir pasiaukojimo, negu iš žmo
giškosios veiklos.

Be to, Vyriausiasis Ganytojas nori, kad 
domėtumėmės santarybos paruošiamąja ei 
ga. Nori, kad krikščioniškesnių, šventes
nių gyvenimu tame didžiame reikale, nors 
ir netiesiogiai, bendradarbiautumėme.

Kristaus Vietininko Jono XXIII troški
mai nepasiliko tyruose šaukiančiojo bal
sas. Daugelis jį jau išgirdo net iš ortodok
sų, protestantų ir anglikonų.

Juo labiau mums tas balsas girdėtinas.
S. Matulis, MIC

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
STOKE-on-TRENT — birželio 25 d., 12 v, 

švč. Širdies bažn., Queen's Ave.
BIRMINGHAM — liepos 2 d., 11 vai., šv. 

Jono vienuolyne, 21, Park Road, Bir
mingham 13.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldos evangelikams bus laikomos 

Bradfordo Vokiečių bažnyčioje (20, Grt. 
Horton Rd.)) birželio 25 d., 17 vai.
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SPEKULIACIJA SOVIETUOSE
Sovietinių įstatymų aiškinimu, ypač kai 

tinamųjų normų baudžiamosios teisės, ver
čiasi ne tik SSSR Aukščiausiojo Sovieto 
prezidiumas, Aukščiausias teismas ir mi
nistrų taryba, bet ir CK KPSS prezidiu
mas, baudžiamieji organai, spauda, radi
jas, televizija ir t.t. Užsiėmimas spekulia
cija (sovietine prasme) užtraukia bausmę 
ne mažesnę kaip penkerių metų laisvės at
ėmimas, bauda nuo 500 iki 2000 rublių, vi
siška ar dalinė turto konfiskacija. Vienpar 
tinėj diktatūroj su griežta visų organų 
centralizacija visi išvardytieji „įstatymų 
aiškintojai“ iš tikro yra vykdomieji orga
nai vieno šefo, vieno šeimininko — C.K. 
KPSS.

Kadangi vienpartinė diktatūra bijo kiek 
vieno opozicijos pasireiškimo, tai ji serga 
persekiojimo manija, įtaria savo bendrą 
priešiškumu, visur mato maištą. Viską ap
imąs įtarinėjimas sukelia budrumo psicho
zę, baimė persimeta į visus valdinius, klės 
ti pataikavimas, įskundinėjimas, melas ir 
šmeižtas. Tokiam dideliam „įstatymų aiš
kintojų“ skaičiui, linkusiam kaltinti ir 
bausti, įstatymų sauvališkas aiškinimas 
ypač pavojingas. Valdinė vienpartinė spau 
da prisisavina sau baudžiamųjų organų 
funkcijas. Ne kas kitas, kaip Leninas, tary 
binei spaudai suteikė amžiną mandatą me 
luoti ir šmeižti. Juk Leninas laikėsi tos 
nuomonės, kad „penkių nuošimčių tiesos“ 
pakanka, jog pagal selkoro ar zabkoro 
parašytąją žinutę valdžios organai galėtų 
persekioti žmones. Jeigu „Tiesos“ ar „Iz- 
vestijų“ korespondentas reikalauja „ašt
riai“ bausti spekuliantus, tai iš tikrųjų kai 
tinamajam tai yra jau sprendimas, be 
tardymo ir teismo, tai įsakymas vadovau
jančių partijos narių teisingumo orga
nams. „Aštriai bausti spekuliantus“ parti
nio laikraščio pastaboje reiškia, kad korės 
pondentas be jokių juridinių pagrindų ir 
be bylos aiškinimo apkaltino žmogų speku
liacija ir padarė jam aštrų nuosprendį už 
tėismo ribų. 'Tokia sovietinės spaudos ga
lia veda į masinį žmonių persekiojimą, lau 
kinę policinę sauvalę ir susidorojimą be 
teismo, kaip tai vykdavo trisdešimtaisiais 
metais. Įvairios „troikos“ čiupdavo vien 
tik pagal laikraščio žinutes tūkstančius 
Žmonių ir nuteisdavo sušaudyti ar kator
gai, paskelbdamos jiems „nuosprendį“ prie 
masinės duobės ar į koncentracijos stovyk 
lą atgabenus.

Su postalininiu „atlydžiu“ įvyko šioks 
toks čekistinės sauvalės ir susidorojimo 
be teismo suvaržymas. Bet jau XXI parti
nis suvažiavimas, matyt, nusigando šio 
„liberalizmo“ ir įsakė išlyginti baudžiamų
jų organų galios „apribojimus“ kuriant 
plataus tinklo naujus „liaudies družinas“ 
iš komjaunuolių ir partaktyvo, visuomeni
nius teismus, „garbės teismus“ ir t.t. Dar 
daugiau išplėstos spaudos baudžiamosios 
funkcijos. Paskutiniais trejais metais ypač 
persekiojama nauja piliečių kategorija — 
„šabašnikai“, „rangovai“ ir t.t. Žmonių 
kaltė čia būna ta, kad jie laisvu nuo dar
bo metu ryžtasi užsidirbti keletą rublių. 
Laikrašč ai pakaltina šiuos žmones juodo
joj rinkoj prekiaujant, vadindami juos spe 
kuliantais. Bindorius, pagaminęs savo ran
komis kubiliukų, geldelių, statinių, kokių 
nėra valstybinėse krautuvėse ir kooperaty 
vuose, parduoda savo pūslėtų rankų gerus 
gaminius ir nori parduoti tokias prekes 
brangiau, negu netinkamos valdiškos. Už 
tai bindoriai kaltinami spekuliacija. Kitas 
talentingas jaunuolis, surinkęs išmestas į 
šiukšlyną rentgeno nuotraukas, pagamino 
tokias patefono plokšteles, kokių Gosmuz- 
torgo krautuvėse nesurasi. Laikraščiai jį 
apkaltina už pardavinėjimą savo gaminio.

RAŠO: J. Gutauskas

Sovietiniu apibrėžimu spekuliacija gali
ma kaltinti už žemės ūkio gaminių ir maši 
nų supirkinėjimą ir pardavinėjimą norint 
pasipelnyti.

Sovietinė mažmenų prekyba taip pat su
pirkinėja, pardavinėja ir pasipelno. Tuo
met pagal sovietinę įstatymdavystę reiktų 
spekuliacija apkaltinti visą sovietinį pre
kybos aparatą, pradedant ministru ir bai
giant mineralinių vandenų būdelės parda
vėja. Bet, matote, valstybė — ne privatus 
asmuo. Kodėl privatus spekuliantas žmo
nėms turi būti pavojingesnis, negu organi 
zuotas valstybinis spekuliantas? Partija, 
kurios rankose yra sovietinė valstybė, yra 
supermonopolistas. Turėdama savo žinioje 
visą ūkį, partija reiškiasi krašto viduje ir 
svetur, kaip vienintelis įmonininkas. Be 
sovietinės vyriausybės, kuriai atstovauja 
prekybos ministerija, Sovietuose niekas ne 
prekiauja su užsieniu. Juodoji rinka ypač 
pavojinga, jeigu jos dalyviai yra stipriai 
organizuoti. Tarybinė vyriausybė gali „le
galizuoti“ savo veiksmus, net jeigu įpras
tiniu teisės ir moralės supratimu tai yra 
nusikaltimas. Argi spekuliacija nustoja bū 
ti spekuliacija, kai ja verčiasi totalitarinė 
vyriausybė?

Kas yra Sovietuose spekuliacija?
Jeigu, pavyzdžiui, darbo žmogus sutau

pė nedidelę pinigų sumą ir nenori jų laiky 
ti kojinėj po čiužiniu, bet norėtų duoti 
apsaugai ar gauti dar nuošimčius, tai jis 
padeda savo sutaupąs į banką, taupomąją 
kasą, į draudimo bendrovę ir t.t. Toks tau
pymo metodas vadinamas „pastoviu, ga
rantuotu“.

Kitas pinigų savininkas nori greičiau ir 
daugiau uždirbti. Jis rizikuoja. Laisvame 
krašte jis perka akcijas, vekselius ar lošia 
biržoje. Čia jis saugumo garantijų neturi. 
Bet jis turi vilties staiga padidinti savo pa 
jamas. Toksai „kreditavimo“ metodas va
dinamas „spekuliacija“ arba „iniciatyvi
niu metodu“.

Sovietų Sąjungoje panašios spekuliaci
jos nėra, nes nėra privačių įmonių ar ak
cinių bendrovių, yra tik valstybinis ban
kas. Sovietiniam piliečiui lieka tik galimy 
bė padėti savo pinigus į valstybinę taupo
mąją kasą ar įsigyti valstybinių paskolų 
obligacijų.

Sovietuose biržos nėra. Vienintelis vers
lininkas ir spekuliantas Sovietuose — tik 
sovietinė valdžia. Krašto viduje ji neturi 
nei partnerių, nei konkurentų, todėl ir bir
žos nėra. Bet sovietinė valdžia spekuliuoja 
užsienio tarptautinėse biržose. Ji nė kiek 
neužsileidžia tarptautinėse biržose kapita
listiniams partneriams.

Legaliose biržose sovietinė vyriausybė 
reiškiasi per savo prekybinius agentus — 
per Vneštorgbank, per užsienio prekybos 
ministerijos įgaliotinius. Dalyvauja speku- 
l’acijose ir sandėriuose atvirai ir per staty 
tinius maklerius ir agentus.

Tarptautinėse slaptose, juodose biržose 
Kasablankoj, Beirute, Hongkonge ir kt. so 
vietinė vyriausybė (kaip ir vyriausybės ne 
kurių kitų kraštų) varo savo biznį.

Be normalios, legalios spekuliacijos ne
galima įsivaizduoti tarptautinių 
apskritai biržų, kaip priemonių 
niams ekonominiams ryšiams ir 
jos priemonių pasaulinėj rinkoj, 
tautinės biržinės spekuliacijos
čia ir SSSR, ir tik todėl, kad krašto viduje 
nėra biržų, sovietinė ekonominė propagan 
da gali spekuliuoti gyventojų nežinojimu 
ir keikti savo tarptautinius partnerius, 
kaltindama juos spekuliacija.

biržų ir 
tarptauti- 
orientaci- 
Be tarp- 

neišsiver-

KAI NEGALIMI DALYKAI VIRSTA GALIMAIS

Antrasis Pasaulinis karas. Graikijos pa
sieny 2000 alijantų kariuomenės apsupta 
vokiečių. Už kelių dienų Hitleris pasiruo
šęs tuos du tūkstančiu sunaikinti. Vienin
telis būdas bėra alijantams juos išgelbėti: 
pasiekus vienos mažos salelės nepaprastai 
aukštą uolą, įkopti į jos viršūnę ir, iš ten 
prislinkus prie svarbių vokiečių sandėlių, 
susprogdinti juos, šiam tikslui parenkami 
šeši vyrai. Vienas jų — geriausias alpinis
tas, kitas — technikos specialistas (sprog
dinti), trečias — prityręs žudikas tyliu 
būdu (peiliu), ketvirtas — taip pat puikus 
„murderer", ir t.t. Šios šešių vyrų grupės 
misija tokia sunki, kad bet kokiais proti
niais išvedžiojimais remiantis iš viso ne
galima padaryti. Bet, gelbstint 2000 žmo
nių gyvybes ir tolimesnį alijantų karinį 
pasisekimą, verta mėginti, šeši išrinktieji 
visa tai žino. Jų bandymas yra beveik 
beprotiškas, bet tik specialistas inžinierius 
po daugelio patirtų sunkumų pradėta abe
joti ir prikaišioti bendrams, ypač grupės 
vadovui, dėl šio pamišėliško uždavinio.

Filmo įdomybė ir yra šitame nepapras
tame nuotyky, kai siekiama įvykdyti ne
galimą dalyką ir kai galų gale tas negali
mas virsta galimu, žinoma, neapsakoma 
vyrų drąsa bei valia ir neapsakomu suma
numu. Filmas tikra to žodžio prasme na
tūralistinis ir pastatytas labai puikiai. Ko
pimas į uolos viršūnę atrodo toks tikras, 
pavojai tokie vaizdūs, kad žiūrovai stebi, 
kvapą sulaikę, ir lengvai atsidusta, filmo 
herojams viršūnę pasiekus. Arba: audra 
jūroje taip puikiai pavaizduota, kad, ro
dos, beveik junti teškiančius bangų purs-

FILMAS „THE GUNS OF NAVARONE“

lūs, net vėsu darosi. Sargybinių ir kitų 
pakely pasitaikiusių nepalankių žmonių 
nužudymas toks šiurpiai vaizdus, kad už
miršti esąs filme, o pradedi gyventi visu 
tuo karo užfrontės baisumu. Staigios ir 
netikėtos, situacijos. Išdavimai. Švelnios 
meilės spalvos siaubingoj karo aplinkoj. 
Visa tai paprastą siužetą tiek sudramatina 
ir įvaizdina, kad ilgas filmas praskrenda 
nuolatiniame susidomėjime. Iš tų šešių iš
rinktųjų tik vienas žūsta. Penki pasiekia 
tikslą, atlieka uždavinį (su graikų partiza
nų pagalba), jau uždavinį atlikus, dar 
vienas žūva. Negalimybė virsta galimybe. 
Kai kas sako, kad tokia pat negalimybė 
buvusi ir šio filmo gamyba. Bet sumanaus 
filmo gamintojo Carl Foreman visos kliū
tys buvo nugalėtos.

Vaidina rinktiniai artistai: Gregory 
Peck, David Niven, Anthony Quinn, o taip 
pat mūsų bičiulis lietuvis George Mikeli 
Iš moterų — Irene Papas ir graži naujokė 
Gia Scala. Ypač puikus Gregory Peck, 
pavaizduojąs nepaprastą vyrišką valią, 
užsispyrimą, įgimtą inteligenciją ir ištver
mę alpinisto asmeny. Vėliau jo uždavinys 
būna ne vien užkopimas į milžinišką uolą, 
bet ir vadovavimas grupei, kai ankstyves
nis vadovas kelionėj fatališkai susižeidžia. 
Gregory Peck, kaip jo prancūzė žmona 
spaudoje teigia, ir gyvenime esąs stiprios 
valios ir filosofuojąs vyras.

Filmas dėl karo baisumų vaizdumo pa
lieka pacifistines nuotaikas. Be to, įdomus 
mėgėjams nuotykių ir stiprių vaizdų bei 
įspūdžių.

Alė Rūta

Rašo K. Jonelynas.

Juodoji rinka sovietinės teisės vadinama 
spekuliacija, bet ją galima būtų vadinti iš
lyginimu laikino trūkumo žmonėms trūks
tamųjų prekių.

Tikroji juodoji rinka (nekalbant apie 
tarptautinę juodąją biržą) — laikinas reiš 
kinys. Ji pasireiškia badmečiu, karo ir po
kario metais, kai būna nederlius, sausra, 
potvyniai ir t.t. šioms nelaimėms pasibai
gus, juodoji rinka pranyksta. Juodoji rin
ka gali susikurti ir tuo atveju, kai dėl men 
kos gamybos prekių kiekybė sumažėja. So 
vietuose „dėsninga“ galima laikyti juodąją 
rinką pilietinio karo ir sovietinių badme
čių laikais.

Bet Sovietuose juodoji rinka niekuomet 
neišnyko. Ten viešpatauja amžinas prekių 
badas.

Spekuliuojama prekėmis, kurių laukiant 
reikia stovėti eilėse. Labai reikšminga spe 
kuliacijos priežastis yra bloga gaminių ko 
kybė. Pirkėjai „medžioja“ geras prekes.

Bloga sovietinės gamybos rūšis, ypač in
dustrinės, yra ta, kad užsienio pirkėjai, net 
ir „broliškieji“ kraštai neima, jei tik gali
ma, sovietinių industrinių gaminių.

Kas gi Sovietuose tikrasis spekuliantas? 
Kas prekiauja juodojoj rinkoj ir kas suda
ro sąlygas juodajai rinkai laikytis?

Sovietinė vyriausybė spekuliuoja, kaip 
jau sakyta, ne tik viduj.

Antrasis sovietinis badas (1932-34), kaip 
žinoma, buvo sukeltas dirbtinai, dėl ypa
tingos grūdų paruošos sistemos ir vadina
mosios „gyventojų išteklių mobilizacijos 
industrializacijos tikslui“. Pačiais baisiau
siais bado mėnesiais 1932 m. buvo įsteigti 
Torgsinai tariamai prekiauti su užsie
niais. Prekiavo miltais, kruopom, kvie
čiais, sviestu, cukrum, odos dirbiniais, 
tai yra tokiais gaminiais, kurių trūkstant 
svarbiuose duoniniuose krašto rajonuose— 
Ukrainoj, šiaurės Kaukaze, Kubanėj, Do
ne — tuštėjo ištisi kaimai ir stanicos, iš
mirdavo iki paskutinio žmogaus, išskyrus 
kolūkių pirmininkus, stanicų Sovietus, kai 
mų Sovietus ir partkomų sekretorius.

Priskaitoma apie tris milijonus mirusių 
badu. Maisto gaminiais spekuliuodami 
valstybiniai Torgsinai ėmė ne popieriniais 
pinigais (sovietinių rublių neėmė), bet 
auksu, sidabru, brangenybėmis, kryželiais, 
laikrodžiais, brangiais paveikslais ir t.t. 
Tarp kitko, ėmė taip pat užsieninę ir ca- 
ristinę (aukso) valiutą.

Kaip galima vertinti šią valstybinę spe
kuliaciją maisto gaminiais bado įkaršty, 
jei tuo metu iš valstiečių ir vėliau iš nau
jai iškeptųjų kolchozninkų partiniai ir 
komsomolcai aktyvistai atimdavo viską, 
kas valgoma, iki rūkščių kopūstų?

Iš pradžios buvo iš valstiečių atimti visi 
gaminiai — duona, miltai, mėsa. Tie atim
tieji gaminiai buvo pardavinėjami gyven
tojams už auksą ir brangenybes. Ar gali 
būti nusikalstamesnė prekybos (juodosios) dama ne savo balsu, valytoja puolė pro 
forma ir dar valstybės legalizuota? vartus į gatvę ir baisiai nustebo, kad visi

Antras valstybinės spekuliacijos pavyz- namai tebestovi savo vietose.
dys. Kai grūdų paruošoms buvo nepatogu — Kas?.. Kur?.. — sunerimo praeiviai, 
priverstinai paimti žemės ūkio gaminius, — Parduotuvėje!.. Viskas išlaužta... — 
tada kaimo vartotojų parduotuvėse pasiro čia ji pamatė parduotuvės vedėją Jakušo- 
dė nauja prekių rūšis — „valstybinių že- ką ir puolė prie jo: — Greičiau, vedėjau!.. 
mės ūkio produktų paruošos fondas“. Jei- Viskas išnešta...
gu nori nusipirkti odinius batus, atnešk —Cit, kvaile... —sudraudė ją pusbal- 
jaučio ar karvės odą, arba keletą pūdų siu vedėjas. — Liaukis rėkusi, dar miliciją 
kviečių, miežių ir t.t. Už kišeninį laikrodu- prisišauksi... Vesk, rodyk!
ką — grūdų, kiaušinių arba sviesto. Tokia Suglumusi valytoja nuskubėjo į kiemą 
sovietinė valstybinė spekuliacija! ir sustojo prie išlaužtų parduotuvės durų.

Dar kita spekuliantų kategorija —krau- Bematant į kiemą prigužėjo žioplių. Jaku- 
tuvių vedėjai (zavmagi), pardavėjai, direk šokas varinėjo juos ir ramino:
toriai, ekspeditoriai ir įvairių valstybinių — Eikit sau, nėra čia ko... Nieko neatsi- 
ir kooperatyvinių įmonių pareigūnai. Ši ka tiko... Klaida... 
tegorija verčiasi spekuliacija, pirmiausia, 
dėl to, kad valstybė ir įmonės moka labai duotuvės tarnautojai liko vieni, Jakušokas 
menką atlyginimą, iš kurio negalima pra- pasikvietė nuošaliau savo pavaduotoją ir 
gyventi. Antra, prekės, kurios gaminamos, ilgai su juo šnibždėjosi. Paskui pasikvietė 
yra amžinai deficitinės, norint jų gauti, valytoją:
reikia dieną naktį stovėti eilėje ir dar peš- — Nieko tu nematei ir nežinai, aišku? Ir 
tis, kad patektum į krautuvę, arba sumo- prikąsk liežuvį. O kad jis tvirčiau laikytų- 
kėt krautuvės vedėjui triskart brangiau. s* — še... — ir įspraudė jai į ranką porą

Dar kita spekuliantų kategorija didmeni popierėlių.
nių sandėlių arba skirstymo bazių Centro- Taip laimingai ir būtų pasibaigusi šita 
spirto arba Gosspirto vedėjai. Šie spekliuo nelaiminga istorija, atsitikusi Kaune, vals- 
ja su valstybinių valgyklų vedėjais, ręsto- tybinėje parduotuvėje Nr. 65, jei ne vienas 
ranais, gelžkelio stočių bufetais. sutapimas. Atitinkami žmonės, stovintieji

Ar verta ilgai ieškoti spekuliacijos prie- tarybinio teisėtumo sargyboje, sulaikė tris 
žasčių krašte, kur amžinai nėra žmonėms jaunuolius, kurie prisipažino įsibrovę į šią 
tai, ko reikia? Jokiomis administracinėmis parduotuvę ir išnešę tam tikrą sumą pi- 
priemonėmis ir laikraštiniais įskundimais nigų. 
nepašalinsi. — Jūs čia kažką painiojate! — pastebė

jo įstatymų saugotojai. —Mes nieko nežino
me apie parduotuvės numeris 65 api- nes čia gausi gerą prekę, visada 
plėšimą. vertą Jūsų mokamo pinigo, taip

-Ką gi, jei netikite,paklauskite vedėją. Dat įt įr sąžinįngą patarnavl- 
Vedeją reikėjo apklausti jau vien del to, 4_5 savaičlų garantuotą slun- 

kad butų galima nustatyti pagrobtąją ttai pristatymą.

— Buvo jūsų parduotuvėje įsilaužimas?

Mano bičiulis nekantrauja
Visai neilgai trukus paaiškėjo, kad ma

no bičiulio būta nekantraus karštakošio, ir 
jam tas laukimas greitai nusibodo. Turė
damas girininką bičiuliu, jis pradėjo su 
apskųstuoju eiguliu visai nesiskaityt ir net 
kaip nors greičiau jam pakenkti, kiaulys
čių pridaryti. Tarnaujantis eigulis seniai 
to ūkininko nedraugingumą jautė ir buvo 
budrus. Vieną ankstų vasaros sekmadie
nio rytą jis atvedė pas mane skundėjo tre
jetą arklių, užgrobtų miške, besiganančių 
uždraustoje vietoje, kur buvo pasėtas jau
nas miškas. Faktą patikrinus vietoje paaiš
kėjo, kad arklių ganytasi per naktį. Visai 
galimas dalykas, jei kaltininkas būtų likęs 
neišaiškintas, jis pats būtų turėjęs prieš 
eigulį naujo skundo priežastį ir naujų 
skundui pateisinti įrodymų. Surašiau įvy
kio protokolą ir iš arklių savininko paė
miau miškų departamento nustatytą pini
ginę pabaudą. Nuo šio laiko mano bičiulis 
užsiuto ir prieš mane. ,Aha‘, vėliau jis 
skundėsi žmonėms, ,ar tai šitoks jis bičiu
lis, ar negalėjo dovanoti'! ir t.t.

Išgirdęs savo bičiulio didį manim nusi
vylimą, jo nusiskundimus žmonėms, su 
pasitenkinimu laisviau atsikvėpiau ir gal
vojau, kad bičiulystė su juo baigta. Tru
putį klydau. Vėliau paaiškėjo, kad ji 
tam tikrą laiką tęsėsi.

dar

Nauji mano bičiulio žygiai

Neilgai trukus, vos po keleto savaičių 
po mano .bičiuliško apsikiaulinimo', gavau 
iš urėdijos raštą, kad tokią ir tokią dieną 
atvyks pas mane miškų urėdo pavaduoto
jas padaryti revizijos tokioj ir tokioj eigu
voj, kaip tik mano bičiulio apskųstojo ei
gulio saugomoj. Rašte dar buvo prašoma 
iškviesti liudytoju tokį ir tokį pilietį, kaip 
tik mano bičiulį...

Paskirtai dienai šaukimu bičiulį iššau
kiau, iškviečiau vietinį ir kaimyninį eigu
lius, atvyko urėdo pavaduotojas, ir visi, 
penkių asmenų komisija, išėjome .nusikal
timų pilnoj' eiguvoj revizijos daryti. Tuoj 
pasiūlėme skundėjui vesti mus ir rodyti 
visa, ką jis tik žino. Jis veda šen, bando 
vesti ten, bet jokių nusikaltimų nei jis ne
randa, nei mes nepastebime. Kur jo arkliai 
buvo užgrobti, irgi neveda... Apėję visą 
eiguvą skersai ir išilgai ir nieko įtartino 
neradę, reviziją užbaigėme, atleidę eigu
lius ir liudytoją namo.

Namie, bent man, paaiškėjo dar naujas 
dalykas. Urėdo pavaduotojas parodė man 
atsivežtą raštišką skundą, mano bičiulio 
parašytą žemės ūkio ministrui, kuriame 
juodu ant balto aiškiai buvo išdėstyta, kad 
Krakių girininkijoj toks ir toks eigulis 
taip ir taip eikvoja valstybės mišką, o gi
rininkas jo darbus slepia. Tokios klastin
gos ir netikėtos žinios sujaudintas, pasida
riau ir pasilikau sau to skundo nuorašą.

Dar po kurio laiko abu su bičiuliu turė
jome malonumo kas sau, pavieniui pasiva
žinėti į Grinkiškį ir ten dar kartą susitik
ti ir pasimatyti prie žalia gelumbe aptiesto 
teisėjo stalo.

Teisėjas, išklausęs mūsų bičiuliškus 
pareiškimus ir susipažinęs su dabar jau 
dviejų skundų turiniu, liepęs visiems teis
mo salėje buvusiems žmonėms atsistoti, la
bai iškilmingai mudviejų bičiulystę teikė
si nutraukti savuoju sprendimu, kuris žo
dis žodin šitaip skambėjo: ,Už neteisingų ir 
nepagrįstų skundų rašymą, tikslu pakenkti 
valstybės tarnautojams, LIETUVOS RES
PUBLIKOS VARDU, nubausti Juozą D-lių 
dv'emis savaitėmis arešto'.

Dabar nesibičiuliauju su jokiais pana
šiais pavyduoliais.

(Pabaiga)

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

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

A. Vienažindys

MŪSŲ DIENŲ DIDVYRIAI

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)

— Viešpatie!.. Gelbėkit!.. Vagys!.. — rėk-

Žiūrovai nenoromis išsiskirstė. Kai par-

do, o vietoje jo iškvietė jo pavaduotoją 
Pavlovą. Šis pasirodė beesąs nuolaidesnis. 
Jis iš karto pakėlė sumą ligi 1200 rublių, o 
išklausęs abipusius priekaištus, padidino 
ją ligi 4000 ir čia galutinai sustojo. Tada 
vėl teko kviesti Jakušoką. Derybos tęsėsi. 
Vagišiai tvirtino daugiau pavogę, Jakušo- 
kas su Pavlovu tvirtino mažiau pasigedę. 
Teisybę nustatyti darėsi vis sunkiau. Vie
nas iš įsilaužėjų, Belkevičlus, galutinai 
[tūžo:

— Ką čia jo klausote... Aš kategoriškai 
tvirtinu, kad mes išnešėme nemažiau kaip 
dvidešimt tūkstančių rublių!

Kaip bebūtų keista, bet vagišiai pasirodė 
teisūs — jie tikrai pagrobė apie dvidešimt 
tūkstančių. Jakušokas ir Pavlovas, kaip 
vėliau paaiškėjo, įnešė į kasą 12000 r., nes 
tiek trūko, patikrinus parduotuvės prekių 
likučius. Kur dingo dar aštuoni tūkstan
čiai nuostolių — niekas nežino. (Visos čia 
minimos sumos — senais pinigais. — Red. 
pastaba). Tiesą sakant, Jakušokas su Pav
lovu tikriausiai žino. Juk ne veltui jiedu 
taip atkakliai mėgino nuslėpti net patį 
apiplėšimo faktą...

Ką apie šiuodu didvyrius galvoja Kauno 
valstybinės prekybos vadovai?

K.La kas
(„Šluota“, 1961 m. Nr. 3)

13.000 moksleivių laiko brandos 
egzaminus

(E) Tokį skaičių paskelbė Vilniaus radi
jas. Bet dar nespėjo moksleiviai egzaminus 
baigti, kai jau komunistinio jaunimo orga
nizacijos apsupo jaunuolius šūkiais: Abitu 
rientai. eikite dirbti į kolchozus ir sovcho- 
zus. Kai kur busimieji abiturientai jau 
grupėmis „laisvanoriškai“ įsirašė darbams 
žemės ūkyje.

©©©©©©©©©©©©©©©
Jei pasiųsti ką nors reik,'

tuč tuojau pas Taurą eik,

GEORGE MIKELL

18 jardų vilnonės ir pusvlinonės 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

„THE GUNS OF NAVARONE“
FILMOJE

Kaip jau mūsų bendradarbės Alės Rūtos
straipsnyje apie šią filmą pažymėta, joje — paklausė vedėjo Jakušoko.
vaidina ir mūsų tautietis George Mikeli — Buvo... — matydamas, kad jau vis- 
(Jurgis Mikelaitis, šiuo tarpu gyvenąs kas žinoma, prisipažino Jakušokas.
Londone).

Filmos reklama jį yra palikusi 
nuošaliai, iškeldama tik eilę kitų 
mųjų žvaigždžių. Kiltų tada klausimas, ar me ir tiek... Taip apie porą šimtų rublių... 
mūsų tautiečio vaidmuo filme toks nereikš —Negražu meluoti tardymo organams!
mingas, ar jį tik skriaudžia reklama. — įsikišo vienas iš įsilaužėjų, Mikalaus-

Reikia pasakyti, kad šios filmos recenzi- kas. — Geriau prisipažink... Mes ir rankų Briedis)
ją jau balandžio 27 d. yra parašęs britų di- neteptume dėl poros šimtų... ' '

Ir čia prasidėjo keista žodžių kova. MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
88. GOLDSMITH AVE.,

LONDON, W.3.
Tel. ACO 9471

— Tai kodėl apie tai mums nepranešėte? 
kažkaip —E, ką čia pranešinėsi... Vienus niekus 
vadina- tepagrobė, patys su pavaduotoju padengė-

dysis „The Times" dienraštis. Toje recen
zijoje išminėtos ir didžiosios žvaigždės ir Tardytojai ir nusikaltėliai ir geruoju pra
kertu mūsų tautietis ir visiems jiems vie- šė, ir ragino, ir prikalbinėjo, kad Jakušo- 
nodai paskirta vietos. Ten net pasakyta, kas prisipažintų, kiek jam pavogė, o Jaku- 
kad George Mikeli, vaidinęs vokiečių ka- šokas užsispyrė ir gana. Jis tvirtino savo 
rininką, sukuria kaip tik tokią realią pade — porą šimtų ir nė kapeikos daugiau.
fį? kurioje gali pasireikšti kiti. Pagaliau, nieko nepešę, Jakušoką palei- 5GGGGGGG1rlddGGGG
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ADRESAS IR PAVARDĖ
„Europos Lietuvio“ redakcija tarpais 

gauna laiškų, kuriuose prašoma ką nors pa 
skelbti, bet nenurodoma, nei kas tai siun
čia, nei koks yra siuntėjo adresas, o tie da 
Tykai būtinai turi būti nurodomi, nes ant
raip neįmanoma skelbti.

Siuntėjai tokių įvairių pranešimi) prašo
mi neužmiršti tai.

KRISTAUS GYVENIMAS
Ar tikrai evangelijose žinių teikėjai yra 

autoritetingi, kiek tai susiję su vieta ir 
laiku? Ar jų pasakojamieji įvykiai yra tei 
stogai ir bešališkai paliudyti ir ar yra jie 
stebuklingo pobūdžio? Ar tie įvykiai pa
tvirtina Jėzaus religinės misijos tikrumą? 
Apie kuriuos čia iškeltuosius klausimus su 
kasi didžiausi ginčai tiek praėjusiais šimt 
mečiais, tiek ir mūsų laikais? Tai paaiškės 
didžiajame 1000 puslapių Kristaus Gyveni 
me! Štai naujieji Garbės Leidėjai: Pranas 
Vilutis, per 4 kartus, iš viso 26 svarus; Ig
nas Dailidė, per 3 kartus, iš viso 4 svarus; 
Nikodemas Mockus 2 sv. 10 šil.; A. Brazins 
kas 2 sv. 5 šil. Garbės Prenumeratoriai po 
2 svarus: Frank ir Francis Senkai, Jonas 
ir Natalija Gerveliai, Petras ir Lena Povi
liūnai, Antanas ir Marija Paulavičiai, Ona 
Tumosienė, A. Miliūnas.

Pilnam knygos išleidimui dar trūksta 
naujų užsakymų, o juos siųsti: Lithuanian 
Church, 21, The Oval, Hackney Road, Lon
don, E.2. Kun. P. Dauknys

LONDONAS
PRIEŠATOSTOGINIS VAKARAS

Londono Lietuvių Bažnyčios Komitetas 
liepos 1 d.. 7.30 vai. vak., rengia

Priešatostoginį vakarą
Parapijos salėje, 345a, Victoria Park Rd., 
E.9. Bus loterija, šokiams grieš Nottingha- 
mo trejetas DAINA.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

Londono Lietuvių Bažnytinis Komitetas

PETRINĖS
Anglijoje birželio 29 d., Petrinės, nėra 

švenčiamos, bet yra prievolė šv. Mišiose 
dalyvauti. Lietuvių šv. Kazimiero bažny
čioje ryttoės Mišios bus 7.30 ir 8 vai., o va 
karinės 8 vai.

MIRUSIOS TAUTIETĖS
Aprūpintos šv. Sakramentais, vėl palai

dotos iš Lietuvių bažnyčios dvi senesnės 
išeivijos tautietės. Birželio 5 d. šv. Leonar
do ligoninėje mirė 82 metų amžiaus Mari
ja Urbienė. Liko sūnus ir duktė. Palaidota 
birž. 9 d.

Birželio 7 d. mirė Leonora Paškevičienė, 
85 m. amžiaus, gausios šeimos motina. Ji 
buvo artima Bažnyčios ir tautos veikėjo 
prof, k an. Fabijono Kemėšio giminaitė. 
Palaidota birž. 13 d.

PADĖKA LONDONIŠKIAMS
Nuoširdus lietuviškas ačiū p.p. Puido

kams, p. Bumbliauskui už priglaudimą ma 
nęs paskutines dienas man išvykstant į 
Ameriką. Taip pat esu širdingai dėkingas 
p. Milvidui ir visiems buvusiems ginklo 
draugams už surengtas man antras išleis
tuves ir dovanas atminimui. Taip pat esu 
labai dėkingas visiems londoniškiams, tiek 
daug man nuoširdumo parodžiusiems, ku
rio aš tikrai nesijaučiu užsitarnavęs.

Geros kloties Jums visiems jūsų darbuo 
se ir gyvenime. Iki pasimatymo Londone 
ar Tėvynėj Lietuvoj.

A. Ragauskas

DERBY
PAGARBUS DĖKINGUMAS

Vietos lietuvių kolonija birželio 18 d. pa
garbiai ir dėkingai paminėjo tautiečius, 
žiaurių sovietinių trėmimų aukas, 1941 m. 
sukilėlius prieš bolševikinę priespaudą ir 
visus laisvės kovotojus, kankinius. Minėji
mą surengė Lietuvių Klubas, kurį vairuo
ja pirm. Dr. J. Mockus, sekt. F. Ramonis, 
ižd. P. Stančikas Ir vald. narys Strakšys. 
Klubas už žuvusius laisvės kovotojus, kan 
kinius, tremtinius ir Lietuvos laisvę užpra 
šė šv. Mišias, kurias atlaikė liet, kapelio
nas iš Londono.

Tuojau po pamaldų minėjimas buvo per 
keltas į gretimą salę. Dr. J. Mockus tarė 
žodį apie bolševikinę okupaciją ir 1941 m. 
sukilimą. Baigdamas kvietė veiksmingai 
remti Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetą, aukojant Tautos Fondui. Paskai 
tininkui pradėjus, dalyviai suaukojo 8 sv.

Sibiro tremtinių, Lietuvos partizanų ir 
netekusių tėvynes poetų, dainių žodžiais 
londoniškis kapelionas praskleidė paverg
tųjų tautiečių kryžiaus kelią, laisvės žy
gius ir kraujo aukas.

Užbaigai nuaidėjo „Lietuva Tėvynė...“

ROCHDALE
Susitarus su Manchesterio apylinkės 

DBLS skyrių vadovais, liepos 1 d., šeštadie 
n{, 7 vai., Manchesterio Lietuvių Soc. Klu
be šaukiamas Lietuvių Namų B-vės akci
ninkų susirinkimas jos finansinei padėčiai 
apsvarstyti.

Prašoma akcininkus gausiai dalyvauti.
D. Banaitis

DBLS Tarybos narys

BRADFORDAS
PADĖKA

Jau trečią kartą tenka išgyventi tą patį 
skaudų politinio tremtinio kraustymosi 
jausmą: tolyn nuo mylimos Lietuvos, to
lyn, o nežinia, kada atgalios...

— Ir kodėl Tu, Lietuva, esi mums tokia 
brangi?.. Tai todėl, kad Tavo žemė sulais
tyta mūsų brolių krauju, nusėta karžygių 
kapais... — Taip prabilo L. Šimutis 1935 
m., atvykęs iš JAV į Pasaulio Lietuvių 
Kongresą Kaune. Dar gilesnį Tėvynės mei
lės jausmą nešiojame savo širdyse mes, 
šių dienų politiniai tremtiniai, nes Lietuva 
ne tik laistoma mūsų brolių krauju ir nu
sėta karžygių kapais, bet jau 21 metai 
kaip kenčia raudonųjų ruskių jungą. To
dėl mes niekad nepamilsime kito krašto, 
nebent apgaudinėtume save, svetimais rū
bais prisidengę, apsimesdami laimingais. 
Truputėlį tikrosios laimės tremtyje mums 
gali suteikti tik lietuvio artumas lietuviui. 
Todėl ir man paliekant šį kraštą nieko ne
gaila, vien tik savo tautiečių artumo. Bū
davo nesutarimų ir ginčų, bet kai reikia 
skirtis, atrodo, kad gyventa vienoj didelėj 
šeimoj, besirūpinančioj bendrais savais rei 
kalais. šitokį broliškumo jausmą man ir 
mano šeimai teko giliai išgyventi mums su 
ruoštų išleistuvių metu.

Miela ir graudu buvo priimti brangią 
lietuvių mokyklos mokinių dovaną, miela 
ir kartu nejauku buvo girdėti daugelio kai 
bėtojų žodžių, jungiančių mano menką įna 
šą į didelį lietuvybės išlaikymo ir kovos už 
Lietuvos laisvę darbą, dar maloniau su
jaudino mokinės Vandos Galbuogytės atsi
sveikinimo daina, o gražiai papuošti ir 
nuo gėrybių lūžtantieji stalai tą lietuviš
kos šeimos bendrumo jausmą dar labiau 
suartino, ir tos kelios valandos prabėgo vie 
no linkėjimo ženklu: lietuvi, glauskis prie 
lietuvio...

Iš visos širdies dėkoju Bradfordo Lietu
viu mokyklos vadovybei, Tėvų komitetui 
ir Vyčio Klubo valdybai už iniciatyvą, mie 
liems mokiniams už brangią dovaną, kal
bėtojams už nuoširdžiai išreikštas mintis 
ir linkėjimus, Vandai Galbuogytei už gra
žią atsisveikinimo dainą, ponioms už lietu
viškai paruoštas vaišes ir visiems mie
liems tautiečiams, dalyvavusiems išleistu
vėse, už lietuviškos nuotaikos jaukumą. — 
Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse...

šia proga noriu išreikšti padėką ir vi
siems mieliems tautiečiams, dalyvavu
siems išvežtųjų minėjime, už taip nuošir
dų Tautos Fondo parėmimą. Tai buvo tik
rai gražus kovotojų už Lietuvos laisvę pri
siminimas, kai po mano paskaitos, be di
desnio raginimo, Tautos Fondui suaukota 
(įsigyjant Lietuvio Pasą ir TF ženklų) per 
dvylika svarų.

Ačiū visiems
Aloyzas Balsys

SKAUTŲ SUEIGA

Sesės, broliai skautės-ai, birželio 25 d., 
sekmadienį, 3 vai. p.p., Klube įvyks bend
ra vasaros sueiga.

Artėjant stovyklai ir egzaminams, suei
goje A. Dičpetris skaitys mums informaci
ne lituanistikos paskaitą.

Apylinkės jaunimas ir neskautai, kurie 
domisi lietuvybe, kviečiami dalyvauti.

Skautai-ės sueigoje dalyvauja unifor
muoti.

Draugininkai

BRADFORDIEČIŲ ATOSTOGOS

Bradforde taip pat jau atšilo: saulutė 
šviečia, šilta, ir nors dangus apsiniaukęs, 
bet nelyja. Atrodo, tikrai jau prasidėjo va
sara. Tat ir visi žmonės ne tik kalba, bet 
rimtai rūpinasi, kur praleisti šių metų 
atostogas. O jos tokios mielos, tokios lau
kiamos.

Praeitais metais buvusio Atžalyno dai
nininkė O. Peleckienė ir jun. Šergalienė 
atostogauti skrido net į Ameriką. Išbuvo 
ten du mėnesiu. Pasižvalgė, aplankė pa
žįstamus. gimines, pasisvečiavo, pasižiūrė
jo. kaip kalami doleriai, ir sugrįžo gerokai 
saule įdegusios. Tačiau sunku pasakyti, ar 
jos kiek nors pailsėjo per tuos du mėnesiu.

Šiemet birželio mėn. pradžioj A. Šukys 
atostogų praleisti išskrido į Kanadą. Jis 
ten išbusiąs apie, pora mėnesių. Aplankys 
dukras ir sūnų, pasižiūrės, kaip vaikaičiai 
auga, pasisvečiuos ir pavažinės po Kana
dos žemę. Ketina ta proga aplankyti ir 
Amerika: ten daug pažįstamų ir giminių.

A. Bučys atostogų praleisti savo automo
biliu veža P. Zdanavičių į Italiją. Sako, ne
ilgai ten būsią, tik apie porą savaičių. 
Svarbiausia. A. Bučys nori dar kartą Pet
rui parodyti, kaip italiukės atrodo Italijoj.

Tgnaičiai neketina kur nors toli važiuoti. 
Jie sakosi pavažiuosią tik J Little Horton.

Burokai atostogas ketina praleisti savo 
neseniai nusipirktoje viloje.

J. Medelis susižavėjo sodyba per Sek
mines. Už tat ten važiuoja su visa šeima 
net visai savaitei.

J. Paulauskas, ar tik ne didžiausias 
Bradfordo meškeriotojas, taiso meškeres, 
kabina kabliukus, ruošia valtį ir rengiasi 
į paupius ir paežeres. Jis tikisi dauug žu- 
vu pagausiąs. o kai sugrįš, savo draugus 
šviežiena pavaišinsiąs.

Tačiau dauguma atostogas, atrodo, pra
leis Vyties klube. Ten pailsėsią, atsigersią

EUROPOS LIETUVIS

MUSŲ RĖMĖJAI

S. Ūsas vietoj 5 šil. už knygą atsiuntė* 
20 šil. J. Kriščiūnas, ligi šiol jau įmokėjęs 
Nidos Knygų Klubui 36.6 šil. ‘daugiau negu 
reikia, dabar už knygą vietoj 5 šil. atsiun
tė 10 šil. L. Karnišovas aukoja spaudos rei 
kalams 10 šil. J. Verbyla už kalendorių at
siuntė 8 šil. J. Ramonis už knygą vietoj 7 
šil. atsiuntė 10 šil. V. Apanavičius už kny
gą vietoj 7 šil. sumokėjo 10 šil. P. Šumaus- 
kas už dvi knygas iš eilės sumokėjo ne po 
7 šil., bet po 10 šil.

DBLS CENTRO ŽINIOS
Birželio 19 d. įvyko Centrinio Pabėgėlių 

Komiteto posėdis, kuriame šio komiteto 
pirmininkas padarė pranešimą apie pasi
kalbėjimą su Jungtinių Tautų Aukštuoju 
Komisaru pabėgėliams. Šiame posėdyje lie 
tuviams atstovavo DBLS sekretorius Al. 
Pranskūnas.

Birželio 18 d. Sodyboje įvyko LNB Val
dybos posėdis. Šiame posėdyje svarstyti 
svarbūs LNB-vės reikalai ir LNB-vės pus
metinė apyskaita, kuri spausdinama šiame 
„E.L.“ numeryje.

MANCHESTERIS
UŽSIMUŠĖ LIETUVIS

Birželio 4 d. Charlton on Medlock prie 
savo namo durų nuo pakopos puolė ir mir 
tinai užsimušė Jonas Baziukas, 53 metų 
amžiaus, kilęs iš Salako miestelio, Zarasų 
apskrities. Palaidotas Mostono kapuose 
prie lietuvių paminklinio kryžiaus, kurio 
jis buvo fundatorius.

Velionis Lietuvoje paliko šeimą, o Man- 
chesteryje daug pažįstamų.

A. Račkauskas

JONINIŲ VAKARAS

Manchesterio Lietuvių Sporto Klubas 
birželio 24 d., šeštadienį, Lietuvių Sociali
nio Klubo patalpose rengia

Joninių vakarą^
Programoje numatomos krepšinio rung

tynės ir lengvosios atletikos varžybos, vė
liau šokiai, kuriems gros lietuviška kape
la. Programos pradžia — 4 vai. p.p.

Kviečiami visi toliau ir arčiau gyvenan
tieji tautiečiai atsilankyti į šį sportininkų 
rengiamąjį linksmą tradicinį parengimą.

KLUBO NARIŲ PUSMETINIS 
VISUOTINIS SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinis Klubas 
liepos 2 d., sekmadienį, 4 vai. p.p., savo pa
talpose šaukia savo narių

Visuotinį pusmetinį susirinkimą.
Kvorumui nesusirinkus numatytą valan 

dą. susirinkimas bus atidėtas vienai valan 
dai, o po to bus pravestas nežiūrint į su
sirinkusiųjų narių skaičių.

Visi Klubo nariai kviečiami gausiai su
sirinkime dalyvauti.

COR R V
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame DBLS Corby Sky
riaus Valdybai ir visiems nariams už pri
siminti įteiktąją dovaną ir gausų prisidėji
mą pr!e mūsų išleistuvių pobūvio.

Be to, dėkojame visiems už atsilankymą 
ir nuoširdžius linkėjimus.

P.p. Bakaičiams už brangią asmeninę 
dovaną lietuviškas broliškas ačiū.

S.F. Pumpučiai

VOKIETIJA
MOTINOS DIENA MIUNCHENE

Gegužės 14 d. Miuncheno ir apylinkės 
lietuvių moterų rūpesčiu buvo paminėta 
Motinos Diena. Minėjimas įvyko jaunimo 
patalpoje Ludwigsfelde. Susirinko nemaža 
vietinių lietuvių, svečių ir naujai iš okup. 
Lietuvos atvykusių lietuvių šeimų.

Minėjimą atidarė Moterų Valdybos pir
mininkė. Savo žodyje pasveikino atsilan
kiusius, motinas ir močiutes, išreikšdama 
joms padėką už jų vargus ir nuopelnus 
tautai. Jaunosios lietuvaitės įteikė ma
mytėms gėlių.

Taipgi jautriai sveikino motinas Miun
cheno liet, bendruomenės pirmininkas.

Po sveikinimų sekė“meninė dalis. Suva! 
dintas 2 paveikslų vaizdelis .Motinos au
ka' — gilus ir jaudinąs lietuvės motinos 
išgyvenimas. Vaizdelį paruošė Armonienė, 
dalyvaujant meno mėeėjų grupei? Paskui 
ji puikiai padainavo solo, o lietuviškos 
mokyklos mokiniai padeklamavo.

Meninę programą paįvairino graži lietu
viškų kompozicijų muzika ir dainos, ku
rias minėjimo dalyviai drauge su rengėjo
mis bendrai padainavo užkandžių metu. 
Minėjimas padarė gero įspūdžio visiems, 
ypač iuo gėrėjosi ir dėkojo už pakvietimą 
naujai atvykusiųjų lietuvių šeimos. J.V.

STUTTG ARTAS
Atgaivinta vargo mokykla. Jos vedėju 

sutiko būti Aleksandras Šukys, eilę metų 
buvęs Vasario 16 Gimnazijos ūkio vedėju, 

alučio ir naujų jėgų pasisemsią tolimes
niam klubo klestėjimui. Ten, sako, ir ma
šinų yra nuostabių: pinigų galima ne tik 
išlošti, bet ir pralošti.

O. Audronytė

Birželio mėnesį kaip tik sueina vieneri 
metai nuo Lietuvių Namų B-vės Valdybos 
persiorganizavimo. Kaip žinoma, tuo metu 
pasitraukė iš B-vės Valdybos ilgametis jos 
vadovas p. Bajorinas, iki tol ėjęs vyr. di
rektoriaus pareigas. Tuo pačiu šis apmoka 
mas postas buvo panaikintas, o jo darbą 
pasiskirstė likusieji Valdybos nariai (di
rektoriai) ir B-vės atskirų padalinių vedė
jai.

Minėtojo persitvarkymo metu B-vės eko 
nominė padėtis, kaip visiems yra gerai ži
noma, buvo gana kritiška. Ypač daug rū
pesčio kėlė suradimas paskolos Lietuvių 
Namams Londone išpirkti. Prie to dar pri
sidėjo įvairios trumpalaikės skolos, beveik 
visiškai tuščia kasa ir įvairūs sunkumai, 
atsiradę su įvykusiais pasikeitimais.

Praėjus vieneriems sunkaus darbo me
tams, su pasitenkinimu galima konstatuo
ti, kad B-vės padėtis yra gerokai pagerė
jusi. Pati sunkiausia problema — Lietuvių 
Namų paskola, bent šiuo metu, atrodo, yra 
išspręsta. Ir tai gana palankiomis sąlygo
mis, mokant skolintojams tik 6 proc. palū
kanų. Bendrovės Valdyba dėjo visas pa
stangas, kad pilnon nuosavybėn įsigytieji 
mūsų namai būtų tinkamai atremontuoti 
ir sutvarkyti. Ilgai užsitęsęs ir daug kalbų 
sukėlęs išorinis namų remontas šiuo metu 
jau sėkmingai vykdomas. Valdyba tiksi vi 
są šį didžiulį darbą atlikti iš savo einamų
jų pajamų, nebeužtraukiant tam reikalui 
naujų paskolų.

Duoti pilną vienerių metų apyskaitą da
bar yra neįmanoma, nes B-vės finansiniai 
metai baigiasi spalio 30 d. Šiuo metu B- 
vės revizoriai yra padarę provizorinę pu
sės metų apyskaitą, kurios duomenis čia 
ir panaudojame.

Lietuvių Namai Londone, pagal revizi
jos duomenis, per p'rmąjį pusmetį davė 
gražaus pelno (per 2.000 svarų). Net ir at 
metus kitų B-vės šakų per pirmąjį pusme
tį padarytuosius nuostolius ir visas kitas 
bendras išlaidas, kaip antai: palūkanas, 
administracines išlaidas, raštinės išlaiky
mą ir kt. (neskaitant vienkartinių teisinių 
ir profesinių išlaidų, padarytų ryšium su 
dviejų paskolų gavimu), apskritai pa
ėmus, per pirmą pusmetį galai su galais su 
vesti.. Tiesa, B-vės prasiskolinimas ir to
liau lieka gana didelis, bet šiuo metu jis 
nėra grėsmingas. Tokiu būdu Valdyba turi 
progos šiek tiek atsikvėpti ir tolimesnės 
finansinės veiklos planus gerai apsvars
tyti.

Spaustuvės reikalai per tuos metus taip 
pat gerokai sutvarkyti. Pirmiausia, ji per
kelta į tų pačių Lietuvių Namų rūsį ir tuo 
pačiu sutaupytas nuomos mokėjimas sveti
miems. Išklibę mašinų rateliai, apie ku
riuos buvo tiek daug kalbama ir rašoma, 
nebesudaro pavojaus, nes linotipas ir 
spausdinimo mašina metų bėgyje pakeisti. 
Tiek pačios spaustuvės, tiek ir Nidos Kny
gų K-bo darbas gali vykti be sutrikimų.

Spaudos skyriaus darbas, gaila, per pir
mą pusmetį buvo nuostolingas (nuostolis 
per 800 sv.). Bet taip atsitiko dėl dviejų 
priežasčių: 1. spaustuvės perkėlimo metu 
apie du mėnesius jos darbas smarkiai susi 
trukdė ir 2. užsigulėjusios prekių atsar
gos (neperduotos knygos) tikrinimo metu 
buvo nurašytos į nuostolius. Yra vilties, 
kad dirbant naujose sąlygose spaustuvės 
nuostoliai per antrąjį pusmetį išsilygins.

PLB VOKIETIJOS KR. V-BOS

VICEPIRM. DR. P. RĖKLAITIS

KELIAUJA PO JAV LIET. KOLONIJAS

Kaip matyti iš JAV lietuviškos spaudos 
ir Dr. Rėklaičio paties pranešimų, jo kelio
nės rado nemažą atgarsį lietuviškoje visuo 
menėje ir paramos darant susirinkimus ir 
paskaitas. Pastaruoju metu jam teko būti 
Clevelande ir atsakyti J gana painius, bet 
aktualius Vasario 16 gimnazijos išlaikymo 
ir jos statybos klausimus.

Tikimasi, kad po Dr. R. kelionės pavyks 
gauti iš užjūrio brolių ir sesių stipresnę pa 
ramą gimnazijos išlaikymui ir statomajam 
pastatui.

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA —

GERIAUSIAS DRAUGAS!

Naujai gautai
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.
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L.N.B. VEIKLA
Lietuvių Sodyba metų bėgyje buvo daž

niausiai linksniuojama. Daugiausia rūpes
čio, tur būt, sukėlė Valdybos pranešimas, 
kad, nesant kitos išeities, Sodybą gali tek
ti parduoti. Tas klausimas dar ir šiandien 
nėra galutinai išspręstas. Koks bus Sody
bos tolimesnis likimas, daug priklausys 
nuo B-vės finansinės padėties ir nuo visų 
tų, kurie ja domisi, lanko ir remia. Bendro 
vės Valdyba rūpestingai Sodybos klausimą 
studijuoja ir galutinį jos sprendimą anks
čiau ar vėliau numato pavesti patiems ak
cininkams. Tačiau vis dėlto, jeigu ateityje 
aplinkybės priverstų dalį B-vės turto likvi
duoti, Valdyba yra nusistačiusi pasilaikyti 
Lietuvių Namus Londone.

Visai natūralu, kad Sodyba per pirmąjį 
pusmetį davė nuostolių. Tai yra savaime 
suprantama, nes jos veikla žiemos metu 
yra menka. Dėl gerai susidėjusių aplinky
bių tas nuostolis šį kartą yra labai mažas 
(per 40 svarų), ir vasaros sezono metu jis 
turės būti su kaupu išlygintas.

Tokia tai yra LNB padėtis dabartiniu 
metu. Valdyba, painformuodama visuome
nę, nori, kad visi, kuriems šis reikalas rū
pi, žinotų, kas padaryta ir daroma. Iš (o, 
kas čia suglaustai pasakyta, matyti, kad 
Valdyba po naujo persitvarkymo nesėdėjo 
rankas sudėjus, bet darė visa, kad mūsų vi 
sų aukomis ir pastangomis sukurta organi 
zacija galėtų sėkmingai veikti ir tobulėti. 
Sunkumų buvo sutikta daug, bet, esant ge 
rų norų ir visuomenės pritarimo, didelę jų 
dalį pasisekė sėkmingai įveikti. Turima 
vilties, jog ateity B-vės reikalai galutinai 
susitvarkys ir ji sėkmingai galės vykdyti 
tuos tiesioginius savo uždavinius, kuriems 
ji ir buvo sukurta.

L. N. B-vės Valdyba

VAISTŲ PASIŲSTI 
NELEIDŽIAMA

Prasilenki ą su tikrove apie vaistų 
pasiuntimą skelbimai

Pagal Inturisto potvarkius, nuo pereitų 
metų spalio 1 dienos Lietuvon vaistų siun
tinėliai nebeįleidžiami. Pradžioje oficialios 
Inturisto siuntiniams persiųsti agentūros 
priėmė vaistus, jei iš Lietuvos buvo gautas 
gydytojo receptas, kuriame buvo reikalau
ta įrašo: „Vaistams iš užsienio gauti licen- 
zijuotame siuntinyje“. Tačiau ir su tokiais 
receptais pasiųsti vaistai buvo iš Vilniaus 
sugrąžinti. (Negrąžinti tik su vaistais pa
siųsti receptai). Praktiškai vaistų, bent 
šiuo metu, pasiųsti iš viso negalima. Todėl 
firmos, kurios skelbia, jog pasiunčia vais
tus. prasilenkia su tikrove ir be reikalo su 
vedžioja siuntėjus. Ypač be reikalo suve
džiojami Lietuvoje gyveną asmenys, ku
riems vaistai reikalingi ir jie ten stengia
si gauti oficialius gydytojų receptus ir, 
juos vargais gavę, siunčia j užsienį, laukda 
mi iš savo artimųjų vaistų, kurių neįmano
ma pasiųsti.

šio pranešimo autorius asmeniškai tei
ravosi oficialiose Inturisto siuntiniams per 
siųsti agentūrose, kurios pranešė, jog šiuo 
metu vaistų Lietuvon pasiųsti nėra galimy 
bių, nors ir būtų gauti aukščiau apibūdin
tieji receptai. Neabejotinai, kad apie vais
tų pasiuntimo suvaržymus žino ir tos fir
mos, kurios vis dar nesiliauja skelbusios 
tiek lietuvių, gi ypač lenkų spaudoje, kai 
jos pasiunčiančios vaistus Lietuvon ir į ki
tus kraštus. Kai tokioms firmoms pasiun
čiami konkretūs užsakymai (ir pinigai), 
tai po ilgesnio laiko jos praneša, atsiprašo, 
kad, girdi, vaistų pasiųsti jau nebegalin
čios ir už gautus pinigus siūlančios pasiųs 
ti ką nors kita. Suprantama, įmokėjusiam 
pinigus pasirinkimas belieka vienas — pa
siųsti, kas leidžiama...

Br. Daubaras

REIKALINGA PADAVĖJA-AS
Vasaros sezonui Sodyboje tuojau re’ka- 

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 
listų ir patyrusių darbininkų, kurie norėtą 
pasinaudoti galimybėmis dirbti Afrikoje, 
įstaiga sprendžia organizacinius reikalus. 
Prašymus siųsti prašom ang'ų, prancūzą 
ar vokiečių kalba šiuo adresu: The Euro
pean Office for Emp’oyment in Africa, Ge
neva 2 (Switzerland). P.O.B. 339.
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Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių oirmi- 
ninkai.
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