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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Už ką Nikitai reikia sakyti ačiū?
Kad sovietiniuose ir susovietintuose 

kraštuose nutarta pakelti atlyginimai gy
dytojams, mokytojams ir dar kai kurių sri 
čių dirbantiesiems, tai, žinoma, nėra b'oga. 
Žmonėms bus truputėlį lengviau gyventi.

Bet sovietinėmis sąlygomis tokios pro
gos būtinai privalo būti išnaudotos propa
gandiniam malūnui pasukti. Dar tik nu
matyta, kad atlyginimai bus pakelti, o gy
dytojai, mokytojai, bibliotekininkai jau 
verčiami skubėti per laikraščius dėkoti: 
ačiū tau, Nikita, ačiū tau, išmintingoji par 
tija, ačiū, ačiū! Už ką gi čia taip smarkiai 
reikia dėkoti?

Tiesa, daugumas dėkojančiųjų verčiami 
sakyti, kad jie ir iš tų skurdžių dabartinių 
atlyginimų „patogiai“ pragyvendavo. Va
dinas, kas dar bus pridėta, tai jau eis dau 
giau prabangos dalykams, maždaug rojui 
kurti. Tačiau kai kurie prasitarimai rodo, 
kad net tokie atsakingi specialistai, kaip 
gydytojai, ligi šiol būdavo verčiami užimti 
net po kelias tarnybas. Iš vienos jie nepa
jėgdavo pragyventi.

Tai ar reikia nužemintai dėkoti, kad da
bar gal jau nebereikės šitaip vargti?
Kai imperialistas sveikina 
nepriklausomybę gavusį kraštą

Kažkaip keista sovietiniuose laikraščiuo 
se skaityti straipsnius apie tuos kraštus, 
kurie dabar gauna nepriklausomybę. Štai 
dabar rašoma apie Malawi Afrikoje. Chruš 
čiovas tuojau, sako, nusiuntė telegramą su 
nuoširdžiais sveikinimais.

Juk tai gi tas pats Chruščiovas, kuris 
budriai dairosi, kad tik iš jo imperijos ne
nubyrėtų kuris nors kraštas. Vadinas, tas 
Chruščiovas yra didelis veidmainis, ir jo 
sveikinimas negali būti nuoširdus. O jei 
jis sveikina, tai turi kažkurių slaptų su
manymų.

Tuos sumanymus iš dalies atidengia Ma 
lawio nepriklausomybės proga sovietinėje 
spaudoje spausdinamieji straipsniai. Žiū
rėkite, sako, kokį sunkų palikimą pavel
dėjo Malawio liaudis iš ilgamečio britų 
viešpatavimo!

Tiesa, toks tvirtinimas skaitytoją gali 
versti palyginti ir savo padėtį su Mala
wio. Ten žmonės jau gavo nepriklausomy
bę, o mūsų kraštui dar tebėra rusų kolo
nijos. Vadinas, mes paveldėsime dar sun
kesnį palikimą.

Tačiau, aišku, sovietiniai propagandi
ninkai nenorėtų, kad skaitytojai šitaip gal
votų. Apleistam, bet turtingam Malawiui 
dabar bus reikalingi pinigai ir techninė 
pagalba. Chruščiovo vyriausybė tuojau už
megs diplomatinius santykius ir nusiųs 
ten „specialistus“ teikti pagalbos. O pama
žu gal pasiseks ten įsitvirtinti kaip rei
kiant.

Dėl to imperialistas Chruščiovas ir sku
ba sveikinti iš anglų imperijos laisvę ga
vusį kraštą.
Baimė susitepti

Lietuviai irklininkai Londone laimėjo 
varžybas, ir visiškai suprantamas Lietu
vos sovietinės spaudos džiaugsmas. Nors ta 
komanda atstovavo Sov. Sąjungai, o ne 
Lietuvai, bet džiaugsmo nesulaikysi, nors 
jis ir nesiderintų su visasąjungine propa
ganda. Tačiau, kaip matome, Lietuvos so
vietinių žurnalistų dar vis tebesama siau
rakakčių, kurie neįveikia suprasti, kas pa
traukliau atrodytų. Pavyzdžiui, apie lietu
vius „Žalgirio“ irklininkus ir jų laimėjimą 
gražių reportažų išsispausdino daugumas 
anglų laikraščių.

Žinoma, gražiai apie juos parašė ir ko
munistinis „Daily Worker“. O lietuviški so 
vietiniai laikraščiai pasinaudojo tik „Daily 
Worker“ reportažu.

Dalykas, žinoma, čia nedidelis, bet lie
tuvis skaitytojas Lietuvoje pagalvos: aiš
ku, komunistinis laikraštis, tai ir pagyrė 
mūsų sportininkus.

Bet jis nesužinos, kad tuos puikius „Žal
girio“ sportininkus išgyrė ir vadinamieji 
buržuaziniai laikraščiai. Tik, deja, lietuviš 
kų sovietinių laikraščių apžvalgininkai bi
jojo, matyt, susitepti ir neišdrįso pakartoti 
buržuazinių pagyrimų.
Kiek buvo, tiek ir pardavė

Maskvoje yra audinių namai. Ne bet ko
kie namai, o dideli, kaip mus informuoja 
„Komjaunimo tiesa“. Ten vyksta audinių 
parodos, ten ir parduodamos parodoje iš
statytos medžiagos, štai, dabar ten buvę 
nugabenta daugiau kaip 60 Lietuvos tėkšti 
lės pavyzdžių, ir maskviečiai, sako, paro
dos metu nupirko daugiau kaip 2000 met
rų lietuviškų medžiagų.

„Komjaunimo tiesos“ bendradarbis gal
voja, kad tie 2000 metrų yra jau labai 
daug. Argi iš tiesų daug, ypač Maskvoje ir 
dar parodos metu?

Matyt, tik tiek tos medžiagos ir tebuvo.

TARP LIETUVOS IR SIBIRO Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

(Elta) Šią vasarą atvykę iš Lietuvos 
buvo paklausti apie iš Sibiro tremties at
vykusius ir apie Lietuvos gyventojų „nau
jo tipo“ išvežimus bei savanorišką kelia
vimą į Sovietijos gilumą. Eltos atstovui bu 
vo nurodyta, kad pastaruoju metu masi
nių deportacijų į Sovietų Sąjungos gilumą 
nepasitaiko.

— O kaip su iš Sibiro grįžusiais? Kaip 
jiems tenka kurtis Lietuvoje, kokia jų 
sveikatos padėtis?

— Lietuvon grįžę, buvę Sibiro tremti
niai gauna leidimus apsigyventi tik nuro
dytose vietovėse. Daugumai draudžiama 
įsikurti Kaune ar Vilniuje. Jie patys pri
valo susirasti darbą. Dažnai pasitaiko, kad 
tie sugrįžėliai jau nebegali dirbti savo 
ankstyvesnėje specialybėje, kadangi rašant 
pareiškimą gauti darbui reikia būtinai 
nurodyti, ar esi teistas ir už ką. Buvusieji 
tremtiniai negali dirbti kaip mokytojai, 
teisingumo organų darbuotojai ir pan. pro 
fesijose. Laikoma, kad tokie asmens yra 
nustoję politinio pasitikėjimo. Pridurtina, 
kad atvykėliai iš Sovietijos gilumos, atlikę 
įvairaus dydžio bausmes, negali užimti 
vadovaujančių pareigų.

Tų sugrįžėlių amžius įvairus. Sibiran 
būdavo vežamos ištisos šeimos su mažame 
čiais vaikais. Suaugę suspėjo pasenti, ir į 
Lietuvą jie sugrįžta paliegę senukai, o iš
vežti maži vaikai, Sibire ar kitose srityse 
praleidę 10-15 metų, jau tapo suaugusiais, 
ir jų dalis pamiršo Lietuvą, nes tremtyje 
jiems teko lankyti rusiškas mokyklas. Dau 
gumos sugrįžusiųjų sveikata būna suirusi, 
dažnai pastebimos įvairios ligos, kaip reu
matas, skrandžio opos bei kita.

— Ar girdėjote apie atsitikimus, kai iš 
Lietuvos grįžtama atgal į Sibirą?

— Žinoma, tokių atvejų pasitaiko, nes, 
kaip minėta, sugrįžėliams sunku gauti dar 
bą ir butą. Reikia atminti, kad ne visiems 
dirbantiesiems pavyksta gauti Lietuvoje 
minimaliai pakenčiamas darbo sąlygas, ir 
todėl jie yra priversti ieškoti uždarbio Ka 
zachijos rūdynuose, plėšininėse žemėse'ir 
kitose Sovietijos gilumos vietose.

NIKITOS STATISTIKA
Tiek Stalinas, tiek Chruščiovas sąmo

ningai tylėjo dėl Pabaltijo okupacijos ir 
saugojos! apie ją prasitarti, o kitiems pra
sitarus nutildydavo. Bet Pabaltijo okupa
cija buvo ir liks pūliuojantis skaudulys 
Rusijos kūne. Tai Chruščiovas nebeišken
tė. Chruščiovas prašneko kaimyniniame 
Stokholme apie Pabaltijį. Prašneko, be 
abejo, taip, kaip iš jo tik ir galima laukti. 
Pabaltijį rusai išvadavo! Pabaltijys yra 
integralinė Sovietų Rusijos dalis! Industri
ją Lietuvoje rusai pakėlė keturis kartus, 
Latvijoje tris kartus, Estijoje beveik tris 
kartus. Studentų Lietuvoje esą 130 nuo 
tūkstančio gyventojų, kai tuo tarpu va
karų Vokietijoje tik 40 nuo dešimt tūks
tančių gyventojų. Tai taip Chruščiovas 
įsibangavo į sovietinę statistikos giesmelę. 
Chruščiovas norėjo pasauliui pasakyti, 
kad Rusijos kolonija Pabaltijyje esanti 
laiminga. Bet taip kalbėdavo visi koloni
zatoriai. Prancūzai galėjo sakyti, kad jie 
Alžyre pakėlė industriją 100 proc., kadan
gi Alžyrą okupuojant prieš 134 metus ten 
iš viso jokios industrijos nebuvo. Vakarų 
Vokietija per tuos pačius 20 metų nuo 
nulpunkto pakilo iki labiausiai supramo
nintų kraštų pasaulyje.

Kai dėl studentų skaičiaus, tai ir čia 
yra tik pigi sovietiška dainelė. Iš fabriko 
grįžęs pavargęs darbininkas yra varomas 
į vakarinius kursus, tai ir jis studentas! 
Juk švietimo ministeriams reikia „planą 
išpildyti“ ir Chruščiovui skaičius pateikti. 
Pagaliau, kalbant apie tikruosius studen
tus Lietuvoje, iš Chruščiovo būtų įdomu 
išgirsti, kiek Lietuvoje yra studentų lie
tuvių ir kiek rusų? Koks nuošimtis Lietu
voje gyvenančių rusų savo vaikus gali 
leisti studijuoti, palyginant su lietuviais? 
Apie tai, be abejo, Chruščiovas nekalba, 
nes Sovietijoje gyvena tik viena tauta — 
sovietų žmonės, t.y. rusai, o jeigu kurie 
dar nėra tokie, tai turi pasimokyti iš di
džiojo „brolio“ ruso ir tapti rusais.

Chruščiovas taip pat nekalba, kad Lie
tuvos vardas iš pasaulio geografijos ir iš 
dabarties tapo išbrauktas, kad net lietuvis 
sportininkas tarptautinėse rungtynėse ko
voja už Rusiją, o ne už Lietuvą.

Tokia yra Chruščiovo Pabaltijo „išlais
vinimo“ prasmė. O jis save laiko net anti- 
kolonijininku. Jis juk reikalauja laisvės 
visoms pavergtosioms tautoms, išskyrus 
tas, kurios jau yra rusų imperijoje. Rusiš
kasis kolonializmas Pabaltijyje, nors 
Chruščiovas jį gintų, kiek tik nori, yra ir 
paliks pūliuojantis skaudulys Rusijos ko
lonializmo istorijoje, žodžiais tos ligos ne

— Kiek žinoma, darbas Kazachstane ar 
kitur nelengvas. Gal keliauti į ten vilioja 
kas kita, pvz., atlyginimai?

— Taip, darbas Sovietijos gilumoje la
bai sunkus, be to, ten neįprastas klimatas, 
jaučiamas maisto produktų trūkumas. Vis 
dėlto atsiranda vykstančių j ten lietuvių, 
nes juos vilioja uždarbis, kuris tose srityse 
yra didesnis negu Lietuvoje. Kitus vilioja 
noras pažinti naujas vietas. Žmonės gal
voja kiek užsidirbti pinigų, o jaunimas, 
pvz., vaikinai, samprotauja: už sutaupytus 
pinigus galėsiu nusipirkti motociklą...

— Ar darbininkų telkimas ir perkėli
mas vykdomas „savanoriškai“? Kuo gi pa
sireiškia tas „savanoriškumas“?

— Lietuvoje prie režiminės Min. Tary
bos veikia vadinamoji „Vyriausia perkėli
mo ir organizuoto darbininkų telkimo val
dyba“. Tos valdybos (su skyriais įvairiuo
se Lietuvos miestuose) skelbimai regulia
riai pasirodo spaudoje. Toje valdyboje yra 
sudaroma kolektyvinė darbo sutartis, pa
gal kurią darbininkai įsipareigoja nurody
toje vietovėje (pvz., Kazachstane) dirbti 
2-5 metus. Tokią sutartį sudarius, nebega
lima jos atsisakyti. Reikia pridurti, kad 
porai metų į Sovietijos gilumą įvairiems 
darbams siunčiamas kai kurias aukštąsias 
mokyklas baigęs jaunimas (pvz., baigusie
ji Kauno Politechnikos institutą, Vilniaus 
universitetą baigusieji kai kurie fizikai, 
matematikai, gamtininkai).

Iš viso sunku pasakyti, kaip yra Sovietų 
Sąjungoje, kurios gyventojams ištisus 46 
metus kasdien kalamas „sovietinis patrio
tizmas“, tačiau Lietuvoje tokių „patrioti
nių“ ar savanoriškų vykimų Sovietijos gi- 
lumon pasitaiko labai nedaug. Tai komjau
nuoliai - aktyvistai, kuriems tenka kitiems 
rodyti „pavyzdį“. Net ir jie, po poros metų 
sugrįžę, būna nusivylę. Lietuviai į tokius 
savanoriškus išvykėlius žiūri su gailesčiu 
ir pajuoka.

Vienas kitas išvykėlis ten sukuria šei
mas su kitatautėmis ir, žinoma, nuolat ap
sigyvena Sovietijoje.

išgydys nei Chruščiovas, nei jo įpėdiniai. 
Kas yra tautos laisvė ir kas kolonializmas, 
sprendžia pačios tauto’s, o ne marksistinė 
dialektika.

Chruščiovas, kaip rusiškojo imperializ
mo atstovas, prašneko apie Pabaltijį pir
mą kartą. Bet jam apie Pabaltijo koloni
jas nereikia kalbėti, nes jis neturi ką pa
sakyti. Apie Pabaltijo liūdną kolonizaciją 
ir apie rusiškąjį imperializmą Chruščiovui 
reikėtų tik pasiklausyti ir susimąstyti.

A. K.

Rob. Kennedžio kelionės į Lenkiją 
atgarsiai

(E) Lenkijos partinė spauda tik vėliau 
komentavo JAV teisingumo ministro Ro
berto Kennedžio kelionę į Lenkiją. Ji pa
stebėjo, kad nors viešnagė turėjusi priva
tų pobūdį, tačiau ji prisidėjusi prie ame- 
rikiečių-lenkų santykių pagerėjimo. Vis 
dėlto savaitraštis „Polityka“ ta proga pa
žymėjo, kad amerikietis politikas sudaręs 
įspūdį, tarytum jis būtų dalyvavęs ameri
kiečių rinkimų kampanijoje. Esą, jo kelia
vimas po Lenkijos miestus skyrėsi nuo 
šiaip turistų elgesio. Lenkų savaitraštis pa 
reiškė nepasitenkinimą ir užsienio ko
respondentais, nes, aprašydami Kennedžio 
sąlytį su Lenkijos gyventojais (kurių jis 
buvo entuziastiškai sutiktas), tie žurnalis
tai per daug perdėję...

Skatinamas parodomųjų bylų 
organizavimas

(E) Vilniuje įvykusioje Aukšč. Sovieto 
sesijoje apie Civilinio kodekso ir Civilinio 
proceso kodekso įstatymo projektus kal
bėdamas, A. Kairelis pabrėžė reikalą stip
rinti vad. „socialistinį teisingumą“. Esą, 
darbo žmonės privalo būti auklėjami so
vietinių įstatymų laikymosi dvasioje, čia 
nurodyta viena Sovietijoje Stalino ir 
Chruščiovo laikais labai plačiai išbandyta 
ir Sniečkaus režimui nebesvetima priemo
nių: organizuoti parodomuosius teismo pro 
cesus betarpiškai įmonėse, įstaigose, kol
chozuose ir sovchozuose. Kita priemonė: 
baudžiamosiose ir civilinėse bylose, išva
žiuojamosiose sesijose turį dažniau daly
vauti visuomeninių organizacijų atstovai. 
Tai ir vėl Lietuvai privalomi maskviniai, 
bolševikiniai pavyzdžiai.

Generolo
Prancūzijos prezidentas de Gaulle‘is vėl 

pasisakė už tokią apsijungusią ir stiprią 
Europą, kuriai vadovautų Prancūzija ir 
kuri nesudarytų sąjungos su J.A.V. Ta 
proga jis prikišo Vokietijos vyriausybei, 
kad ji visiškai pasidavusi J.A. Valstybių 
įtakai. Ryšium su tais jo pasisakymais 
amerikiečių „The New York Times“ rašo: 
„Prancūzijos prezidento metodai nesusi
laukia Prancūzijos gaulistinei vyriausybei 
nei Rytų pagarbos, nei Vakarų pasitikėji
mo. Niekam jie nepatinka, nieko jie ne
gąsdina, niekas nekreipia į juos dėmesio, 
ir niekas jų nesupranta. Tačiau liūdna ir 
nelemta tiesa yra tai, kad Prancūzija dėl 
savo ypačiai pajėgaus prezidento dar nie
kada nebuvo tokia izoliuota pasaulyje, 
kaip šiandien“.

Kitas amerikiečių laikraštis, „The New 
York Herald Tribūne“, rašo:

„De Gaulle'is turi savo suprastintą po
žiūrį į pasaulį. Tačiau savo Europos jis 
dar nesukūrė. Nors kai kas ir paneigia tai, 
tačiau net ir vokiečiai nusigręžia nuo jo, 
o kitos Vakarų valstybės bijosi. Iliuzija 
yra jo neutrali Azija, kurioje Prancūzija 
turėtų suvaidinti gyvybinį vaidmenį. Sva
jonė yra jo Kinija, kuriai jis priskiria at
sakingą vaidmenį taikai išlaikyti. Vizija 
yra jo tokia Rusija, kuri, nusivylusi dėl 
komunistų susiskaldymo, prisidėsianti 
prie gaulistinės Europos“.

Italų „II Giornale" tiesiog tvirtina:
„Prancūziškoji Europa“ yra neįma

noma“.
Britų „The Daily Telegraph“ pažymi:
„Kai de Gaulle'is reikalauja, kad Euro

pa apsijungtų prieš Ameriką, tai jis atsi
duria pavojuje neįgyvendinti savo tikslų. 
Beveik kiekvieno Europos krašto galvos 
yra tos nuomonės, kad Vokietija neginči
jamai teisinga dėl savo palinkimo palaiky
ti sąjungą su Amerika“.

Turėdamas galvoje prezidento pastan
gas lenkti į save Vokietiją, pačių prancū
zų „Combat“ rašo:

„Vokiečių-prancūzų sutartis buvo klai
da. De Gaulle'is šito nesuprato. Nuo to lai
ko generolas vis reikalauja, kad Bonna 
pasirinktų Paryžių arba Vašingtoną. Ta
čiau jis davė suprasti, kad Federalinę Res
publiką jis laiko visiškai pasidavusia J.A. 
Valstybėms“.

Danų „Information“ su įtarimu žiūri į 
prezidento užuominas dėl Vokietijos. Jis 
rašo:

„Pastaruoju metu jau pakankamai pa
aiškėjo, kokių didelių sunkumų Erhardui 
daro jo paties gaulistai — Straussas ir

f SeplųnicS
RANGERIO 7 NUOTYKIS

Amerikiečių paleistasis erdvės laivas 
Rangeris 7 atsitrenkė į mėnulį.

Prieš patekdamas į debesis ir atsitrenk
damas jis savo 6 televizijos kameromis 
16 minučių perdavinėjo mėnulio pavir
šiaus paveikslus (perdavė apie 4000 pa
veikslų).

Laivas buvo 10 pėdų ilgio, svėrė 806 
svarus, kainavo arti 11 mil. svarų ir be
veik 3 dienas skrido (238.800 mylių). Anks 
tyvesni 6 nepasisekę bandymai Amerikai 
kainavo apie 62 mil. svarų.

Mėnulyje dabar jau yra sudužę 4 erdvės 
laivai — 3 amerikiečių ir 1 sovietų.
SOVIETINIAI BANDYMAI

Sovietai įspėjo, kad laivai nesimaišytų 
tam tikroje Ramiojo vandenyno srityje, 
nes ten 3 mėnesius būsią vykdomi bandy
mai raketomis skraidinti erdvėn skrai- 
duliai.

Specialistai spėja, kad sovietai gali ban
dyti siųsti erdvėn 2 žmones viename laive 
arba ruošti susitikimus erdvėje.
NEPASITENKINIMAS VOKIEČIŲ 
TREMTINIŲ TARPE

Iš Lenkijai paskirtosios Vokietijos da
lies ištremtieji karingesni vokiečiai ruo
šiasi sudaryti organizaciją, kuri griežčiau 
pasisakytų savo tėvynės reikalais.

Jiems nerimą kelia kai kurių žinomų 
vokiečių pasisakymai, kad Oderio-Neisės 
siena turi būti patvirtinta. Tokie pasisaky 
mai esą su pasitenkinimu sutinkami Var
šuvoje ir Pankowe.
CHRUŠČIOVAS I V. VOKIETIJĄ

Beveik tikras dalykas, kad artimiausioje 
ateityje Chruščiovas lankysis V. Vokie
tijoje.

Chruščiovo norą pasimatyti su Vokieti
jos kancleriu Erhardu perdavė Chruščiovo 
žentas „Izvestijų“ redaktorius Adžubejus.

Europa
Adenaueris. O kai dabar de Gaulle'is tie
sia pagalbos ranką valdžios trokštančiam 
Straussui ir atvirai grasina Vokietijos 
kancleriui dėl to, kad šis nenusilenkia jo 
nurodymams, tai jau tikrai yra nepadorus 
spaudimas Federalinės Respublikos vy
riausybei“.

KO NORI CHRUŠČIOVAS IŠ
VOKIETIJOS?

Dėl busimosios Chruščiovo kelionės į 
V. Vokietiją vokiečių „Die Welt“ rašo:

„Aišku, kiltų iš anksto neatsakomas 
klausimas, ar tiesioginis pasikalbėjimas 
pajudins Vokietijos klausimą. Vargu gali
ma tokias viltis remti tuo, kad Maskva 
yra pavedusi pasiuntiniui Smirnovui ir 
neoficialiam svečiui Adžubejui paruošti 
Chruščiovui kelią į Bonną. Pastaraisiais 
mėnesiais sovietų propagandos vykdytieji 
didžiuliai išpuoliai prieš Federalinę Res
publiką jokiu būdu nerodo, kad sovietų 
politikoje būtų įvykęs posūkis Vokietijos 
klausimu. Kaip tik išeitų priešingai. Dėl 
to tektų kelti klausimą, ar Chruščiovas 
nesistengs tik pasiekti kokio nors jam pa
kenčiamo susitarimo esamajai padėčiai 
patvirtinti, remdamasis ligšioline savo lai
kysena Vokietijos klausimu ir draugišku
mo sutartimi su Rytų Berlynu. O gal jis 
yra pasiryžęs eiti ta- linkme, apie kurią 
pradėta kalbėti ryšium su Adžubejaus at
silankymu, būtent, kad sovietai, susipiovę 
su kiniečiais, ieškos taikos su Vakarais. 
Tuos spėliojimus, aišku, reikia atsargiai 
priimti. Tačiau vyriausybės galva privalo 
išbandyti visas galimybes. Dėl to tenka 
sveikinti Erhardo pasiryžimą susitikti su 
Chruščiovu“.

KANDIDATAS I PREZIDENTO
PADĖJĖJUS

Prez. Johnsonas paskelbė, kad rinki
mams kandidatu į viceprezidentus jis pa
sirinko senatorių Hubertą Humphrį.

Jis yra demokratų pirmininkas senate 
ir 1960 m. norėjo kandidatuoti į preziden
tus. Jis, yra 53 m. amžiaus.

— Smarkiai apšaudomas sargybinių, 
per spygliuotos vielos tvorą Berlyne į 
amerikiečių zoną perbėgo 23 m. amžiaus 
vokietis: kulkos jo nepalietė, bet apdraskė 
vielos spygliai.

DIENOS -|
35 MILIJONAI, ARBA ATSISAKYTI
R. VOKIETIJOS

V. Vokietijos vyriausybė pasiryžusi at
mesti Jugoslavijos reikalavimą išmokėti 
daugiau kaip 35 mil. svarų pašalpoms nu- 
kentėjusiems nuo nacių, kol Jugoslavija 
pripažįsta R. Vokietijos vyriausybę.

Vyriausybė tik tada galinti svarstyti to
kį reikalavimą, jei ji būtų pripažįstama 
teisėtai atstovaujanti visai Vokietijai.

NATO GENERALINIS SEKRETORIUS
NATO generalinis sekretorius olandas 

Strikkeris dėl nesveikatos pasitraukia. Tas 
pareigas perėmė italas Manlio Brosio, ke
lis kartus buvęs Italijos vyriausybėse mi- 
nisteriu ir didžiuosiuose kraštuose amba
sadorium.

RELIGINĖS RIAUŠĖS
Šiaurės Rodezijoje ilgesnį laiką vyko re

liginės riaušės. Vien tik paskutiniuoju me
tu žuvo apie 100.

Pagrindą riaušėms sudarė „pranašė“ 
Alicė Lenšina, kuri skelbia, kad ji atsto
vauja tikrajam tikėjimui ir kad jos šali
ninkai turi būti pasiryžę mirti.

Pati ji pabėgo ir yra paieškoma.

KVIEČIAI INDIJAI
Per ateinančius 6 mėn. Amerika siųs 

Indijai 4 mil. tonų kviečių, dvigubai tiek, 
negu paprastai siunčia.

Šiuo metu Indija jaučia didesnį maisto 
trūkumą negu kada nors kitais metais 
nuo nepriklausomybės pradžios.

DAUGIAU AMERIKIEČIŲ
Amerikiečiai nutarė pasiųsti papildomai 

keletą tūkstančių savo karių į Pietų Viet
namą, kur vyksta smarki kova su komu
nistiniais partizanais.
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Pasižiūrėjau kartą — burokėlis, 
ir kitą kartą — burokėlis, 
ir taip daug kartų burokėlis, burokėlis.

Čikagos Aukštesnioji Lituanistikos Mo
kykla jau penkti metai išleidžia vis po sto
rą, gražiai apipavidalintą metraštį, kuria
me spausdina savo auklėtinių darbus. Ka
dangi šitaip daroma jau kelinti metai, tai 
šiemetinio metraščio redakcijos žodyje ir 
sakoma, kad šitas metraščių leidimas pasi 
darė tradicija.

Šiemetinis metraštis Mūsų metai reda
guotas taip pat mokinių kolektyvo (M. Pa 
kalniškytės, Z. Burneikytės, L. Nainytės, 
M. Norušytės, A. Vaičeliūnaitės, D. Vaiče- 
liūnaitės ir J. Vaičeliūnaitės, vadinas, iš
tisai moteriško kolektyvo), o jo globėjas— 
mokyklos direktorius J. Masilionis. Kaip 
ir kas metai, aukomis buvo surinkta lėšų 
(pasirodo. Lietuvių Bendruomenės Čika
gos Apygardos Valdyba paskyrė tam reika 
lui 200 dol., o visa kita sudėjo visa armija 
aukotojų, kurių nepilnas sąrašas paskelb
tas metraščio gale). Tasai lėšų sutelkimas 
rodo, kad ryžto turint galima dar kalnus 
nuversti net ir tokioje tautinėje bendruo
menėje, kuri gyvena išsiblaškiusi ir skai
čium sudaro tik mažą dalelę nedidelės tau 
tos, svarbiausia — svetur 
dalelę.

Be tos Čikagoje gražiai 
mokyklos vadovybės ir jos 
iniciatyvos ta metraščių tradicija, žinoma, 
negalėtų išsilaikyti. Mokykla, žiūrėkite, 
jau išleido net tryliktąją abiturientų lai
dą, vis po didžiulį būrį jaunimo! Vis po 
pavydėtiną būrį jaunų merginų ir vaikinų, 
kurie iš tos mokyklos išeina apsišarvoję 
lietuviška šviesa. Pavydėtiną dėl to, kad 
ne kiekviename mieste ar krašte šitaip 
yra ar gali būti. Va, argi nebūtų gražu, jei 
sąlygos būtų taip susidėjusios, kad ir to
kioje Britanijoje lietuviai būtų susigrupa
vę apie kurią nors savo Čikagą ir dabar už

Vladas Šlaitas

O kai po daugelio dienų 
buvau išbėgęs vėl ir į daržą pažiūrėt, 
jau burokėlio nebebuvo: 
jo vietoj buvo didelis raudonas 
Jo Ekscelencija Burokas.

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
Jei daktaras kuomet ateis, laikysiuos taip 

toli, kaip tik galima. Geriau man mirti, negu 
parodyti, kad man ilgu be jo. Nori būti sveti
mas — tebūnie! Mokėsiu ir aš!

Vasario 9 d., ketvirtadienis.

APYSAKA

Vasario 6 d„ pirmadienis.
Nuo to nelaimingojo ketvirtadienio dak

taras dar nebuvo. Matyti, užgavau jį tada. Te
gu bučiuotų rankas, tegu mano vardą kartotų 
ir eiles man rašytų, kad tik ateitų! Taip ilgu, 
kad apsakyti negaliu... Atsisėdau groti — šir
dis ima skaudėti, kad jis nebeklauso, imu savo 
rašinius — nėra noro toliau rašyti, tiek jau 
prisirinko nepataisytų puslapių.

Vakar buvo įbėgęs minutei, važiuodamas 
su p. Butautu medžioti, pasiimti šautuvo nuo 
tėtušio. Nuėjus su reikalu į tėtušio kambarį, 
sutikau }į. Pasilenkė ir išbėgo atgal į roges. 
Vis raminausi manydama jį neateinant dėl to, 
kad turi daug darbo, dabar pamačiau, kad 
klystu: medžioti turėjo laiko, o pas mus—ne... 
Pavydėjau p. Juozui, kad su juo važinėja; pra
dėjau neapkęsti medžioklės, kad atima jį nuo 
manęs...

Turiu savyje labai daug didybės; nieka
dos, man rodos, negalėčiau pamylėti to, kurs 
manęs nemylėtų. Jei jis nesiilgi manęs, tai 
kam aš turiu jo ilgėtis? Nenori — teneinie;

Jau vėl man gera ir linksma!
šiandien tėveliai buvo išvažiavę. Alenutė 

vaikščiojo apie ūkį, aš viena sėdėjau kamba
riuose prie fortepijono. Durys sugirgždėjo. Pa
žvelgiau, žiūriu — daktaras. Padavęs man 
ranką, tarė:

— Ar varysi mane tamsta, ar pykši — ne
begaliu ilgiau, vėl atėjau!

O man iš džiaugsmo, kad vėl jį matau ir 
girdžiu, visas apmaudas dingo. Juokdamasi 
atsakiau:

— Ką tamsta sakai! Už ką pyksiu ar va
rysiu? Džiaugiuos pamačiusi, taip ilgai nere
gėjus.

— Nėjau, nors širdis traukte traukė. Aną
syk tamsta buvai tokia rūsti, lyg supykusi. 
Nenorėjau užsimesti... Bet nebiškenčiau il
giau... Ar dabar nebepyksti? Tikrai tamsta 
džiaugies, kad atėjau?

žiūrėjo man į akis klausdamas.
— žinoma, ne! Ką tamsta prasimanai!
— Tai taikai duok savo rankelę pabu

čiuoti! Bent pajusiu, kad nesu...
Daviau abidvi ir nustebau, žvilgterėjus 

į jį. Ką tik atrodė toks liūdnas, akyse tarsi 
ašaros žibėjo, dabar — lyg kas debesį nuo jo 
veido būtų nutraukęs: akys spindėjo džiaugs
mu, lūpos juokės.

— Amžių nemačiau tamstų, negirdėjau 
muzikos... Dabar pagrok, p. Viktorija!

Grojau jo mėgstamus dalykus, o jis klau-

i — Ar tai paslaptis? Koks tai asmuo ir 
. kaip atrodo?

— Kaip atrodo? Turi storas tamsias ka
sas, juodas, lyg naktis, ir gražias, lyg žvaigž
dės, akis... vienu žodžiu, yra gražiausia. O sie- 

, lą turi dar gražesnę.
Ir žiūrėjo i mane šypsodamas. Aš juokiaus 

šelmiškai, tarsi nieko nesuprasdama. O supra
tau gerai. Nors aprašymas buvo neteisingas, 
tačiau mačiau, kad tas asmuo buvau — aš. Jis 
visą vakarą buvo linksmas, lyg vaikas, bėgiojo 
su Kaziuku, juokavo su Alenute, padėdamas 
jai šeimininkauti. Ir man taip buvo gera, kaip 
retai kada.

štai kas yra meilė!.. Ilgu man be jo, jis 
man gražiausias ir geriausias... Su juo švie
siau ir šilčiau daros sieloje... Nė kas... malonu 
mylėti... tik be tų debesų ir ilgėjimos... Ne! 
net ir su visu tuo. Nes po audros ir darganos 
saulė dar šimtą kartų malonesnė.

aš neprašysiu jo, kad ateitų, tai žinau tikrai.
Visi pas mus taip jau prie jo priprato, kad, 

rodos, dabar lyg kažin ko trūksta. Stebis ir tė
tušis, kas jam pasidarę, kad taip nebeateinąs.

Pati nejusdama kaip, atsiduriu prie savo 
kambario lango ir žiūriu į kelią... Susizgribus 
bėgu šalin ir noriu save išperti. Tiek yra viso
kių darbų, kad kiekvieną valandą turiu užim
tą; labai pasiduoti ilgesiui nėra laiko, tačiau 
nepaleidžia jis manęs ir prie darbo, niekur ne
duoda ramumo.

Nauja virėja lig šiol gerai elgias. Bene 
išeis, kaip sakiau.

sės ir vis į mane žiūrėjo, tarsi šimtą metų ne
matęs. Paskui atnešiau jo eiles, kad paaiškin
tų kai kuriuos žodžius. Parodžius dainą apie 
žvaigždelę, tariau:

— ši man už visas labiau patiko.
— Taip? Nieko čia gero; eliukubracija, be 

turinio. Parašiau, norėdamas ištuštinti su 
kaupu pripildytą širdį.

Atėjo man noras jį paerzinti.
— A, tai tamstos širdis tokių daiktų pri

pildyta! Nesitikėjau! Įdomu žinoti, kas taip ją 
pripildė ir kas tas eiles Įkvėpė?

— O! Per daug tamsta nori žinoti!

EUROPOS LIETUVIS

TRADICINIS LEIDINYS

kaip pastangos prilaikyti tą 
jaunimą savo tautinėje bend- 
Jeigu į lietuvišką veiklą ateis 

kurių darbai metai iš metų

lituanistinius mokslus davę atestatus jau 
kažin kuriai abiturientų laidai? Tada būtų 
buvę galima mažiau bekalbėti apie lietu
vybės išlaikymą jaunime, nes kalbos juk 
ir apskritai beveik nepajudina reikalo į 
priekį.

Rašydamas apie pernykštį ir užpernykš
tį metraščius, šiokiom tokiom užuominom 
esu sakęs, kad, palyginti, nemaža lėšų pa
reikalaująs gana prabangus išleidimas mo
kinių darbų gali būti pateisinamas ir turi 
prasmę tik 
lietuviškąjį 
ruomenėje. 
dalis iš tų, 
spausdinami šiuose metraščiuose, kol jų 
autoriai atsisveikina su mokykla, tai bus 
gerai. Bet pedagogika, tur būt, leidžia ir 
papirkinėti, kai esama didelio tikslo. Jeigu 
papirkinėjimo žodis būtų per stiprus ir tu
rįs šiokį tokį neigiamą atspalvį, tai jį būtų 
galima pakeisti ir švelnesniu. Sakykime, 
kad lietuvių bendruomenė, įstengdama 
surinkti lėšų leisti metraščiams, kuriuose 
spausdinami mokinių darbai, palenkia 
tuos jaunuolius į save, suriša juos su sa
vaisiais. Jaunuoliui, kuris lietuviškoje mo 
kykloje įsigijo lituanistinių žinių, maža 
kas beišliks visam gyvenimui, jei jis tais 
dalykais vėliau nebesidomės, nepapildys to 
įsigytojo bagažo ar neturės progų dažniau 
jo panaudoti. Laikas ir aplinka viską nu
dildo. Bet toksai metraštis, be abejo, išsi
laikys nesudūlėjęs daug metų ir bylos tuos 
darbelius rašiusiems: štai aš gi rašiau lie
tuviškai, kai jaunas buvau, ir galvojau, 
kad esu lietuvis ir tokiu turiu išlikti! Dar 
gi kaip gražiai tas mano straipsnelis, apsa
kymėlis, eilėraštukas buvo išspausdintas!

Šitokia mintim vadovaujantis, metraš
čių leidimas, tur būt, ne tik pateisinamas, 
bet ir užgirtinas. Mes, tiesa, savo mokykli
nių laikų darbeliams spausdinti neturėjo
me tokių prabangių leidinių, griebdavo
mės šapirografų ir net tokias priemones 
pasirūpindavome patys iš savo skurdžių 
kišenių sukrapštę centų. Bet mes turėjome 
savas lietuviškas mokyklas, kurias juk irgi 
išlaikė lietuviška visuomenė mokesčių pa
vidalu. Kai kam iš mūsų teko naudotis 
arba nemokamu mokslu (ne vien lituanisti 
niu), kai kam net gauti stipendijas. O kai 
kam dabar, kai esam svetur, matote, lie
tuviška bendruomenė duoda bent tiek, kad 
suorganizuoja mokyklas, kur galima pasi- 
mokytnietuviškų dalykų, ar išspausdina 
gražioje knygoje rašinėlį.

Kai kas net ir tokių sąlygų, deja, neturi.
Šiame metraštyje dalyvauja su savo dar 

heliais 74 mokiniai. Darbų temos labai 
įvairios.

Kadangi tos temos vis opios ir artimos 
lietuvio širdžiai, tai~iš tiesų metraštis ga
lėtų susilaukti atgarsio ir už Čikagos ribų, 
ypač ten, kur yra lietuviškos mokyklėlės 
su paaugesniais mokiniais. Jie galėtų pasi
skaityti ir turėti iš to naudos.

K. Abr.

LIETUVIU DIENA
Kun. Dr. Stasys Valiušaitis

Lietuvių diena pasaulinėje parodoje 
New Yorke įvyks rugpiūčio 23 d.

Į šią istorinę lietuvių dieną suvažiuoja 
net 37 chorai su 1368 dainininkais ir 700 
tautinių šokių šokėjų. Į šią šventę atva
žiuoja keli chorai net iš Pietų Amerikos 
ir tolimosios Australijos.

Šventės išvakarėse — rugpiūčio 22 d.— 
didžiulėje patalpoje New Yorke įvyks Lie
tuvių Dienos dalyvių ir svečių susipažini
mo vakaras su užkandžiais ir šokiais. Šo
kiams groti kviečiamas Neolituanų 18 as
menų orkestras iš Clevelando.

Rugpiūčio 23 d., 12 vai. — iškilmingos 
vainiko padėjimo apeigos prie lietuviško 
kryžiaus pasaulinės parodos aikštėje. 12.30 
vai. šv. Mišios už kenčiančią tėvynę Lietu
vą Singer Bowl stadione. 1.30 vai. po pietų 
tame pačiame stadione didžiulis paradas; 
į stadioną organizuoti, su vėliavomis, už
rašais, uniformomis įžygiuos 1368 daininin 
kai, 700 tautinių šokių šokėjų, karo vete
ranai bei kitos organizacijos, lydimos Bos
tono lietuvių orkestro.

2 vai. p.p. prasidės Lietuvių Dienos iš
kilmės ir pasirodymai. Trumpu žodžiu ati
darys akt. Kazys Vasiliauskas, pakviesda
mas Lietuvių Komiteto Pasaulinei Parodai 
pirmininką prof. J. Stuką tarti žodį.

Šios šventės proga kalbą pasakys Lietu
vos Atstovas Washingtone Juozas Kajec- 
kas. Programai vadovaus Hollywoodo ak
torė Rūta Lee Kilmonytė.

Po įžanginių kalbų — chorų bei tautinių 
šokių grupių pasirodymai.

Rugpiūčio 24 d. Lietuvių'Dienos progra 
ma bus tęsiama United States pavilione, 
dalyvaujant chorams bei tautinių, šokių 
grupėms. Bus dvi programos.

; -m' -’ww rwe/ira. .

Rugsėjo 20 d. parodoje speciali New Yor 
ko lietuvių diena įvyks New York State 
pavilione.

Lietuvių Dienos metu parodos rajone 
bus platinama brošiūra apie Lietuvą, tam 
tikslui išleisti Lietuvių Dienos ženkliukai 
bei New Yorko Lietuvių Prekybos Rūmų 
leidinys - vadovas. Spausdinamos atviru
tės su būdinguoju lietuvišku kryžiumi, 
kurs tūkstančiams, jei ne milijonams, pa
rodos lankytojų kasdieną primena Lietu
vai padarytąją skriaudą — jos pavergimą 
ir visų sąmoningų lietuvių ryžtą atgauti 
Lietuvos laisvę.

Lietuvių Komitetas Pasaulinei Parodai 
New Yorke pirmajai pagalbai yra suorga
nizavęs gydytojų bei gailestingųjų seserų 
kadrą. O 200 New Yorko - New Jersey jau 
nimo, vadovaujamo Algirdo Budreckio, 
teiks pageidaujamas informacijas.

L. Janušytė padedanti „įtvirtinti 
santvarką'

(E) Lietuvoje pasirodžius Liūnės Janu
šytės feljetonų rinkiniui „Iki pasimaty
mo“, jį „Tiesoje“ vertindama V. Žilinskai
tė pripažino, kad geriausi Janušytės felje
tonai esą sukurti dar nepr. Lietuvos laiko
tarpiu. Pasigėrėjimą keliaftti autorės pi
lietinė drąsa „buržuazinės valdžios“ me
tais. Iš Janušytės ankstyvųjų kūrinių ir 
dabartiniai satyrikai galį pasimokyti me
ninio meistriškumo. Dabar Žilinskaitė 
džiaugiasi, kad Janušytė be gailesčio iš
juokusi „buržuazinės“ Lietuvos šaulius, 
„bešūkaujančius apie Vilniaus vadavimą“, 
biznierius, karjeristus ir pan.

Pokario metų kūryba jau menkesnė — 
temų ratas esąs susiaurėjęs, taikiniai — 
antraeiliai, o juk, pagal Žilinskaitę, ir da
bar visuomenėje rasi parazitų, karjeristų, 
miesčionių... Čia pat teigiama, kad Liūne 
Janušytė tvirtai stovinti „mūsų ideologi
jos“ pozicijose ir jos kūriniai padedą įtvir 
tinti santvarką.

— Skulp. A. Moneys drauge su prancū
zų dailininku F. Turbil birželio 11-30 d. 
buvo suruošęs savo darbų parodą Pary
žiuje.

— Valas Griffiths atsisakė priimti Ban- 
goro universiteto baigimo diplomą, protes
tuodamas. kad tas Valijos (Britanijoje) 
universitetas neįsiveda valų kalbos.

Vasario 15 d., trečiadienis.
Jau ir po Užgavėnių, šiandien kunigėlis 

pabarstė mums galvas pelenais: „Pelenas esi 
ir pelenu pavirsi“. Nelabai tenoriu tai atsi
minti dabar, ir sunku man apie tai mąstyti.

Linksma buvo per tas paskutiniąsias die
nas. Sekmadieni nuvažiavome pas Butautus. 
Nelaimingam daktarui nedavė jie ramybės, 
nuolat jį erzindami juodomis akimis, muzika 
ir t.t. Jis stengės atsikirsti kaip begalėdamas, 
bet mažai telaimėjo, nes su Butautais sunku 
grumtis liežuviu. Ta Onytė — iš tikro juokin
gas asmuo, žiūrėjo, žiūrėjo į daktarą ir sako:

— Ak, gaila! Toks gražus jaunikaitis pa
sirodė mūsų horizonte, ir tas jau „įsmukęs“.

— Nereikia nustoti vilties, — atsiliepė p 
Juozas, — kas žin, gal dar tavo bus viršus.

— Et, ką begelbės! Jau mostelėjau ant jo 
ranka! Prapuolęs žmogus! Tas vienas tebuvo, 
ir tas pats išslydo, ar ne apmaudas! Dabar 
lauk, kol kitas koks iš kur išplauks!

Prisijuokti iš jos galima lig ašarų. O dak
taras dar, ją erzindamas, pats pradeda:

— Tai kokios man akys visų gražiausios, 
panele Ona, ką?

— Dar klausia! žinoma, juodos!
Jis ima girti tų juodųjų akių gražumą ir 

gailėtis, dėl ko p. Onai nedavė Dievas juo
dų akių.

(Bus daugiau)

FARIZIEJUS IR MUITININKAS

Visiems žinomas Kristaus palyginimas 
apie fariziejų ir muitininką (Luk. 18,9-14). 
Nei vienas, nei kitas iš jų nebuvo šventas; 
bet jie labai skirtingi savo vidaus nusista
tymu. Vienas jų pasitiki savo paties geru
mu, net maldoje prisimindamas savo įsi
vaizduotą teisingumą. Kitas gi pasitiki 
Dievo gerumu, galvodamas apie savo kal
tes.

Kristus nesako, kad geri fariziejaus dar
bai (pasninkas ir dešimtinės davimas) yra 
blogi: bloga yra jo puikybė ir kitų žmonių 
paniekinimas. Kristus taip pat nesako, kad 
muitininko apgaulystės ir lupikavimas yra 
gera savybė: gera yra jo atgaila. „Nes kiek 
vienas, kurs save aukština, bus pažemin
tas, ir kas save žemina, bus paaukštintas“.

Tie du asmenys Kristaus palyginime, 
aišku, yra išgalvoti. Bet panašių žmonių 
tais laikais buvo: Kristus šį palyginimą 
kaip tik pasakė „kai kuriems, kurie patys 
savimi pasitikėjo teisūs esą ir kitus nieki
no“. Tokie buvo fariziejai, uolieji visų re
liginių papročių saugotojai; jie didžiavosi 
tuo pavadinimu „Fariziejus“.
Dabar gi yra įžeidimas pavadinti ką nors 

fariziejum; fariziejum niekas nenori būti. 
Tačiau būna. Būna tokių, kurie apie save 
galvoja visai taip, kaip fariziejus Kristaus 
palyginime: „Aš ne toks, kaip kiti žmonės: 
plėšikai, neteisūs, svetmoteriai, arba kaip 
šis mano kaimynas“.

Visai galimas daiktas, kad jie nėra nei 
plėšikai, nei svetmoteriai; taip pat faktas, 
jog pasauly yra ir plėšikų ir svetmoterių. 
Bet išvada nevisai tokia.

Tie, kurie taip galvoja, neatsako sau į 
klausimą: ar aš, nebūdamas plėšiku, nenu
sidedu prieš kitus Dievo įsakymus, ar ne
nusikalstu puikybe, godumu, pavydu ir ki
tomis nedorybėmis? Taip pat neatsako į 
klausimą: kokios aplinkybės (išauklėjimo 
stoka, draugai, nedarbas) padarė kitą žmo 
gų plėšiku ir kurių aplinkybių dėka aš to
kiu netapau? Į tą klausimą labai sunku ar 
net negalima atsakyti. Ir dėl to geriausias 
principas: „Neteiskite, kad nebūtumėt tei
siami“ (Mat. 7,1).

Žinoma, ir muitininkas nėra mūsų idea
las. (Muitininkai buvo mokesčių rinkėjai 
ir dažnai neatsispirdavo pagundai asmeniš 
kai pasipelnyti ir ištraukti iš žmonių dai
giau, negu priderėjo; be to, anais laikais 
jie buvo nekenčiami už tai, kad mokesčius 
rinkdami tarnavo okupantams romė
nams). — Kristus giria ne muitininko gy
venimą ir elgesį, bet jo gailestį ir nuolan
kią maldą. Savo maldoje muitininkas nie
ko neteisia, nieko nekaltina, neieško kris
lo savo brolio akyse, o išpažįsta tik savo 
kaltę: „Dieve, būk gailestingas man, nusi
dėjėliui!“

Ir Dievas jam buvo gailestingas: jo kaltė 
buvo atleista, ir jis parėjo į savo namus 
nuteisintas. Jis gavo, ko jis prašė.

Fariziejus gi nieko negavo, nes jis nieko 
neprašė. Iš bažnyčios, atsitiktinai sutikęs 
ten muitininką, jis grįžo į savo namus dar 
išdidesnis, dar daugiau niekinąs kitus. 
Fariziejaus malda, jei ji fariziejiška, nie
ko neverta.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
LIETUVIŲ SODYBOJE — rugpiūčio 9 d., 

11.30 vai.
NOTTINGHAM — rugpiūčio 9 d., 12.30 v. 
BRADFORD — rugpiūčio 16 d., 12.30 v. 
ROCHDALE — rugpiūčio 23 d., 11.30 v.

PAJŪRIAIS — PAMARIAIS

Nauja, ilgo grojimo plokštelė, kurioje 
įdainuota 16 dainų vyrų okteto, vedamo 
A. Mrozinsko — „Ei, Lietuvos kareivė
liai“, „Jūreivių maršas“, „Gaudžia trimi
tai“ ir t.t.

Be šios plokštelės, šiuo metu galima 
gauti: Opera „Pilėnai“ trijose plokštelėse, 
Lietuvių Tautiniai Šokiai, Švedo Tautinio 
Ansamblio, Vandos Stankus „Ar Pameni"; 
16 liaudies dainų, įdainuotų Rūtos choro, 
Fausto Strolios Liaudies dainų rinkinys ir 
taip pat naujai pasirodžiusią Lionės Juo
dis — „Dainuojame su Lione“.

Visas šias plokšteles galima užsisakyti: 
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, Surrey.

NAUJAUSIOS KNYGOS

Dr. Maceina — Niekšybės paslaptis — 
1.9.4.

Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 1.15.0.
K. Bielinis — Teroras Sovietų Sąjungo

je — 0.12.6.
Dr. J. Končius — Vytautas The Great 

Grand Duke of Lithuania — 1.9.4.
P. Garšva — Negęstanti šviesa — 1.5.8.
St. Yla — Moderni mergaitė — 0.18.6.
Daudzvardienė — Popular Lithuanian 

recipes — 0.14.8.
Rašyti: DAINORA, 14, Priory Rd., Kew, 

Surrey.
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TREMTINIO DALIA VOKIETIJOS
(31)

?3
J.A.V. prezidento F.D. Roosevelto A. 

Smetonos priėmimas ir jam pareikštos 
mintys, Marylando gubernatoriaus H.R. 
O‘Connor sveikinimas, nepaprastai įspū
dingas ir nuoširdus Chicagoje jo sutiki
mas, didelis amerikiečių spaudos ir orga
nizacijų juo susidomėjimas ir žymių ame
rikiečių jam reiškiama pagarba jau, rodos, 
sakyte sakė, kad A. Smetonai Amerikoje 
lemta tapti tuo centriniu asmeniu, apie 
kurį savaime teiksis visa Lietuvos laisvi
nimo veikla. Tačiau taip iš tikrųjų nebu
vo. A. Smetonos vaidmeniui J.A.V. daug 
įtakos turėjo ne tik politinės srovės, bet ir 
Romoje įvykęs Lietuvos diplomatų pasita
rimas, kuriame buvo pareikštas neigiamas 
nusistatymas prieš A. Smetoną ir noras 
jį visiškai eliminuoti iš politinės veiklos. 
Šis Lietuvos diplomatų nusistatymas prieš 
A. Smetoną greičiau J.A.V. pasiekė, negu 
jis pats ten atvyko.

— Romoje klaidinga buvo užimta lini
ja, ir todėl pats gyvenimas tuos nutarimus 
griauna, — rašė 1941.VI.4 savo laiške A. 
Smetonai Lietuvos pasiuntinys Buenos 
Aires dr. K. Graužinis. — Iš savo pusės 
aš, žinoma, tik stiprinti esu nusistatęs tą 
šaką, ant kurios kabome, nes esu giliai 
įsitikinęs, kad, tik apie savo prezidentą 
visi vieningai spiesdamiesi, galėsime vesti 
sėkmingą kovą už savo valstybės atstaty
mą. Svajoti dabar apie prezidento pakeiti
mą gali tik neišmanėliai, kurie visai ne- 
siorientuoja tarptautinės teisės ir papro
čių srityje. Jokios teisėtos procedūros pre
zidentui pakeisti dabar negalima sau net 
įsivaizduoti, ir tokio naujo „prezidento“ 
jokia svetimoji vyriausybė nepripažintų. 
Man tai atrodo visai aišku.

A. Smetona J.A.V. ambasadoje Berlyne, 
gaudamas įvažiavimo vizą, buvo pasižadė
jęs: While I am in the U.S. I shall not be 
considered as the head or member of any 
government, ir atvykęs į Jungtines Ameri
kos Valstybes buvo laikomas distin
guished guest, The Prezident of the Re
public of Lithuania in exile, residing in 
the U.S. in the private capacity. Valstybių 
gubernatorial, miestų burmistrai, įvairios 
organizacijos, laikraščių redakcijos etc., 
susirašinėdamos su A. Smetona, jį tituluo
davo His Excellency The Prezident of the 
Republic of Lithuania, Department of 
State savo raštuose A. Smetonai tevarto- 
dayo tik His Excellency. Spaudoje jis bu
vo vadinamas Exiled President of Lithua
nian Republic, President in exile etc., ta
čiau visuomet laikomas President. Lietu
vos pasiuntiniai ir konsulai, susirašinėda
mi su A. Smetona, visuomet jį tituluodavo 
Lietuvos prezidentu.

Atvykusiam į J.A.V. A. Smetonai viena 
buvo aišku, kad jis čia negali veikti, kaip 
Lietuvos valstybės prezidentas, o visoks 
kitas jo veikimas priklausė nuo aplinky
bių, kurių iš anksto negalima numatyti, ir 
nuo jo status, kuris buvo galima įvairiai 
interpretuoti ir pagal tą interpretaciją 
nustatinėti veikimo ribas. Romoje išryš- 
kėjusios Lietuvos diplomatų A. Smetonai 
nepalankios nuotaikos turėjo įtakos jo 
santykiams su Lietuvos pasiuntiniu Wa
shingtone Povilu Žadeikių, o tuo pačiu ir 
visai jo veiklai Amerikoje.

A. Smetonos santykiai su P. Žadeikių 
ex officio buvo glaudūs, bet negalėtume 
pasakyti, kad jie būtų buvę sklandus, ir 
tas nesklandumas kilo iš nevienodo A. 
Smetonos statuso interpretavimo. Pats A. 
Smetona savo veikloje daugiausia orienta
vosi į jai susidarančias palankias aplinky
bes, o P. Žadeikis ją vertino pagal galimą 
jo statuso interpretaciją. Jo požiūriu, A. 
Smetona JAV turėjo vengti bet kurio vei
kimo ir, be kitko, tuo vaduodamasis, pa
tarė A. Smetonai apsigyventi atokiau nuo 
Washingtono.

Per pasimatymą su prezidentu F.D. 
Rooseveltu A. Smetona susidarė nuomonę, 
kad jo veiklai J.A.V. esama palankių ap
linkybių ir įvairių galimybių. Tad argi jis 
galėjo susilaikyti nuo veiklos, siekiančios 
savo tautai laisvės ir nepriklausomos 
valstybės atstatymo? Juk tos veiklos sie
kimai sutapo su J.A.V. laisvės principais, 
kuriais buvo pagrįsta ir 1941 m. rugpiūčio 
J4 d. prezidento F.D. Roosevelto ir Didžio
sios Britanijos ministro pirmininko Win
ston Churchill paskelbta Atlantic Charter.

A. Smetonos veiklos sėkmingumas dau
giausia priklausė nuo pačių J.A.V. lietu
vių, tiksliau sakant, nuo jų srovių ir jų 
iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiimiimiuiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimiminiiiiim 
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Pranešame, kad jau nuo dabar maisto ir daug kitų prekių siuntinius galima pasiųsti be muito
specialiai tam reikalui skirtų sandėlių, esančių Rigoje, Odesoje ir Maskvoje.
Taip pat Jūsų nuosavų prekių siuntiniai pasiunčiami be tarpininkų ypač prieinamom sąlygom. 

Nuosavų prekių siuntinius ar užsakymus siųsti šiuo adresu:

M. BELINA
BRITISH & FOREIGN EXP. CO. LTD.

19-20, OLD BAILEY, LONDON, E.C.4.
P.S. Susirašinėjimai vedami bet kuria kalba.
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spaudos. Kairieji ir dešinieji buvo prieš A. 
Smetoną ir savo spaudoje jį smarkiai puo
lė. Jo pareikštas noras — Lietuvos šalpos 
ir laisvinimo darbe glaudžiai bendradar
biauti su visomis lietuvių siekiančiomis to 
paties tikslo srovėmis — kairiųjų ir deši
niųjų buvo ignoruojamas, o jo dalyvavi
mas tautinės srovės iškilmėse buvo smer
kiamas, darant įvairiausius beprasmiškus 
priekaištus: esą, jis ardąs lietuvių vieny
bę, kenkiąs Lietuvos bylai etc.

Srovių pradėtoji kova prieš A. Smetoną 
juo toliau, juo labiau smarkėjo, stelbdama 
svarbiausią tikslą — telkti ir organizuoti 
visas lietuvių pajėgas Lietuvai laisvinti. 
To tikslo siekiant, A. Smetonos vaidmuo 
buvo labai svarbus. P. Žadeikis 1941 m. 
liepos 25 d. A. Smetonai laiške pažymi, 
kad Lietuvos respublikos prezidento užsie
ny buvimo reikšmė ilgainiui didėsianti. 
Savaime aišku, kad ji būtų didėjusi ir 
daug lėmusi, jeigu A. Smetonos, kaip Lie
tuvos respublikos prezidento, užsieny bu
vimas būtų buvęs vertinamas tik Lietuvos 
laisvinimo požiūriu. Jo buvimą pradėjus 
vertinti partiniais požiūriais, toji reikšmė 
visokiausiomis priemonėmis buvo stel
biama.

Praslinkus pusantrų metų, kai Lietuva 
buvo okupuota, ir per tą trumpą laiką iš 
vieno okupanto nagų patekus į antro, jai 
laisvinti, be jos diplomatų protestų, be
veik nieko konkretaus nepadaryta. Lietu
vos generalinis konsulas Toronte pik. G.L.

Laisvalaikio mastymai
RAŠO K. VALTERIS

KEISTINAS GALVOJIMAS
(4)

Lietuvos ateitis
Kokia bus Lietuvos ateitis, aišku, nie

kas nežino. Esu įsitikinęs, kad vakariečių 
diplomatiniai žygiai (jei tokie ir būtų da
romi!) bus bergždi. Be abejo, lietuviai tu
rės laukti tinkamų progų. Tokios progos 
gali būti: revoliucija Sovietų Sąjungoje, 
arba pasaulinis karas. Ir viena ir kita 
proga lietuviams karingumo nestigs! Bet 
sovietai ir geruoju gali duoti Lietuvai sa
vivaldą. Tas, žinoma, galėtų būti tik tada, 
kai savaranki Lietuva sovietams būtų vis
pusiškai naudingesnė už okupuotą — in
korporuotą.

Vienu ar kitu būdu atgavusi savivaldą, 
Lietuva žiūrės su panieka ir pasigailėjimu 
į emigrantus, kurie dvasia ne tik nepaki
lo, bet net smuko. Tėvynei dvasinės men
kystos — atsilikėliai nereikalingi. Jai rei
kalingi, anot Vaižganto, deimančiu
kai!

Garbingoji praeitis
Ar reikalingas ir pagrįstas mūsų didžia

vimasis garbinga Lietuvos praeitimi ir 
didvyriškais lietuvių žygiais, gražia gam
ta ir t.t? Ne. Tokių minčių skiepijimas nė
ra patriotizmas, bet šovinizmas, arba, mo
demiškai kalbant, — bolševizmas. Kaip 
mes nesigirtume, vis tiek nega'ėtume pri
lygti graikams, egiptiečiams, žydams, ro
mėnams, anglams, šios tautos buvo pasau
lio kultūros ir civilizacijos žibintais. Pa
vyzdžiui, graikų mintytojų-filosofų niekas 
nepralenkė per 2000 metų! O kas žino apie 
lietuvius? Lietuva tik „forgotten tribe“...

Bet ar taip jau svarbu turėti garbingą 
praeitį? Tas gal glosto mūsų savimylą, 
bet tai nesvarbu. Mums svarbiau mūsų 
nuopelnai, bet ne mūsų bočių. Iš tikrųjų 
tai netikslu didžiuotis garbinga praeitimi, 
nes tuo pabrėžiam, kad esam žymiai 
menkesni už savo prosenelius!

Tačiau tikslu bus čia paryškinti žmo
gaus nuosavybės, socialinius, giminystės 
jausmus ir su tuo susietus malonumus. 
Pavyzdžiui, man ir gal daugeliui skaityto
jų nebūtų didelio malonumo susitikti lor
dą, princą, karalių. Aš jausčiausi nejau
kiai, nes jie man vispusiškai svetimi. Bet 
man malonu susitikti savo gimines, drau
gus, kaimynus, tautiečius.

Daug yra gražių, turtingų, tituluotų mo
terų, bet mieliausia yra geroji motina, 
nežiūrint jos padėties ir išvaizdos. Gražūs 
šio krašto parkai, gėlynai, rūmai, bet man 
miela yra Lietuvių Sodyba, mano namelis 
ir sodelis, mano sodinti augalėliai. Dėl to, 
kad tai mūsų ar mano.

Bekonų fabrikai
Sovietinė spauda skelbia, kad penki di

deli bekonų fabrikai statomi Lietuvoje. Jie 
kasmet nupenėsią 300.000 kiaulių — du 
kartu daugiau negu dabar išaugina visi ta
rybiniai ūkiai.

P. Grant-Suttie Lietuvos pasiuntiniui Wa
shingtone P. Žadeikiui 1941 m. gruodžio 8 
d. laiške kelia būtiną reikalą ligšiolinę lie
tuvių wait and see politiką keisti į Alijan- 
tų pageidaujamą — to act. Savo argumen
tus išdėsto 29 punktuose, iš kurių du tie
sioginiai liečia A. Smetonos vaidmenį.

Lietuvos nepaprastas pasiuntinys ir įga
liotas ministras Washingtone P. Žadeikis 
Lietuvių Tautos Tarybos (Lithuanian 
National Council) ir Lietuvos egzilinės vy 
riausybės (Lithuanian government in 
exile) reikalu valstybės sekretoriui Cor
dell Hull 1941 m. gruodžio 18 d. įteikė no
tą. 1942 m. sausio 12 d- jis A. Smetoną pa
informavo, kad Cordell Hull jam prane
šęs, jog notoje iškeltų klausimų svarsty
mas esąs atidėtas. Vokietijai užpuolus So
vietų Sąjungą ir okupavus Lietuvą, J.A.V. 
politika Lietuvos atžvilgiu tapo santūres
nė. Lietuvos egzilinės vyriausybės sudary
mo klausimas buvo iškeltas per vėlai, ir 
maža tebuvo vilties, kad Jungtinių Valsty
bių ir Didžiosios Britanijos jis būtų svars
tomas. Komunistinės ir Sovietų Sąjungai 
palankios spaudos puolimai prieš A. Sme
toną pasmarkėjo.

Pats A. Smetona 1941 m. sausio 28 d. 
Valstybės Departamento Europos Rytų 
Skyriaus viršininkui Mr. Lloyd Hender
son, su kuriuo buvo gerai pažįstamas, įtei
kė platų memorandumą.-

(Bus daugiau)

DALYBA

Man visada giliai sminga širdin „Lakš
tingalos giesmės“ žodžiai: „Tolimos šalys 
man gražios, bet maloniausia vienoj; nors 
aš tik mažas paukštelis — noriu giedot 
Lietuvoj!“

Mus, emigrantus, visacįa jaudins Adomo 
Mickevičiaus žodžiai: „Lietuva brangi ma
no, šalele gimtoji, — tik tas supras, kad 
Tu jam gyvybę atstoji, — kas jau Tavęs 
neteko“.

Taigi lietuviams buvo, yra ir bus miela 
ir brangi Lietuva, nežiūrint jos vargingu
mo ir mažumo, neatsižvelgiant į tai, ar 
jos praeitis buvo garbinga, ar ne, nežiū
rint to, kad kitiems ji tėra „forgotten 
tribe“! Lietuva mums ir brangi, nes ji yra 
mūsų Tėvynė, ir jos link skrenda mūsų 
mintys, mes ilgimės jos ir jos laisvės.

(Bus daugiau)

UŽŠALDYMAS VIETOJ OPERACIJOS

Vienas Vakarų Vokietijos žurnalas iš
spausdino žinutę apie labai įdomų ameri
kiečių gydytojo O. Vangenšteino eksperi
mentą. šis chirurgas per 35 metus atliko 
šimtus operacijų, gydydamas dvylikapirš
tės žarnos susirgimus. Jis daug galvojo, 
kaip galima būtų apsieiti be operacijos, 
kuri dažnai būna neišvengiama.

Opos gyja sunkiai dėl to, kad skrandžio 
rūgštys nuolat ardo gleivinę. Daugeliu at
vejų čia nepadeda nei dieta, nei sulčių 
neutralizavimas. Stebėdamas vienos ope
racijos metu taikomo vietinio užšaldymo 
efektą, chirurgas sumanė nutraukti tam 
tikram laikui skrandžio rūgštis gaminan
čių liaukų veiklą, užšaldant skrandį. Ban
dymai, kurie buvo atlikti su šunimis, pa
rodė, kad gyvuliai nesunkiai gali pakelti 
1 vai. skrandyje net — 25°C temperatūrą. 
Vėliau gydytojas ėmė taikyti tokį gydymą 
žmonėms. Gydymo procesas vyksta taip: 
pacientui po vietinės narkozės į skrandį 
įvedamas zondas, kuris baigiasi tuščiu 
skrandžio formos maišeliu. Zondas įreng
tas taip, kad jame galėtų cirkuliuoti šal
dančioji medžiaga. Tokiu būdu maišelyje 
visą valandą išlaikoma apie — 20 ° C tem
peratūra. Paskui zondas kartu su maišeliu 
išimamas, o skrandis tam tikram laikui 
lieka „užšaldytas“. Šiuo metodu jau pagy
dyta be operacijos apie 100 ligonių. Ban
dymai parodė, kad toks šaldymas neken
kia nei skrandžiui, nei stemplei, nei ryk
lei, nei liežuviui.

— Per potvynį Japonijoje žuvo 117 žmo 
nių, 308 nesurandami, o Indijos-Pakistano 
pasienyje 26 žmonės mirė dėl didžiulės
sausros.

Teherano konferencijoje, kuri baigėsi
1943 m. gruodžio 1 d., trys didieji (Roose- 
veltas, Churchillis ir Stalinas) sprendė po
karinės Europos problemas.

Neilgai trukus po Teherano konferenci
jos Maskvoje leidžiamam lenkų kalba sa
vaitrašty „Laisvoji Lenkija“, kuris buvo 
vadinamas „Lenkų Patriotų Sąjungos“ or
ganu, buvo išspausdintas straipsnis, apta
riantis pokarinės Lenkijos teritoriją. Pa
gal šį straipsnį turėjo būti Lenkijai grą
žinta ne tiktai Aukštutinė, bet ir Žemuti
nė Silezija. Savaime suprantama, kad ši
tasai straipsnis negalėjo būti paskelbtas 
ne tiktai be Stalino žinios, bet ir jo turi
nys turėjo būti Stalino valios bei įsakymo 
vaisius, šiame straipsnyje buvo aiškina
ma, kaip reiksią suprasti Teherano konfe
rencijos nutarimai. Pasiremiant šiuo 
straipsniu, buvo nubrėžtas ir žemėlapis, 
pasirodęs Londono „Daily Herald'e“ 1944 
m. sausio 20 d. Nors žemėlapis nebuvo 
griežtai tikslus, bet jame visa Žemutinė 
Silezija buvo Lenkijos ribose.

Po Teherano konferencijos 1943 m. gruo 
džio 17 d. Edenas Londone priėmė Lenki
jos ambasadorių Raczinskį, kuris dėl to 
savo užrašuose be kita ko taip sako: „Ede
nas parvežė iš kelionės (iš Teherano) to
kios prasmės sprendimą, kad Sovietai nu
sistatę laikytis Curzono linijos, siūlydami 
mums (lenkams) pakaitalo prasme Ryt
prūsius, Dancigą, Aukštutinę Sileziją 
(Opole) ir gabalą Prūsijos Pamario pagal 
Oderį su sąlyga pašalinti vietos gyvento
jus vokiečius“.

Kai dėl Lenkijos tuometinės padėties iš 
viso, tai per keletą mėnesių po Teherano 
konferencijos sekė įvykiai, nulėmę Lenki
jos ateitį iš esmės. 1943 m. Kalėdų naktį 
Varšuvoje posėdžiavo susirinkimas, lenko 
renegato Boleslovo Bieruto pirmininkau
jamas. Šis susirinkimas pagimdė vadina
mąją Krašto Liaudies Tarybą, sudarytą iš 
bolševikų ir jų pakalikų. Šis uzurpatorių 
sambūris, pasiskelbęs vyriausiu tautos 
reprezentantu, nutarė „vykdyti valdžią 

_ visos Lenkijos plote, remiantis vietos liau
dies tarybų sistema“. Be to, buvo paskelb
ta, kad yra sudaroma Laikinoji Liaudies 
Vyriausybė ir vykdomas telkimas savųjų 
karinių jėgų, vadinamų „Liaudies Ar
mija“.

Iki Jaltos konferencijos daug kartų 
Anglijos Vyriausybė (Churchillis, Edenas 
ir kt.) posėdžiavo su Lenkijos Vyriausybe 
(Raczinskiu, Mikolaicziku, Romeriu ir 
kt.), tardamiesi dėl pokarinės Lenkijos 
teritorijos ir valstybinės santvarkos. Bū
dingas čia yra susitikimas Cheųuers'e
1944 m. vasario 6 d. Dėl to susitikimo Ra- 
czinškis, be kita ko, taip rašo: „Šeiminin
kas (Churchillis) mūsų (lenkų) atžvilgiu 
pavartojo pakeltą toną, kurio griebiamasi, 
kai yra susirūpinęs. Nuosekliai mus var
gino, kad priimtume Curzono liniją, kaip 
pagrindinę demarkacinę liniją, o vėliau 
ribą tarp Lenkijos ir Rusijos. Minėjo Vil
niaus užėmimą kaip ne visuomet tinkamą 
elgesį nepriklausomybės laikotarpiu, bet 
paminėjo tolesnę mūsų nepriklausomybės 
gynybą Rusijos atžvilgiu. Paskui pirmą 
kartą ištarė Sovietų kėslus į Karaliaučių. 
Diskusija truko apie 2 valandas be rezul
tato“.

čia pravartu papildyti, kad 1944 m. va
sario 16 d. įvykusiame pakartotiniame 
anglų ir lenkų vyriausybių pasitarime da
lyvavęs lenkų vyriausybės atstovas Ra- 
czinskis taip dėl šio pasitarimo rašo: „Kai 
Mikolaiczykas protestavo dėl Karaliau
čiaus aneksijos Rusijos naudai, esą, šiuo 
yra apribojamas Lenkijai priėjimas prie 
jūros ir atskleidžiamas Dancigas sovietų 
kanuolėms, Churchillis garsiai murmėjo ir 
patarinėjo palikti šį argumentą šaly, kaip 
neįtikinantį. O tačiau šiuo atveju Miko- 
lajczykas buvo teisus. Stalinas Teherane 
įrodinėjo, kad Rusija, reikalaudama Tilžės 
ir Karaliaučiaus, nori užsisėsti vokiečiams 
ant sprando, o iš tikrųjų čia siekta užsi
sėsti ant sprando lenkams“. Deja, ne len
kams, o lietuviams ir Lietuvai, vėliau po 
karo sumaskolinant ir sumongolinant lie
tuviškąjį Karaliaučiaus kraštą, dabar va
dinamą net Kaliningradskaja Oblastim, 
Tilžę — Sovietsku ir pn.

1944 m. vasario 12 d. ambasadorius 
O‘Malley buvo įteikęs ministeriui Romė
nui Churchullio telegramos Stalinui pro
jektą. Telegrama buvo paruošta anglų už
sienių įstaigoje ir turėjo būti pasiųsta 
Stalinui, šios telegramos tekstas tiktai 
dabar buvo Raczinskio paskelbtas. Nors 
ši telegrama nebuvo lenkų Vyriausybei 
Londone priimtina ir Stalinui pasiųsta 
nebuvo, bet yra būdinga anų metų anglų 
užsienių politikai. Telegramą sudaro net 
10 skyrių su poskyriais. Reikšmingasis te
legramos skyrius yra 8-tasis, kuriame pa
teikiamas sutarties dokumento projektas. 
Jo tekstas yra toks:

„Lenkijos ir Sovietų Vyriausybės pa
reiškia sutinkančios dėl to, kad iki galuti- 
nio lenkų-sovietų sienų nustatymo Sovietų 
Sąjunga pasiimtų išlaisvintų žemių civili
nį administravimą į rytus nuo Curzono li
nijos, o lenkų valdžia — civilinį adminis-

travimą išlaisvintų lenkų žemių į vakarus 
nuo Curzono linijos. Lenkų Vyriausybė 
sutinka pirmuoju tinkamu momentu, vė
liausiai betgi nutraukimo kovų su vokie
čiais momentu pradėti su Sovietų Vyriau
sybe derybas, kad galutinai būtų suregu
liuota lenkų-Sovietų sienos linija, kuri su 
pastaba dėl pataisų tautybių vieningumui 
bus pagrįsta Curzono linija nuo... šiaurėje 
iki buvusios Austrijos sienos pietuose, to
liau nuo šio taško .iki Karpatų tęsis į va
karus nuo Lvovo ir į rytus nuo Pere- 
mišlio“.

Betgi Jaltoje 1945 m. vasario 4-11 d.d. 
trijų didžiųjų (Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino) buvo priimta deklaracija, patvir
tinusi ne tiktai iki tol dar neformalinius 
Teherano nutarimus, ir buvo pripažinta 
vadinamoji Lenkijos Laikinoji Liaudies 
Vienybės valdžia. Su šios „valdžios“ pri
pažinimu neteko galios Lenkijos Vyriau
sybė Londone, o dėl to buvo galutinai pa
laidota ir Lenkijos nepriklausomybė. Pa
sibaigus karui šiuo būdu ne tiktai Lenki
ja, Lietuva, bet ir visa eilė senųjų Euro
pos nepriklausomų valstybių patapo bau
džiavinio bolševikinio režimo Sovietų Ru
sijos kolonijomis.

J. Va.
(Naudota Ciolkosz‘o straipsnis iš „Ro- 

botnik Polski“ 1964 m. 3 nr.)

Atf/W R f KORDAI
Nuo neatmenamų laikų žmogui būdin

gas troškimas būti geresniam už kitus. Ir 
tai būdinga beveik visoms žmogaus veik
los sritims. Jeigu nesuspėta pagarsėti ir 
neturėta pasisekimo kokioje nors norma
lioje sporto rūšyje — nereikia nusiminti. 
Galima išgalvoti specialiai sau sritį ir pir
mauti. Viskas tinka, kad tik gavus prizą ir 
galimybę papuošti savo vizitinę kortelę 
žodžiais: „pasaulio rekordininkas“.

Valgymo varžybos jau buvo rengiamos 
prieš tūkstančius metų. O dabar kasmet 
organizuojamos pasaulinės ėdrumo pirme
nybės. Po jų dauguma dalyvių atsiduria li
goninėse.

Žemiau pateikiame keletą pavyzdžių, 
kurie rodo, kiek gali iš karto suryti di
džiausi pasaulio ėdrūnai.

Piteris Lomas iš Hagos, Olandija, per 3 
vai. suvalgė 2 kg spagečių (ploni ilgi ita
liški makaronai), 12 viščiukų ir 3 kg 
kepsnio.

Alfredas Reinbou iš Sidnėjaus, Austra
lija, per 24 min. prarijo 322 austres.

Karolis Heris iš Redžijo Emilijos, Itali
ja, per 117 min. suvalgė 10 metrų dešros.

Robertas Soulsas iš Montrealio, Kanada, 
per 31 min. sumušė ir išgėrė 97 žalius 
kiaušinius.

Pasaulinis spagečių čempionas graikas 
Fanis Kostadimas per valandą suvalgė 300 
metrų spagečių. Jis mano, kad tai nieko 
ypatingo.

Pasaulio rekordai egzistuoja ir kitose 
„srityse“. Pavyzdžiui, vienas prancūzas 
yra švilpimo čempionas. Jis švilpė 9 vai. 
45 min. be perstojo. Jeigu manote, kad Su
gebėtumėte, siūlome pamėginti.

Timas Helis iš Kilio universiteto, Angli
ja, — rankos paspaudimų čempionas. Jo 
rezultatas — 9002 žmonės per 9 vai. 15 
min.

Važiavimo be bilieto rekordininkas yra 
vokietis. 78 kartus jis važinėjo be bilieto 
įvairiomis transporto rūšimis ir nebuvo 
sulaikytas.

Vienas indų fakyras yra pasninko čem
pionas. 105 paros! Kitas fakyras rengiasi 
sumušti naują rekordą. „Generalinės re
peticijos“ metu jis išgulėjo stiklinėje dė
žėje sudaužytų butelių „patale“ dviejų pi
tonų ir kelių gyvačių draugėje 63 paras. 
Pasninkaudamas jis sublogo 22,9 kg. Kai 
baigėsi jo „generalinė repeticija“, jis svė
rė 47,2 kg. Praėjo daugiau kaip mėnuo, 
kol jis vėl galėjo normaliai valgyti.

Yra ir verkimo rekordinių rezultatų. 
Šios srities absoliuti čempionė yra modis
tė Egita Viler iš Filadelfijos, JAV. Ji tik
romis ašaromis verkė 2 vai. 44 min. Pavo
jingiausia jos konkurentė buvo pašalinta 
iš varžybų, nes komisija aptiko, kad jos no 
sinaitė sumirkyta svogūnų sultimis.

Gumos kramtymo rekordas: vienas ame 
rikiečių skautas kramtė gumą 8 vai. be 
perstojo. Laikoma, kad šio rekordo beveik 
negalima įveikti. Galite patikrinti.

Alaus rekordas: Eranas Palmborgas, 
Švedija, alaus butelį išgeria per 3 sek. Ve
dybų rekordas: Muhamedas Achmedas 
įsa, Kairas, buvo vedęs 60 kartų.

Būgno rekordas: Šernas Julanas, JAV, 
be perstojo būgnijo, sėdėdamas parduotu
vės vitrinoje, 67 vai. 11 min. 40 sek.

Pavyzdį, kokias pasekmes gali sukelti 
rekordų vaikymasis, pateikia Anglija. Vie-
nas anglas ir vienas škotas mėgino kuo 
ilgiau sulaikyti kvėpavimą po vandeniu. 
Anglas nekvėpavo 2 min. 57 sek. Paskui 
jis užtroško.
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS MĖNUO

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Sei
mas, susirinkęs Toronte, Kanadoje, 1963 
metais, nutarė kiekvienerių metų rugsėjo 
mėnesį skelbti Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės mėnesiu.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės Krašto Valdyba 1964 m. liepos 28 d. 
posėdyje nutarė šį P.L.B. Seimo nutarimą 
paskelbti Didžiojoje Britanijoje.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Bendruo
menės mėnuo yra rugsėjis. To mėnesio 
metu bus rengiama Bendruomenės šventė, 
kuri bus kartu sujungta su Tautos Švente.

Bendruomenės mėnesio ir šventės tiks
las kelti ir ugdyti solidarumui Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Bendruomenės narių 
tarpe.

D. Britanijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba

MOK. FR. SKĖRYS LONDONE
Vasario 16 Gimnazijos mokytojas, Lietu 

vių Evangelikų Jaunimo Ratelio vadovas 
ir Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Kraš 
to Tarybos narys Fr. Skėrys Londone pas 
savo seserį praleido atostogas.

Ta proga naudodamasis, jis aplankė Lie
tuvių Namus susipažindamas su visais čia 
atliekamais darbais, o taip pat pabuvojo ir 
Lietuvių Sodyboje.

PAIEŠKOJIMAI
VALENTINAVIČIUS Juozas, Stanislovo 

sūnus, gimęs Vilniuje 1927 m. lapkričio 
7 d., pats ar žinantieji apie jį prašom ra
šyti „Europos Lietuvio“ Administracijai.

Susitikimas Sodyboje
Mes turėjome gražią dieną Lietuvių So

dyboje. Ne kažin ko tetrūko, kad tą dieną 
galėtume iš tiesų pavadinti atlaidais ir 
kermošium. Į mažesnės parapijos atlaidus 
juk retai tesuvažiuodavo iki 5 kunigų. O, 
matote, Lietuvių Sodybon į skautų stovyk
los atidarymą suvažiavo keturi. Čia tą sek 
madienį turėjome garbę susitikti ir prela
tą J. Gutauską, ir Londono parapijos kle
boną kun. Dr. S. Matulį ir svečią kun. V. • 
Čivželį, ir pagaliau judrųjį barzdotą misi- 
jonorių salezietį kun. P. Urbaitį, kuris po 
atlaidų dar pasilieka skautų šviesti. Taigi 
šitokio kunigų susibūrimo gali pavydėti 
dažna parapija, kai ruošia atlaidus. O So
dybon, matote, suvažiavo gražiausiai, taigi 
kuo čia ne atlaidai, kaip pasakytų Juozas 
Lūža. Kuo gi ir ne kermošius? Iš to paties 
vyriausiojo Juozo Lūžos juk pats gavau ne 
baronkos skylę, bet kąsnį tikros baronkos!

Taigi atlaidams ir kermošiui buvo gra
žiausių duomenų, čia suminėtų ir nesumi
nėtų. Vieno dalyko tik trūko: didesnio bū
rio žmonių. Tiesa, Nottinghamo lietuvių 
armija su savo bosais K. Bivainiu ir K. 
Deveikiu atidardėjo jau šeštadienį. Lon- 
doniškių autobusas įriedėjo sekmadienį. 
Dar šiek tiek buvo tokių, kurie atbirzgė 
savo mašinėlėmis. Pridėjus vasarotojus, 
kuriuos šįkart sudaro vien tik lietuviai, 
atlaidams kažkaip skystoka, nors nepasa
kytume, kad būtų stigę atlaidiškai kermo
šinės nuotaikos.

Todėl dar, tur būt, tenka baigti įsąmo
ninti lietuvius, kad atlaidai ir kermošius 
Sodyboje gali būti ne tik vieną kartą per 
metus, ne tik per Sekmines, bet ir dar to

GERIAUSIAS LAIKAS!

Vasarą siuntiniai i Lietuvą nukeliauja per 3 savaites ir 
net dar greičiau. Todėl dabar yra geriausias laikas 
siųsti rudens sezonui pritaikytas prekes, skėčius, pirš
tines, paltines ir šiltas medžiagas, o taip pat maistą.

Neužmirškite, kad šioje srityje geriausiai, 
greičiausiai ir pigiausiai patarnauja Jums 
žinoma seniausioji Londone lietuvių įmonė

BALTIC STORES LTD.
■ (Z. JURAS)

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

Su tnūsų pažymėjimais gausite Income Tax legvatas. Duodame 
išsimokėjimo lengvatas ir atsakome už kiekvieno siuntinio 
pristatymą. Siunčiame Jūsų sudarytus siuntinius ir prekes 

pagal mūsų kainininkus.

SKYRIAI: 121 Middleton Rd., Manchester, 8.
7042 So. Talman Ave., Chicago 29, Ill.

Tel. 436-0494.
124 Park St., Sudbury, Canada.
61 N Windermere Ave., Port Arthur, Canada.

MANCHESTERIS
PAMINĖTI DRĄSIEJI LAKŪNAI IR 

SPORTININKŲ PIRMASIS 
PASIRODYMAS

Darius ir Girėnas, lietuviai lakūnai, ku
rie pirmieji įrašė lietuvių vardą į pasaulio 
aviacijos istoriją, čia buvo paminėti liepos 
11 d. Cheetham Town salėje. Programoje 
buvo trumpa A. Pilkausko paskaita, DBLS 
Tarybos nario D. Banaičio žodis, S. Kar- 
nausko ir I. Jokubaitytės tai progai pritai
kytos deklamacijos, T. Buroko vedamo 
Manch. liet, choro dainos ir I. Šnelytės ve
damos jaunimo grupės tautiniai šokiai. 
Programą pranešinėjo A. Kuzmickas. Mi
nėjimą suruošė L.V. S-gos „Ramovės“ sky
rius, pirmininkui K. Murauskui vadovau
jant.

Jaunutė Manch. liet, krepšinio k-da „Li- 
tuanica“ liepos 12 d. turėjo pirmąsias 
rungtynes su Wakefieldo (iš Rochdalės) 
gimnazijos krepšininkais. Rungtynės įvyko 
Manch. Liet. Klubo aikštelėje. Nors „Li- 
tuanica“ ir labai smarkiai pralaimėjo, ta
čiau paliko drausmingo, ištvermingo ir 
daug žadančio vieneto įspūdį. Šios rungty
nės buvo liet, k-dos „krikštas“, kurio metu 
ji, be abejo, įgijo daug naudingos patirties 
šio judraus žaidimo taktikoje. Iš tikrųjų 
anglų Wakefieldo k-da buvo per daug stip
rus priešas „Lituanicai“. Teisėjavo Wake
fieldo k-dos treneris ir kapitonas gimnaz. 
mokyt. Mr. Holden. Pastebėtina, kad Mr. 
Holden pirmuosius patyrimus krepšinio 
srityje įgijo žaisdamas ankstyvesnėje 
Manch. liet, k-oje! Po rungtynių svečiai ir 
savieji sportininkai buvo pavaišinti Klube 
kava ir užkandžiais. A. Pilkauskas

ECCLES —lietuviškos pamaldos rugpiučio
9 d„ 12.15 vai.

kiom šviesiom progom, kaip skautiškoji 
jaunimo stovykla. Nei mums rugiai ar 
kviečiai piauti, nei mums ką. Tai kodėl 
gi nesusivažiuoti ir vėl autobusais ne tik 
iš ten, iš kur susi važiuojame, bet dar ir iš’ 
Bradfordo, Manchestęrio, Coventry, Derby 
ir kitur?

Į suvažiavusiųjų tarpą neįskaitėme to 
jaunimo, kuris suplaukė į skautų stovyk
lą. Jie mažai maišėsi, nes tik šeštadienį 
suplaukė ir nespėjo dar šimtaprocentiškai 
susitvarkyti. Bet mes, tie kiti suvažiavu
sieji, bent trejetą kartų ėjome pas juos. 
Rytą ten prie jų stovyklų prel. J. Gutaus
kas po beržu atlaikė pamaldas. Paskui 
popiečiu, apstoti suvažiavusiųjų, skautų 
vadai skelbė įsakymus stovyklos reikalu. 
Čia kalbas pasakė kun. P. Urbaitis ir 
DBLS pirmininkas J. Vilčinskas. O į pava
karį buvo pakurtas laužas, skambėjo dai
nos, deklamacijos, vyko trumpi vaidini
mai.

Taip ir išvažinėjome ausyse skambant 
dainoms, dairydamiesi į žaliuojančias pa
keles.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

Ji vyksta rugpjūčio 8-16 d.d. Huettenfelde, 
Vasario 16 Gimnazijoje

Rengia: Europos Lietuvių Fronto Bičiu
liai, Vokietijos Ateitininkų Sendraugių ir. 
Studentų Sąjungos, Vokietijos Lietuvių 
Evangelikų Jaunimo Ratelis ir Vokietijos 
Lietuvių Vyr. Skautų-čių Rajonai. Globo
ja: PLB Vokietijos Krašto Valdyba. Pro
gramos moderatorius: Dr. K. Čeginskas, 
techniškoji komisija: mok. T. Gailiuj, A. 
Grinienė, Dr. J. Norkaitis.

Programos bendroji tema: Krikščionybė 
moderniame pasaulyje. Ta proga minimo
sios sukaktys: 20 metų tremties ir partiza
ninių kovų pradžios, 100 metų nuo spau
dos draudimo, 250 metų nuo Donelaičio gi
mimo.

Studijų Savaitę rugpiūčio 9 d., sekma
dienį, atidaro kun. lie. Bronius Liubinas iš 
Huettenfeldo, Vasario 16 Gimnazijos di
rektorius ir PLB Vokietijos Kr. Valdybos 
vicepirmininkas. Tą dieną paskaitas skai
to prel. Dr. Ladas Tulaba iš Romos, Popie
žinės Lietuvių Kolegijos rektorius, „Svar
biausi dabarties klausimai 2-sios Vatikano 
Santarybos šviesoje“ ir ev. kun. Juozas 
Urdzė iš Bonnos, Pabaltiečių Studentų Na 
mų Annaberge vedėjas, „Santarybos at
garsiai protestantų sluoksniuose“. Tądien 
dar bus linksmavakaris.

Rugpiūčio 10 d., pirmadienį, paskaitas 
skaito Dr. Jonas Norkaitis iš Duesseldorfo 
„Krikščioniškasis socialinio klausimo 
sprendimas praktikoje“ ir Dr. Zenonas 
Ivinskis iš Bonnos, Bonnos univ. profeso
rius, „Dabartinė lietuviškosios istoriogra
fijos padėtis“.

Rugpiūčio 11 d., antradienį, bus paskai
tos lie. Juozo Lingio iš Švedijos, Stock- 
holmo ir Uppsalos univ. lektoriaus, „Šeima
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3 jardai vyriškam ar moteriškam paltui 

vilnonės medžiagos, 24-30 oz.
3į jardai vyr. kostiumui ALL WOOL 

MADE IN ENGLAND įaudimu, 16-18 oz.
3 jardai grynos vilnos afgalino moteriš

kai šiltai suknelei.
3 jardai grynos vilnos gabardino kostiu

mui, 12-13 oz.
6 jardai puikaus satino pamušalo 54“.
1 storo mezgimo vilnonis megztukas.
2 poros storų nailoninių moteriškų ko

jinių.
2 poros vyriškų, 3 mėn. garantija, ko

jinių.
2 vilnonės gėlėtos skarelės.
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ir 10A ir visokių kitokių medžiagų ir daik
tų pagal pageidavimą.

Garantuotos prekės. Nebuvo atsitikimo, 
kad siuntinys nebūtų pristatytas.

Vasaros atostogų metu, kada lankotės 
Londone, geriausia proga patiems asmeniš 
kai atsilankyti ir įsitikinti - pamatyti pre
kes ir palyginti jų kainas. Išsimokėjimui 
duodamos tinkamos sąlygos. 
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pramoninėje visuomenėje“ ir Dr. Povilo 
Rėklaičio iš Marburgo, Rytų ir Vid. Euro
pos mokslinės tarnybos bendradarbio, „Ry 
tų Europai tirti įstaigos Vokietijoje“.

Rugpiūčio 12 d., trečiadienį, skaito Dr. 
Juozas Eretas iš Šveicarijos, buv. Kauno 
Vyt. Didž. univ. profesorius, „Krikščionis 
ir kultūra“ ir Stasys Lozoraitis jr. iš Ro
mos, Lietuvos Pasiuntinybės prie Šv. Sos
to sekretorius, „Tarptautinė padėtis, mūsų 
reikalai ir jaunimas“. Vakare tądien sim
poziumas „Tremties dvidešimtmečio lai
mėjimai, nesėkmės ir įpareigojimai atei
čiai“.

Rugpiūčio 13 d... ketvirtadienį, skaito 
Vincas Natkus iš Hechingeno „Visuomeni
nių idėjų kaita tremties krikščionių pažiū
rose“ ir mag. Vaidevutis Mantautas iš J. 
A.V., Worcester!© Šv. Kryžiaus Kolegijos 
docentas, „Amerikos katalikas studentas 
JAV istorinės patirties ir naujų ekumeni
nių vėjų perspektyvos“.

Rugpiūčio 14 d., penktadienį, paskaitas 
skaito kun. dr. Vytautas Kazlauskas iš Ro
mos, Vatikano Radijo liet. sk. vedėjas,

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos ištraukos,

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

A. Vienažindys

NUO VIRVELĖS PRIE KUMELĖS
Vaikšto sargas. Budrus sargas. Šauniai 

ūsus užraitęs. Vienvamzdį ant peties už
simetęs. Tegu pasikėsina kas į valdišką 
turtą! Tegu tik pabando! Pasūdys tokiam 
— neatmirkys... 

« « «

Naktis be mėnulio.
Onuškio tarybinio ūkio kiaulidė.
Tyros sąžinės brigadininkas P. Lukoše

vičius grumiasi su valdiška kiaule. 174 ki
logramai gyvo svorio blaškosi brigadinin
ko rankose. Klaikiai žviegia.

— Kad ją paraliai! Dar kas išgirs...
Lukoševičius vis dėlto nugali. Įsikibęs 

kiaulės ausų, per laukus raitas lekia tie
siog į namus...

Išjotosios vietoje fermoje lieka brigadi
ninko paršas, sveriantis... 21 kilogramą.

O Ragelių tarybiniame ūkyje gal kitaip 
buvo? Ten Skrebiškių skyriaus valdytojas 
kartą savo veršį į valdišką buliuką išmai
nė. Gi Joniškio skyriuje vietoje bekono 
garde atsirado kažkieno nupiepęs paršas...

...Stovi svarstyklės. Prie svarstyklių — 
Sartų tarybinio ūkio vyr. zootechnikas V. 
Kvedaras, vyr. vet. gydytojas P. Giriūnas 
ir skyriaus brigadininkas P. Idas. O ant 
svarstyklių — pripjautos telyčios mėselė. 
Viso labo 298 kilogramai.

Kažkuris mosteli ranka, ir įvyksta ste
buklas. Vietoje 298 kg akte atsiranda 140 
kilogramų svoris.

— Skani bus mėselė! Te-te...
...Įsivaizduokime šitaip. Tarybinio ūkio 

vyr. agronomo L. Kiliulio karvė susitinka 
vyr. zootechniko V. Kvedaro numylėtinę. 
Agronomo raguotoji giriasi:

— Šeimininkas iš ūkio man šieno toną 
parvežė! Ir už dyką, nes jis — vyr. agro
nomas!..

„Krikščionybės ateitis“. Tos dienos popie
čiu bus Tėvynės valandėlė, kurią praveda 
kun. lie. V. Kaleckas iš JAV, ev. kun. J. 
Urdzė ir mokyt. F. Skėrys. Vakare: parti
zano pagerbimas.

Rugpiūčio 15 d., šeštadienį, paskaitas 
skaito Dr. Jonas Grinius iš Miuncheno, 
buv. Kauno Vyt. Didž. univ. docentas, „Ver 
tybių konfliktas lietuviškoje literatūroje“ 
ir muz. Valteris Banaitis iš Miuncheno, 
Laisvosios Europos Radijo, „Kristijono Do 
nelaičio sukaktis“. Aldona Eretaitė iš Kie- 
lio, Kielio teatro dramos aktorė, skaitys 
„Metų“ ištraukas, o pianistas Antanas 
Smetona iš JAV duos koncertą.

Po kiekvienos paskaitos bus diskusijos.
Rugpiūčio 16 d., sekmadienį, Studijų Sa

vaitės uždarymas.
Rytais vyks pamaldos, kurias tvarko 

dvasios vadai: kun. lie. V. Kaleckas — ka
talikams, kun. J. Urdzė ir mokyt. F. Skė
rys — evangelikams.

Savaitės metu bus atidaryta dail. A. Kri
vicko paruošta liet, istorijos, meno, gamto 
vaizdžių paroda „Lietuva vaizduose“.

kurios aiškios ir be aiškinimų)

— Mū! — pašaipiai nusiviepia Kvedaro 
nuosavybė. — Mano šeimininkas pusant
ros tonos dobilų iš fermos parvežė ir tai 
nesigiriu! Irgi, sako, už dyką. Mat, jis — 
vyr. zootechnikas!..

...Ragelių tarybinio ūkio sandėlininkas 
K. Mikalkinas mušasi į krūtinę:

— Aš nežinau. Aš tikrai nežinau, iš kur 
mano sandėlyje — beveik penkių tonų 
perteklius! Be to, aš tų grūdų ir nepavo
giau...

Tačiau perteklius — pašėlusi pagunda. 
Kuo toliau nuo tokios pakusos, jei nori 
gryną sąžinę turėti!

Dunksi kaip į būgną krūtinėn ir Ragelių 
skyriaus valdytojas Kazanavičius. Mat, ir 
jis pamiršo, kam sandėlyje paliko 350 kg 
kviečių, nors pagal dokumentus tie kvie
čiai jau pasėti...

* * •
Vaikšto sargas. Budi sargas. Bet ne vi

sus smulkius naminius vagis jis pamato. 
Sargo vienvamzdis nukreiptas tik prieš 
tuos, kurie vagia nemokšiškai: lipa per 
tvoras, lenda pro langus. O kombinatoriai 
plekšnoja sargui per petį ir šaiposi:

— Daboji, tėvai? Dabok akylai! Kad 
menkiausias vagis nepralįstų..

Tie kiaulių mainai, šieno-dobilų centne
riai, grūdų ar mėsos kilogramai jiems at
rodo niekai. Smulkmenos, girdi. Nesubied- 
nės ūkis dėl tokių „niekniekių1“.

Bet žmonės sako: „šiaudas prie šiaudo 
— vežimas“. , Niekniekis“ prie „nieknie
kio“ — jau šis tas. Tai jau ne smulkme
nos, o grynas nuostolis ūkiui. Antra ver
tus, gerbiamieji ilgapirščiai, „nuo virvelės 
prie kumelės“, o nuo kumelės ir už grotų!..

G. Grigaitis,
R. Gelvaitis

Rokiškio rajonas
„Šluota“, 1964 m. Nr. 7

NESIŲSKITE SIUNTINIŲ Į 
LIETUVĄ 

nepatikrinę mūsų kainų ir sąlygų. 
Greičiausiai, pigiausiai ir sklan
džiausiai patarnauja šiais reika
lais seniausioji lietuvių įmonė D. 
Britanijoje: Baltic Stores Ltd., 421 
Hackney Rd., London, E.2. Tel.: 
SHO 8734.

V-3 siuntinys — 101/2 jardų gry
nos vilnos puikios angliškos kos
tiuminės medžiagos — tik 16 sv. 
15 šil. su pasiuntimu ir muitu.
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