
VOKIETIJOJE NERAMU
Antrieji šiemetiniai Vakarų Vokietijos 

parlamento debatai užsienio politikos ir 
gynybos klausimais, vykę net ištisas ketu
rias dienas (kovo 20-22 ir 25 dienomis), 
dar labiau išryškino vyriausybę sudaran
čių partijų ir opozicijos nesutarimus svar
biausiais užsienio politikos ir krašto gyny 
bos klausimais. Tie nesutarimai iš parla
mento rūmų persimeta jau ir į visą tau
tą, į gatvę. Kaip visa tai atsitiko?

V. Vokietija apginkluojama atominiais 
ginklais

Per pirmuosius šių metų V. Vokietijos 
parlamento debatus (sausio 23 d.) opozici
ja (socialdemokratai ir liberalai), ieškoda
ma galimybių visai Vokietijai sujungti, rei 
kalavo svarstyti tam reikalui Rapackio pla 
ną ir kaltino vyriausybę, kad ji, atmesda
ma Rapackio planą if kitas buvusias pa
našias galimybes, visiškai nededa pastan
gų Vokietijai sujungti. Tokiais kaltinimais 
vyriausybė ir ją sudarančios partijos 
(krikščionys demokratai ir Vokiečių Par
tija) buvo priverstos gintis, p opozicijai tai 
suteikė pliusą. Ir antrųjų debatų metu opo 
zicija bandė reikalą pakreipti panašia link 
me. Tačiau šiuo kartu vyriausybė ir ją su
darančios partijos buvo labai gerai pasiruo 
šusios, viską iš anksto pramačiusios ir to
dėl debatus pakreipė priešinga linkme; da
bar jau opozicija buvo priversta gintis. Vy
riausybės ir ją sudarančių partijų kalbė
tojai jau pirmąją debatų dieną apkaltino 
opoziciją, kad ji visiškai nesirūpina V. Vo
kietijos saugumu, neturi jokių planų kraš
to gynybai, ir drauge pastatė klausimą — 
kas yra pirmoj eilėj: visos Vokietijos su
jungimas, ar laisvos V. Vokietijos saugu
mas? Kol nėra užtikrinta V. Vokietijos tin
kama gynyba, tol negalima leistis i įvai
rias spekuliacijas dėl Vokietijos sujungi
mo, nes iki šiol sovietai prileidžia tik toki 
„sujungimą“, kurs V. Vokietiją išjungtų iš 
sąjungos su Vakarais, padaryti} bėjėge ir 
leistų visą Vokietiją susovietinti. Kol sovie 
tai savo tokios taktikos nekeičia, tai pir
moj eilėj lieka V. Vokietijos saugumas, jos 
efektinga gynyba, nes priešingu atveju ne 
tik nebūtų atsiekta Vokietijos sujungimo, 
bet būtų išstatyta pavojun ir V. Vokietijos 
laisvė. V. Vokietijos saugumo svarbiausieji 
faktoriai yra: tampriai bendradarbiauti su 
Vakarais, priklausyti Šiaurės Atlanto Pak
to Sąjungai ir ją efektingai remti. O tai 
reiškia, kad V. Vokietija, būdama viena 
pajėgiausių Š. Atlanto Pakto S-gos narių ir 
stovėdama visa platuma Sovietų pašonėje, 
turi ne tik savo karinėmis pajėgomis įsi
jungti į Atlanto Pakto Sąjungą (visos V. 
Vokietijos karinės pajėgos yra pavestos At 
lanto Pakto vyriausiai karinei vadovybei— 
V. Vokietija negali jomis laisvai disponuo
ti), bet ir tinkamai apsiginkluoti. Kai Sov. 
S-ga apsiginklavusi moderniausiais raketi- 
niais-atominiais ginklais, tai tik tokiais 
pat ginklais galima sulaikyti ir jos grėsmę. 
Tam tikslui debatų pabaigoje vyriausybę 
sudarančios partijos pasiūlė parlamentui 
priimti maždaug tokį nutarimą (dalis): Fe 

. deralinės Vokietijos Vyriausybė turi steng 
tis, kail Vokietijos sujungimo klausimas 
būtų svarstomas numatomoj viršūnių kon
ferencijoj, turi siekti bendro, kontroliuto 
visų tautų nusiginklavimo, tačiau kol to nė 
ra atsiekta, suteikti vyriausybei įgalioji
mą apginkluoti V. Vokietijos karines pajė
gas atominiais ginklais. Šis nutarimas bu
vo priimtas visais vyriausybę sudarančių 
partijų balsais, prieš pasisakant visiems' 
opozicijos balsams.
Veltui opozicijos pastangos

Per debatus opozicija dramatinėse kalbų 
dvikovose aistringai pasisakė prieš V. Vo
kietijos ginklavimą atm. ginklais, aiškinda 
ma, kad per tai Vokietija netenka galimy
bės susijungti, visą tautą išstato naujo ka
ro grėsmei ir neišvengiamam atominės mir 
ties pavojui. Todėl reikalavo, jog parlamen 
tas priimtų nutarimą, kuriuo Vokietija at
sisako savo karines pajėgas apginkluoti 
atominiais ginklais ir iš viso uždraudžia 
Vokietijoje atominius ginklus laikyti. Drau 
ge abi opozicijos partijos reikalavo pasi
traukti kanclerio Adenauerio vyriausybę, 
nes ji esanti nepajėgi surasti galimybių Vo 
kietijai susijungti ir savo politika veda tau 
tą į pražūtį.

Vyriausybės partijoms nesunku buvo jau 
anksčiau minėtais argumentais atremti opo 
zicijos tvirtinimus. Karo atveju Sov. S-ga 
vis tiek nepagailėtų sunaikinti Vokietiją 
atominiais ginklais net ir tuo atveju, jei 
Vokietija būtų beginklė. O geras V. Vokie
tijos apsiginklavimas S. S-gą atgrasys nuo 
karo avantiūros.

Socialdemokratų kalbėtojai šiuo kartu 
ir tarpusavy nebuvo vienos nuomonės: Dr. 
Wehner (buv. komunistas, vieno Švedijos 
teismo išaiškintas, kaip šnipinėjęs Sov. Są 
jungai II-ro Pasaulinio Karo metu, dabar 
vienas iš socialdemokratų partijos vadovy 
bės), berods, griežčiausiai reikalavo, kad 
V(r'Vokietija atsisakytų atominių ginklų; 
Dr. Heinemann (žymus Evangelikų Bažny
čios pareigūnas, buvęs krikščionis demokra 
tas, per 1953 m. parlamento rinkimus įkū
ręs neutralistų partiją, kuriai paramos tei 
ke sovietai iš Rytų Vokietijos, tačiau per
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rinkimus nelaimėjęs savo partijai nė vieno 
atstovo, prieš paskutiniuosius rinkimus pe
rėjęs pas socialdemokratus) reikalavo, kad 
ne tik Vokietija, bet ir visos Vakarų vals
tybės atsisakytų atominių ginklų, „pamirš 
damas“ tokį pat reikalavimą pastatyti’Sov. 
S-gai; prof. Carlo Schmid (vienas nuosai
kiausių socialdemokratų vadų) buvo daug 
nuosaikesnis ir-prašyte prašė nepriimti jo
kio nutarimo dėl apsiginklavimo atmini
niais ginklais bent tol, kol neįvyko viršū
nių konferencija. Į pastarojo mintį vyriau
sybės kalbėtojai aiškiai atsakė, kad V. Vo 
kietija atominiais ginklais apsiginkluos tik 
po 18-24 mėnesių; jei per tą laiką viršūnių 
konferencijoje ar kitokiu būdu būtų susi
tarta dėl bendro, kontroliuoto nusiginklavi 
m.o, tai V. Vokietijos vyriausybė numato
mą atominį apsiginklavimą atšauktų. Opo 
zicijos pasiūlymas buvo atmestas.
Desperatiški opozicijos žygiai

Parlamentui priėmus nutarimą dėl ato
minio apsiginklavimo, socialdemokratų va 
dai paskelbė, kad jie nenutraukia kovos 
prieš atominį apsiginklavimą, tik perkelia 
ją už parlamento ribų, į pačią tautą. Svar
biausias tos kovos žygis — tautos atsiklau- 
simas, tautos protestai, demonstracijos, dar 
bininkijos streikai.

V. Vokietijos konstitucijoje nėra nuosta
to, kuriuo būtų suteikta galimybė pravesti 
tautos atsiklausimą, nes tautos reikalus 
tvarkyti pavesta parlamentui ir vyriausy
bei. Vadinas, kas bandytų pravesti tautos 
atsiklausimą, tas eitų prieš Federalinės Vo' 
kietijos konstituciją, prieš demokratinę san. 
tvarką. Todėl socialdemokratai tuojau po 
debatų įteikė parlamentui,įstatymo projek
tą, kuriuo būtų legalizuotas tautos atsiklau 
simas. Balandžio 24 d. šis įstatymo projek
tas turėjo būti pradėtas svarstyti, tačiau 
iš anksto galima sakyti, kad jis bus atmes 
tas, nes už jį pasisako tik socialdemokra
tai, kūrie yra mažumoje. Tai gerai žino ir 
patys soc. demokratai, todėl jau dabar ban 
do apeiti konstituciją kitų keliu: jie bando 
atsiklausimą pravesti miestu, ir kraštų 
(provincijų) plotmėj, pirmoj eilėj tų. kraš
tų, kurių parlamentuose daugumą atstovų 
turi socialdemokratai, kaip, pvz., Hessene. 
Federalinės Vyriausybės vidaus reikalų, ir. 
teisingumo ministerial jau pareiškė, kad ir 
toks tautos atsiklausimas yra prieškonsti- 
tucinis, griautų demokratinės valstybės pa
grindus ir todėl nėra leistinas. Pagal kons
tituciją viso krašto gynyba yra pavesta fe- 
deralinei vyriausybei, ir tik ji, federalinio 
parlamento pritariama, gali nuspręsti, kaip

KO CHRUŠČIOVAS BUVO?
Vengrijos min. pirm. Muennich pareiš

kė, kad Chruščiovo kelionė į Vengriją yra 
įspėjimas „puolikiškiems“ Vakarų sluoks
niams nesikišti į Rytų Europos reikalus. 
Taip pat jokia tarptautinė institucija nega
lėsianti svarstyti Vokietijos sujungimo ir 
Rytų Europos kraštų klausimų nors jis ir 
norima kelti viršūnių pasitarimuose.

PADIDĖJO
Jugoslavų vyriausybė oficialiame prane

šime pripažįsta, kad 1957 m. buvo padidė
ję „priešiški pasireiškimai“ prieš komunis
tinį režimą. Metama kaltė „likučiams buvu 
siu kvislinginių organizacijų, daliai dvasi
ninkų ir kitokiam neigiamam elementui“.

1956 m. priešvalstybinių bylų Jugoslavi
joje būta 885.

SUMAŽINTI MOKESČIAI
Pagal naująjį biudžetą D. Britanijoje su 

mažinti kai kurie mokesčiai, imamieji už 
parduodamąsias prekes (taip pat kino), 
kai kurioms kategorijoms pajamų, pelno ir 

kt.

RADIOAKTYVUMAS PADIDĖJO
Min. pirm. Macmillan pareiškė parla

mente, kad kovo mėh. D. Britanijos atmos
feroje buvo padidėjęs radioaktyvumas, o 
tai gali būti susidarę ryšium su rusų sprog 
dintomis bombomis.

RINKIMAI IR ŠARVUOČIAI
Nacionalistų vykdomoje ir vis labiau di

džiumos gyventojų — negrų — teises siau
rinančioje Pietų Afrikoje paskelbti suvar
žyti parlamento rinkimai. Juodoji beteisė 
gyventojų dalis ta proga ruošė visuotinį 
streiką, o vyriausybė, norėdama išvengti 
nesusipratimų, žymesnes vietas saugojo 
šarvuočiais.

PASAULIO PILIETIS GRĮŽTA NAMO
Garry Davis, kuris buvo sudraskęs Ame

rikos pasą ir pasiskelbęs pasaulio piliečiu, 
po 10 metų nesėkmingų nesusipratimų su 
įvairių kraštų policija dėl dokumentų ne
turėjimo dabar iš Italijos grįžta namo. Pas 
taruoju metu jis gyveno „išvietintųjų sto
vykloje". Amerikos konsulatas jam kelio-

PAVERGTOSIOS EUROPOS TAUTOS POSĖDŽIAUS EUROPOJ
Trečiadienį, balandžio 16 d., Lietuvos pasirašymo Universalinės Žmogaus Teisių

apginkluoti karines pajėgas. Jei kraštų par 
lamentai ir vyriausybės savo ribose praves 
tų tautos atsiklausimą dėl atominio apsi
ginklavimo, tai tuo peržengtų savo kompe
tencijos ribas, pasisavindami jiems nepri
klausančias federalinės vyriausybės teises.

Ir kraštuose tautai atsiklausti reikalin
gi atitinkami įstatymai. Kol kas tokio įsta
tymo dar nė vienas kraštas neturi, (nors 
Hessene, atrodo, greitu laiku bus priim
tas), ir todėl feder. vyriausybė tuo tarpu 
nieko negali veikti. Tačiau, kai tik toks įs
tatymas kuriame nors krašte bus priimtas, 
tai manoma, kad feder. vyriausybė tą kraš 
tą tuojau patrauks į vyriausią — konsti
tucinį V. Vokietijos teismą, kuris ir nu
spręs, ar tai neprieštarauja konstitucijai.

Verta pažymėti, kad liberalai, nors šiaip 
eina išvien su socialdemokratais, tačiau 
vienokiam ar kitokiam tautos atsiklausi- 
mui daugiausia nepritaria.
Protestai, demonstracijos, streikai

Visoje V. Vokietijoje socialdemokratai 
šiuo laiku kelia atominės mirties baimę ir 
skatina tautą protestams, demonstracijoms 
ir net streikams. Dar debatų metu buvo su 
šaukę Frankfurte nepaprastą mitingą šū
kiu „Kova atominei mirčiai“ (tuo vardu 
yra įkurtas ir specialus komitetas organi
zuoti atitinkamai veiklai). Šiame mitinge 
dalyvavo ir kalbas sakė garsios socialde
mokratams palankios įžymybės — moksli
ninkai, protestantų teologai, rašytojai, žur 
nalistai ir kiti.

Vyriausioji V. Vokietijos profesinių są
jungų vadovybė, kurią sudaro daugiausia 
socialdemokratų veikėjai, tuoj po debatų 

. susirinko ir svarstė priemones, kaip sėk
mingiausiai kovoti prieš atominį apsigink
lavimą. Profesinių sąjungų vadovai į reika 
lą pažiūrėjo kiek blaiviau už socialdemo
kratų vadovybę: generaliniam politiniam 
streikui tuo tarpu nepritarė, nes tai -pažeis 
tų profsąjungų neutralumą, tačiau nutarė 
skatinti darbininkijos demonstracijas ir 
protestus. Po to ir prasidėjo visoje V. Vo
kietijoje, nors pavieniai, darbininkijos pro 
testo mitingai, demonstracijos, o kai kur ir 
neorganizuoti streikai. Tik Hamburge ko
miteto „Kova atominei mirčiai“ veiklos įta 
koj viešųjų darbų prof, sąjunga balandžio 
17 d. pravedė beveik valandą užtrukusį 
streiką, kurio metu mieste buvo sulaikytas 
požeminių traukinių, tramvajų, autobusų 
ir garlaivių susisiekimas.

Protesto mitingus ruošia ne vien darbi
ninkija, bet'ir studentija su profesūra. Pro 
testo demonstracijose ypač aktyviai pasi
reiškia soc. dem; jaunimas. Vakarų Berly
ne per jaunimo demonstracijas įvyko riau- 

(Nukeltr į 3 psl.)

DIENOS ~į
nei paskolino pinigų. Vietoj sudraskytojo 
paso jam buvo išduotas laikinas dokumen
tas, galiojęs tik iki Amerikos.

Jis yra orkestro vedėjo sūnus. Grįžęs ža
da pasirinkti artisto karjerą.

„KATASTROFINĖ NELAIMĖ“ SU RUSŲ 
BANDYMAIS

Vakarų spauda skelbia, kad rusai sustab 
dė savo atominių bombų bandymus ne pro
pagandos sumetimais, o vien dėl to, kad jų 
metu įvyko „katastrofinė nelaimė“', kuri 
dabar panaudojama propagandai. Smulkes 
nių žinių apie nelaimę nėra, bet skelbiama, 
kad būta ypač daug radioaktyviųjų kritu
lių, sudariusių pavojų tiek pačiai Rusijai; 
tiek kaimyniniams kraštams.

MĖNULIO PALYDOVAS?
Vengrų laikraštis „Magyar Ifjusag“ ra

šo, kad rusai ruošiasi paleisti naują paly
dovą, bet šįkart jau mėnulio, nebe žemės. 
Jis būsiąs ypač greitas, sversiąs 5-6 tonas 
ir turėsiąs modernius aparatus, kurie „re
gistruos viską“.

ANTRASIS SPUTNIKAS NUKRITO
Atlanto vandenynan — kažkur apie An- 

tilų salas — nukrito antrasis rusų dirbtinis 
žemės palydovas-sputnikas, kuriame skri
do kalės Laikos lavonas. Aišku, kad nie
kam neteks pasinaudoti palydove buvusių 
aparatų suregistruotais duomonimis.

DR. ADENAUERIS D. BRITANIJOJE
Praeitos savaitės antrojoje pusėje D. Bri 

tanijoje lankėsi V. Vokietijos kancleris Dr. 
K. Adenaueris, revizituodamas jį lankiusį 
D. Britanijos min. pirm. H. Macmillaną.

PROF. SĄJUNGOS LENKIJOJE
Lenkijos profesinių sąjungų kongrese 

Varšuvoje Gomulka pasiūlė projektą tvar
kos, kuri nurodytų kiek reiškia profesinės 
sąjungos. Joms tektų ketvirtoji vieta dirb
tuvių valdyme: profesinių sąjungų atstovai 
įeitų į dirbtuvių komitetus, kuriuos, be jų, 
sudarytų dar dirbtuvių vadovybės, partijos 
atstovai ir darbininkų atstovai.

NACIONALISTAI LAIMĖJO
Pietų Afrikoje parlamento rinkimus vėl 

laimėjo nacionalistai.

Laisvės Komiteto ir Lietuvos Delegacijos 
Pavergtose Europos Tautose pirmininkas 
Vaclovas Sidzikauskas išplaukia į Europą. 
Balandžio 23 d. visų devynių Sovietų pa
vergtųjų Centro ir Rytų Europos valstybių 
delegacijų pirmininkai ir PET Delegacijos 
Paryžiuje nariai turės susitikimą su pran
cūzų politikais, rašytojais ir spaudos žmo
nėmis. Balandžio 25 d. prasidės specialioji 
PET sesija Strasburge. Sesija prasidės vė
liavų iškėlimo ir 40 metų bolševikinės ver
gijos sukakties parodos atidarymo iškilmė
mis. Sesijos darbotvarkėje yra šie klausi
mai: 1) Maskvos peršamojį viršūnių konfe
rencija ir pavergtosios Europos tautos; 2) 
Europos apsijungimas ir Europos Tarybos 
politika; 3) Sovietų kolonializmas; 4) Žmo 
gaus Teisių problema (šie metai yra Žmo
gaus Teisių metai, nes sukako 10 metų nuo

Deklaracijos) -ir 5) Vengrijos klausimas 
Jungtinėse Tautose. Sesija baigsis balan
džio 30 d. spaudos konferencija ir Strasbur 
go mero ruošiamu priėmimu Europos Ta
rybos ir PET delegatams.

Lietuvos Delegaciją PET Strasburgo se
sijai sudarys šie asmenys: Vaclovas Sidzi
kauskas, Delegacijos pirmininkas; iš New 
Yorko; Valteris Banaitis iš Miuncheno; Dr. 
Petras Karvelis iš Tuebingeno; pulk. Juo
zas Lanskoronskis iš Briuselio; ministeris 
Eduardas Turauskas iš Paryžiaus; ir inž. 
Juozas Vilčinskas iš Londono.

Sesijai pasibaigus V. Sidzikauskas lan
kysis didesnėse Vakarų Europos sostinėse 
ir prieš grįždamas Amerikon, gegužės 19- 
21 d.d., dalyvaus Baltijos valstybių diplo
matinių atstovų ir delegacijų PET pirmi
ninkų pasitarime Londone.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios Paklausi, o kas buvo su trečiu. Jo, kaip

aiškios ir bu aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau 
Širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

DRG. TAMOŠIAU

Švepčionėlių tarprajoninės bakteriologi
nės laboratorijos vedėja Galina Zachar- 
čenko įsigijo triušių. Bet juos šeria valy
tojos. .

Galinai patinka papuoštas kambarys, bet 
jį puošia ne ji pati. Darbelius jai sanitarė 
turi siuvinėti.

Galina turi ir kitus įdomius įpročius. Su 
siranda ji kokį pažįstamą, įrašo į atlygini
mų išmokėjimo lapą, kaip šoferį, ir keletas 
šimtų rublių plaukia į jos kišenę. O jei tik 
ras šoferis pasiskundžia, kad trūksta da
lių automašinai, ji pasiūlo... nusipirkti iš 
savo kišenės. Nepirksi — atleis. Jei suda
rysi su ja sutartį remontui, pavyzdžiui, 700 
rublių — gausi 200. Kiti teks vedėjai.

Daug tokių smulkių darbelių ji nuveikė. 
Žemės ūkio ministerijoje- • visas—sąrašas 
guli.

Atvažiuok, Tamošiau, ir pasižiūrėk, ką 
Galina myli ir ko nemyli.

J. Dranginis
Iš „Tiesos“, 1958.1.12.

SĄMONINGA MOKYTOJA

Direktorius: Kodėl, drauge mokytoja, vė
luojate į pamokas. Toks jūsų vėlavimasis 
neigiamai veikia mokinius.

Mokytoja: Drauge direktoriau, būkite ra 
mus: aš labai dažnai savo mokiniams kal
bu apie vėlavimosi žalą.

V. Eidukaitis
Iš „Tarybinio mokytojo“, 1958.II.2.

PEDAGOGINĖ MINIATIŪRA

MAMA PAAIŠKINS
Nijolė — mokytojos Tupikienės duktė. 

Ji mokosi šeštoje klasėje, kur aritmetiką 
dėsto Tupikienės geriausia draugė Gervy
tė.

Kartą mokytoja Gervytė, surinkusi šeš
tokų namų darbų sąsiuvinius, pastebėjo, 
kad Nijolė Tupikaitė neatlikus! trijų pas
kutinių namų darbų. Tą pačią dieną, ji pa
sikalbėjo pertraukos metu su jos mama.

— Nesugadink vaikui pažymio, — ėmė 
prašyti Tupikienė, — atleisk šį kartą, o na
mie aš ją pričiupsiu.

Atiduodama sąsiuvinius, mokytoja Ger
vytė neatlikusięms namų darbų moki
niams parašė dvejetus, o Tupikaitę įspėjo:

-— Sekančiai pamokai atlik visus darbus. 
Dabar atleidžiu tik todėl, kad mama sakė, 
jog tu dėl rimtos priežasties negalėjusi at
likti.

Už savaitės Nijolė, eidama atsakinėti arft 
metiką, padavė mokytojai sąsiuvinį su ne
atliktu namų darbu. s

— Ką? Ir vėl tu namų darbo neatlikai?
— Ne.

’ — Kodėl?
— Rimta priežastis. Paklauskite mamą 

— ji paaiškins.
P. Zeinkauskas

Iš „Tarybinio mokytojo“, 1958.II.2.

PALAIDOTI BEKONAI

Dūkšto rajono „Raudonosios žvaigždės“ 
kolūkio zootechnikas Juozas Gruodys nu
vežė į Naujosios Vilnios mėsos kombinatą 
keletą nupenėtų bekonų. Bet trys iš jų 
kaip į vandenį įkrito. Du, kaip tvirtina 
Gruodys, išsigandę skerdėjų, neišlaikė ir 
plyšo iš baimės jų širdys. Taigi juos pake
lėj Gruodys su šoferiu Belsku ir užkasė. Sa 
ko, net kapą supylę.

Užkasė, surašė aktą ir abu su šoferiu 
Belsku pasirašė, kad du bekonai krito pake 
liui ir buvo palaidoti.

tvirtina Gruodys, kombinate nepriėmę ir 
pasakę:

— Vežkitės namo!
Gruodys atvežė, žinoma to niekas nema

tė, nors buvo diena, iškėlė iš sunkvežimio, 
o bekonas kad pasileis laukais tiesiai į miš 
ką, kur tikriausiai vilkai sudraską!

Apie kritusius ir „pabėgusį į mišką“ be
konus bei Gruodžio aktą kalbos pasiekė ra 
joną. Rajono vykdomasis komitetas ap
svarstė šį klausimą ir pavedė milicijai im
tis priemonių. Nekartą lankėsi milicijos 
darbuotojai kolūky, tikrino, rašė, vartė 
Gruodžio aktą ir kalbėjo:

— Parodysim mes jam, kaip kolūkio be
konus švaistyti...

Deja, nieko jie nepadarė Gruodžiui. O 
trijų bekonų kolūky kaip nebūta.

N. Ivanauskas
Iš „Tiesos“, 1958.HI.9.

AR ŽINOTE, KAD. .

...Reikalauti irgi darbas
Kelmės linų apdirbimo fabriko vadovai 

ilgai reikalavo naujesnės technikos. Reika- 
. lavo reikalavo ir išreikalavo naują galingą 
linų brukimo agregatą ir pakulinę mašiną. 
Praėjo pusė metų, o šie agregatai ir toliau 
rūdija kieme. Dabar trestas reikalauja ir 
reikalauja, kad tiems agregatams darbo 
duotų. Reikalauti irgi darbas, sunkus, at
sakingas.
...Rūpintis savimi — maloniausia

Nuo praeitų metų pavasario Linkuvos 
rajono vietinio ūkio valdyba remontuoja 
miesto pirtį ir suremontuoti negali. Valdy
bos viršininkas Aleinikovas per tą laiką 
puikiausiai suremontavo savo butą, įsiren
gė vonią. Sako, todėl miesto pirtis nerūpi. 
Maloniau — rūpintis tik savimi.
...Akis pašėręs, sotus nebūsi

Seniai seniai buvo pakabinta iškaba „Rū 
diškų MTS valgykla“. Mechanizatoriai ap
sidžiaugė. Džiaugiasi jie iki šiol:

— Tai mūsų valgyklos iškaba. Betrūksta 
tik valgyklos.

O MTS vadovai pyksta, kad ši iškaba ne 
stebuklinga, kad ji nepasotina mechaniza
torių.

— Ach, kad taip stebuklingą gavus!..
Iš „Tiesos“, 1958.1.5.

PASAULYJE
— Sužinojęs, kad bus atleidžiamas iš 

tarnybos, Haiti ambasados Amerikoje pir
masis sekretorius nušovė ambasados pata
rėją.

— Kipro saloje vėl atgijo antibritiški ne 
ramumai.

—* Paskirta komisija išaiškinti, kodėl 
prie Muencheno nukrito Manchesterio fut
bolininkus vežęs lėktuvas.

— Krintant sviesto kainoms, pavojuje 
atsidūrė margarino gamintojai.

— Amerikos prezidentas atsisakė parem 
ti 1.579 mil. dolerių sąmatą viešiesiems dar 
bams.

— Briuselyje, Belgijoje, atidaryta pa
saulinė paroda.

— Indonezijoje vyksta smarkios kovos 
tarp vyriausybės ir sukilėlių.

— Savivaldybių rinkimuose D.. Britani
joje konservatoriai neteko 193 vietų, dar- 
biečiai laimėjo 249.

— Amerikiečiai paleido iš beprotnamio 
garsųjį savo poetą Ezrą Pound, kuris buvo 
uždarytas už bendradarbiavimą su vokie
čiais karo metu.

— Vorošilovgradas atkrikštytas vėl į Lu 
ganską.

— Amerikiečiai surado dažus, kuriais 
nudažytas lėktuvas beveik pasislepia nuo 
radaro.

— Parlamentas nuvertė Suomijos vy
riausybę, kuri norėjo pakelti grūdų kainas, 
kad galėtų primokėti už pieną.

1
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VILNIUS
Stasys Kuzminskas

JONO AISČIO DOVANA
Megzti santykius su lenkais, aiškinti tų 

galimų santykių plotmę, valyti juos nuo 
abipusių, tiek lenkiškų, tiek lietuviškų, 
„kompleksų“ yra būtina ir naudinga. Būti
na, nes Lietuvos ir Lenkijos geografija nie 
kuomet .nepasikeis; mes būsime kaimynais 
ne tik geografiniais, bet ir kultūriniais, o 
daugeliu atžvilgių ir politiniais. Naudinga, 
nes tiek mes, tiek lenkai turi ir visuomet 
turės, ypač Amerikoje, pastovius emigraci
nius stambius vienetus, kurie gali ir galės 
įtakoti tarptautinius reikalus, liečiančius 
abiejų kraštų interesus. Todėl į dabartines 
pastangas rasti abipusiškai naudingus san
tykius su lenkais reikia žiūrėti ne kaip į 
emigracines, laikines, bet kaip į turinčias 
ilgesnę ateiti ir pastovumą.

Kad tie santykiai būtų abipusiškai nau
dingi ir turėtų reikiamą patvarumą ir kū
rybini gajumą, būtina, kad jų pagrindan 
būtų padėti stiprūs moraliniai pradai. Taip 
pat labai svarbu, kad nebūtų vengiama tie 
sos, o ji visuomet aiškiai pasakoma.

Ikšioliniai tiek lietuvių, tiek lenkų emi- 
' grantinių politikų profesionalų bandymai 

užmegzti gerus, abipusiškai naudingus san 
tykius turi palyginamai trumpą istoriją 
ir nykų vaizdą. Nė viena pusė nepasiekė ir 
negalėjo pasiekti bet kurių apčiuopiamų 
rezultatų. Tų bandymų pagrindan abipusiu 
sutarimu, mat, buvb padėta ne tiesa, bet 
fikcija — abi pusės sutarė, kad nei lenkai, 
nei lietuviai nežino, kam priklauso Vilnius, 
nors nė viena šalis ir neginčijo, kad toks 
Vilniaus miestas kažkur yra. Gal tai buvo 
ir labai mandras profesionalinės diploma
tijos ėjimas, o gal tik naujas juodosios ma 
gijos triukas. Tačiau neginčytinas faktas 
buvo tas, kad to naujo triuko pamatyti ne
sirinko žiūrovai. Žiūrovai, mat, daugiau 
tikėjo ir domėjosi senu triuku — triušiu 
po juodu cilinderiu, negu Vilniumi po žalia 
diplomatinio stalo staltiese. Rodyti gi triu
ką sau patiems, kaip vieni galėtų prigau
ti kitus, tai ir patiems išradėjams labai 
greit nusibodo. Visi tad bandymai liko irgi 
tik fikcija.

Nauja iniciatyva lietuvių lenkų santy
kiams prablaivinti, kurios šiuo kartu imasi 
pati visuomenė, turėtų būti pradėta ne nuo 
fikcijos, bet nuo tiesos. O toji tiesa yra štai 
kokia.

Ar lenkams tai patinka, ar nepatinka, 
bet mes turime jiems aiškiai pasakyti, kad’ 
Vilnius yra Lietuvos sostinė ir todėl jokio
mis aplinkybėmis Vilnius negali būti Len
kijos terjtorijoj. Nors Lietuva atgavo Vil
nių ir sovietinės okupacijos keliu, vis tiek 
toji aplinkybė nepadaro esamosios padė
ties laikina arba nenormalia. Priešingai, 
esamoji Vilniaus padėtis yra vienintelė nor 
mali, — Vilnius yra Lietuvos sostinė, ku
rios net ir bet kokios valstybių federacijos 
negali perkelti j Lenkijos žemę.

Tolesnis santykių vystymasis daug pri
klausys nuo nuoširdumo, su kuriuo lenkai 
pripažins tą tiesą. Lenkai neturėtų galvoti, 

kad štai jie daro nuolaidą arba lietuviams 
kažką duoda. Mes gi savo ruožtu neprivalo 
me galvoti, kad štai mes kažką gauname 
ir turėtumėm už tai atsidėkoti. Niekas nie
ko negauna, ir niekas nieko neduoda. Tuo 
patikrinama tik normali padėtis, pagal ku
rią Lietuva priklauso Lietuvai, o Lenkija 
Lenkijai. Tai ir viskas.

Tolesnis santykių vystymosi sėkmingu
mas priklausys nuo abipusio pasitikėjimo. 
Reikia manyti, kad lenkams tai nesudaro 
jokios problemos. Visai kitaip tas reikalas 
atrodo lietuvių pusėje — tai yra sudėtinga 
psichologinė problema. Kaimo motina sa
vo vaikui išdaigininkui dažnai prigrasinda 
vo — „...palauk tik tu man, atiduosiu aš 
tave lenkui, tai tu pamatysi“. Taigi lietuvis 
išaugo nepasitikįs, {taringas ir todėl liguis
tai atsargus. Bet už tai lenkai neturėtų kai 
tinti lietuvio, kuris šiaip yra nuoširdus ir 
labai atviras. Už tai lenkai turėtų kaltinti 
tik savus žmones — Pilsudskį ir Želigovs
kį, o taip pat ne paskutinėj vietoj ir buv. 
užs. reik ministerį Beką, kuris įteikė ulti
matumą, įsakiusį Lietuvai užmegzti su Len 
kįja diplomatinius santykius. Tačiau, kiek 
ta pasitikėjimo problema beatrodytų sunki, 
o gal retkarčiais net ir beviltiška, vis tiek, 
apsiginklavus kantrybe ir pasiryžimu, rei
kia ją spręsti, nes lenkų-lietuvių geri kai
myniniai santykiai yra tiek Lietuvai, tiek 
Lenkijai vienodai pirmaeilės svarbos rei
kalai. Generolų Anderso ir Bor-Komarovs- 
kio pakartotiniais Vilniaus savinimaisi jų 
tikrai neišspręsime.

Bet štai lenkų padangės pusėje matyti 
mažos prošvaistės. Mes, lietuviai, neuž
merkime akių, bet stebėkime jas su vilti
mi ateičiai. Lenkų laikrašty „Dziennik Pols 
ki1, J. Iranek-Osmecki rašo: „Vilnius lietu
viams yra viskas, o lenkams, nors ir kaži 
kaip vertingas, tačiau neviskas“. Šitoj pir 
minėj lietuvių-lenkų santykių vystymosi 
stadijoj iš lenkų pusės čia pasakyta labai 
daug. Šiuo sakiniu J. Iranek-Osmecki at
žymi tiesos pradžią, sugestijonuoja progra
mą, padaro sprendimą ir duoda atsakymą 
į painią lietuvių-lenkų santykių problemą. 
Durys prasiveria plačiau. Būtų labai gaila, 
jeigu andersininkai paimtų tas duris ir už
trenktų ir paliktų J. Iranek-Osmeckį stovė
ti vieną. Bet tokiu atveju ponas Osmecki 
galėtų ateiti į Lietuvių Namus ir pasišil
dyti.

A. ŠKĖMOS NAUJOS KNYGOS

Knygų rinkoje pasirodė Antano Škėmos 
2 veiksmų vaidinimas „Žvakidė“, kurią iš
leido „Darbininkas“ Amerikoje. Tai veika
las, laimėjęs 1955 m. dramos konkursą.
. Kitą A. Škėmos knygą, romaną „Balta 
drobulė“, baigia spausdinti Nidos Knygų 
Klubas sayo skaitytojams.

Parašęs nemaža poetinių švelnybių ir 
jautrybių, nemaža tokių posmų, kurie, ša
blonišku žodynu šnekant, kaip literatūrinės 
brangenybės amžiams įeis į lietuvių litera
tūrą, Jonas Aistis dabar Amerikoje išleido 
naują eilėraščių rinkinį,' pavadintą Krista
liniam karste.

Kai jis rašė tas pirmąsias ir tolimesnią- 
sias gražybes, tada dar jis nebuvo Aistis. 
Tada iš pradžių jis nešiojo Jono Kossu- 
Aleksandravičiaus vardą ir rašė graudžias 
eiles, kuriomis žavėjosi poetinio jautrumo 
turintieji lietuviai. Vėliau jis pasivadino 
Jonu Kuosa-Aleksandriškiu ir taip pat iš
liko graudžiai lyriškas. Metai užgriuvo 
kraštą nelaimėmis, Jonas Kuosa-Aleksan- 
driškis tuomet užsieniuose ėjo aukštuosius 
mokslus, ir iš ten pro dūmus ir frontus 
kraštan buvo grįžęs naujo jo eilėraščių rin

Jonas Aistis

PAVERGTOJI

Aprėdė, sese, vėl tave Niekeliais 
Ir varo eit per aikštes ir gatves: 
Minėt gegužę, kruvinąjį spalį 
Ir tyčiotis iš skurdo ir savęs.

Kaip baudžiavoj, tau kruvinant valdovui 
Vėl reikia puoštis, šokti ir dainuot, 
Savy slopinti karčiąją vergovę, 
Pražydusią melsvų akių linuos.

Bet tu dainuok ir šok sau laisvės gandą, 
Ir laikas vėl ją laukiamą atves!
Ir eik, sesute, eik dantis sukandus
Per lygų lauką, aikštes ir gatves...

■PASISKUNDIMAS

Ne dėl to, kad ruduo, ne dėl to... 
Ne dėl to, kad nukando lapus 
Ir kad rūstauja vėtros piktos 
Sakose vėl kaukimas kraupus!

Ne dėl to man graudu, ne dėl to... 
Ne dėl to, kad žvarbusis lietus 
Mums likimo kely nuolatos 
Veiduose išvagoja metus!

Ne dėl to man baisu, ne dėl to...
Ne dėl to, kad užgriuvo dangus 
Ir palaužė mus čia... Ne dėl to, 
Ne dėl to, o tautieti brangus!

SCHERZO

Žydrame skliaute 
Žydinti šakelė supas ir 
Moja kregždutės, 
Gaidomis ant laidų sutūpusias.

Skriskite smagiai 
Žydrumon, kregždutės-seserys! 
Jau gelsvi drugiai 
Plazda, jau visai pavasaris!

(Iš rinkinio „Kristaliniame karste“) 

kinio rankraštis su naujomis gaidomis. 
Aleksandriškis tuomet jau buvo Aistis. Tai 
buvo rudosios okupacijos metai. Brangiau
si jo draugų nešiojosi tą rinkinį po Kauną, 
skaitė jį, davė kitiems skaityti, kai ką 
spausdino, vėl skaitė,.mes eilėraščiai skam
bėjo laisvės ir tėvynės pasiilgimu. Metas 
atitiko eilėraščius, o eilėraščiai gyvenamą
jį metą, h- tuo pačiu buvo gimęs naujas po
etas — Jonas Aistis, nebe toks jau švelnus, 
kaip Aleksandriškis, savo krašto bėdomis 
ir rūpesčiais gyvenąs, dažnai rūstus, daž
nai kietas, svarstąs likimo smūgius, teisiąs 
istoriją. Tas švelnusis žmogaus širdies ir 
gamtos poetas per teisėjo rūstumą priartė
jo į pranašo vaidmenį, kuriame ligi šiol 
paskutiniaisiais metais laikėme Bernardą 
Brazdžionį.

Dėl poetinio patriotizmo yra visokių, 
kartais stipriai nesuderinamų nuomonių. 
Vieniems atrodo, kad bėgamieji įvykiai, te 
gu ir patriotiškiausių jausmų nudažyti, po

Tarptautinė Briuselio Paroda
Balandžio 17 d. Belgijos karalius Leopol

das oficialiai atidarė Tarptautinę Briuselio 
\ Parodą, kuri tęsis 6 mėn. Ji iškelia paskuti 
niųjų pokarinių metų mokslo ir technikos 
nuostabius laimėjimus. Savo eksponatais 
dalyvauja 47 valstybės ir 6 tarptautinės or 
ganizacijos. Ta proga Belgijos kardinolas 
Van Roey —Malinęs arkivyskupas su vi
sais savo krašto 5 vyskupais išleido įdomų 
bendrą Ganytojiškąjį Laišką,- kurio san
trauką čia duodame.

Šio didingojo pasirodymo organizatoriai, 
kaip dvasinį pagrindą universaliai Tarp
tautinei Briuselio Parodai, pateikė šia te
mą: „Žmogus dabarties pasaulyje, nuolat’- 
nė žmonijos pažanga, žmogiškųjų santykių 
pagerinimas už taikesnį ir broliškesnį pa
saulį“. Iš tiesų dabarties pasaulis yra pi’ 
nas priešingumų ir prieštaravimų, jis rei
kalingas pusiausvyros. Žmonija stovi prieš 
rūpestį keliančias problemas. Iš vienos pu 
sės modernus žmogus tikisi esąs pajėgus 
išspręsti visas įvairių sričių problemas, ti
kisi patekęs į visatos paslaptis, valdąs ir 
netrukus pasinaudosiąs visomis kosmi-ė 
mis jėgomis. Tiki, kad nebereikia pažinti 
kito Dievo, kaip save patį: bedieviškas hu
manizmas yra jo idealas. Bet iš kitos pusės 
jis klausia: ar svaiginą branduoliniai at
radimai nenuves sąskaitų gale i vis’ška 
žmonijos sunaikinimą: modernus' žmogus 
apimtas gilaus neramumo, tikro rūpesčio 
Kaip išspręsti problemas, kaip atsakyti į 
gyvastingiausius ir skubius reikalus?

Nežiūrint aukštos prekybos, gausios eko 
nominių gėrybių gamybos, kurią matome 
šiais paskutiniais laikais, faktas yra tas, 
kad šiandieną du trečdaliu žmonijos gyve
na skurdžiame varge, kad pusantro mili
jardo žmonių neturi pakankamai ko valgy
ti. Nuotoliai tarp valstybių ir žemynų be

ezijoje bus daugiau ar mažiau tik publicis
tika. Kiti patriotinę poeziją kietai gina. O 
Jonas Aistis, kurio paskutiniajame rinki
nyje taip pat nemaža duoklė tenka patrio
tizmui, kaip ir svetur išleistuose kituose 
jo eilių rinkiniuose, pradedant anuoju, oku 
pacijų metu iš rankraščio skaitytuoju, da
bar nutaręs eilėraščių daugiau neberašyti. 
Šitaip jis yra pareiškęs spaudai.

Kiek atidžiau sekančiam mūsų literatū
rinį gyvenimą ir poetų prasitarimus, tai 
vargu didelė naujiena. Aistis jau senokai 
yra pasisakęs, kad lyrikui ateina rašymo 
galas. Sunku visą gyvenimą išbūti jausmo 
gilybėje. Metai atneša kietumo ir realumo; 
Aistis tai supranta ir dėl to svyruoja.

Kaip ten bus — pamatysime, o dabar 
džiaugiamės Kristalinio karsto dovana, 
ieškome knygoje anų subtiliojo Aisčio- 
Aleksandriškio gaidų ir gyvename su nau
juoju, išjaučiančiu savo tautos likimą.

K. Abr.

veik panaikinti, o tačiau dar niekad tiek 
daug nebuvo išdraskytų šeimų, netekusių 
tėvynės tremtinių ir kalinių koncentraci
jos stovyklose. Žmogaus ir žmonijos pro
blemų sprendimo veltui ieškoma žemiško
se vertybėse. Reikia tikėti ir šauktis į dva
sinio pasaulio tikrovę, nes kiekvienas kū
rinys yra sukurtas pagal Dievo paveiksiu 
reikalinga pripažinti ir gerbti žmoguje jo 
vertybę, kaip Dievo vaiko, nežiūrint, ko- 
kiai rasei jis priklausytų, kokios spalvos 
jis bebūtu, kokioje socialinėje padėtyje jis 
būtų atsidūręs. Dievo vaikas, Kristaus bro
lis! — toks yra kiekvieno žmogaus vertas 
dvasinis pagrindas, tikrosios susitikimo 
tvarkos punktas, kuris privalo viešpatauti 
žmonių santykiuose.

Tad ar nereikia, kad Tarptautinės Briu
selio Parodos proga šis atsišaukimas būtų 
pilnai iškeltas, kad Evangelijos šviesa bū
tų žibinte, švytėdama prieš visų Parodos 
lankytojų akis? Ta mintimi Vatikano pa
kviesti Parodos organizatoriai paskyrė pa- 
viliona, kuriame Katalikų Bažnyčia iškeltų 
savo dievišką misiją pasauliui. Šis ypatin
gas pavilionas, prie kurio pastatymo ir 
įrengimo prisidėjo 52 kraštų katalikai, yra 
prasmingai pavadintas CIVITAS DEI — 
DIEVO VALSTYBĖ, pagal šventojo Šiau
rės Afrikos Augustino garsųjį veikalą. Ci- 
vitas Dei teisingoje vertėje nori iškelti vi
somis savo dispozicijoje esančiomis priemo 
nėmis, njeno ir skulptūros šedevrais, kon
certais ir vadinimais. įvairius katal'kų 
mokslo aspektus ir pilną popiežių ir Bažny 
čios darbų vaizdą per šimtmečius iki mū
sų dienų.

Civitas Dei pavilionų didelėje bažnyčio- 
jė pamaldos vyks nuolat, kur lankytojai 
galės dalyvauti Šv. Mišiose, priimti Šv. Ko 
muniją, atlikti išpažintį ir tuo pačiu metu 
adoruoti Švenč. Sakramentą, kuris mons
trancijoje bus nuolat išstatytas. Civitas 
Dei ypatingu būdu bus ir gyvos katalikų 
veiklos centras: vyks kongresai, studijų die, 
nos. religinio, mokslinio, kultūrinio, socia
linio ir karitatyvinio pobūdžio. Viskas lei
džia pramatyti, kad Katalikų Bažnyčios 
pavilionas sutrauks gausias minias. Viskas 
— didesnei Dievo garbei! Pavilionas jau 
atidarytas balandžio 20 d.

P. Dauknys, MIC

K. VAITKEVIČIUS

BEDIEVIS
Dabar jau stovėjome pusiau nuogi. Ant 

mano kaklo kabėjo štai šita grandinėlė su 
kryželiu, atkreipusi puskarininkio dėmesį. 
Jis priėjo prie manęs, valandėlę žiūrėjo į 
kryželį, paėmęs pavartė jį ir rusiškai pa
klausė:

— Ar tai tavo Dievas?
Apsimečiau rusiškai nesuprantąs, nors 

rusų kalbą tiek'aš, tiek Lengvenis gerai ži
nojome. Gūžtelėjau pečiais. Puskarininkis 
staiga padarė judesį, tarytum norėdamas 
nutraukti grandinėlę man nuo kaklo, bet 
susilaikė ir savo baisiomis praskeltomis 
lūpomis žiauriai nusišypsojo. Palikęs gran
dinėlę ant mano kaklo, jis žengė du žings
nius atgal ir, pamažu išsitraukdamas na
ganą, aiškiai skiemeniuodamas pasakė:

— Tu, kiaule, nutrauk tą grandinėlę sau 
nuo kaklo ir mesk ją žemėn. Jeigu tai nepa 
darysi, štai tau kulka į kaktą, — ir kad 
būtų man aiškiau, rankom ir judesiais pa
rodė, kas man daryti.

Tylėjau, bet širdis taip plakė, tarytum 
norėdama sudraskyti mano krūtinę. Min
tys lakstė žaibo greitumu. Buvau ir esu gi
liai tikintis žmogus, bet ir su visomis savo 
žmogiškomis silpnybėmis. Kai atsistoji mir 
ties akivaizdoj, neabejotinai vienintelis tuo 
met noras yra tik gyventi. Gyventi bet ko
kia kaina, ir tas gyvenimas atrodo toks gra 
žus, malonus ir viliojantis.

— Na, ar girdėjai, tu, kiaule?! — su
maurojo mongolas, dar kartą judesiais pa
rodydamas, kaip nuplėšti ir mesti grandi
nėlę, ir pakėlęs naganą pradėjo taikyti 
man galvon.
’ Lyg koks automatas ranka paėmiau 

grandinėlę ir, lyg pagalbos ieškodamas, pa 
žvelgiau j Lengvenį. Jis šypsojos savo įpras 
ta šypsena ir buvo ramus kaip plienas.

— Nuplėšk ir mesk! — netekęs kantry
bės grėsmingai riktelėjo mongolas ir taip 
pagrasė ginklu, kad riet nejusdamas nu
plėšiau grandinėlę nuo kaklo ir numečiau 
ją žemėn. .

Garsus juokas išsiveržė iš mongolų krū
tinių, o puskarininkis juokėsi net susiries
damas.
Staiga Lengvenis pasilenkė, pakėlė grandį 
nėlę ir, atsisukęs į mane, su ta pačia šyp
sena lūpose pasakė:

— Tikrai, Petrai, negalvojau, kad tu esi, 
toks didelis kiaulė, — ir, priglaudęs gran
dinėlę prie savo nuogos krūtinės, išdidžiai 
pažvelgė į puskarininkį.

Juokas staiga nutrūko. Nustebęs puska
rininkis valandėlę žiūrėjo į Lengvenį. Stai
ga jo akys sužibo mirtinu pykčiu.

— Mesk ir sutrypk šitą niekutį, — rėk
te išrėkė ir judesiais parodė.

— Niekuomet, — ramiai rusiškai atsakė 
Lengvenis.

— A, tu ir rusiškai supranti, — sumau
rojo mongolas. — Aš tau sakau: mesk ir 
sutrypk kojomis tą savo dievuką, o jeigu 
tu to nepadarysi, prieš mirtį mes tau su
ruošim pragarą.

— Niekuomet, — pakartojo Lengvenis 
ir įžūliai nusišypsojo mongolui.

Puskarininkis įsiuto. Pribėgęs prie Leng
venio, iš visų jėgų stipriai sudavė ginklo 
rankena jam per galvą. Lengvenis nepar
puolė, tik sunkiai atsirėmė į sieną. Iš pra
kirstos galvos nutekėjusi kraujo juostelė 
prabėgo per skruostą, krūtinę ir nutiško 
ant kietai suspaustos saujos su kryželiu. 
Sekė dar keli smūgia ir riksmas „mesk“, 
bet Lengvenis tik papurtė galva ir, o, Vieš
patie, jis visą laiką šypsojos ta pačia leng
va, malorfia šypsena.

Kas-buvo toliau, sunku žodžiais atpasa
koti. Jį mušė diržų sagtimis, durtuvų plokš 
tumomis ir spardė kojomis. Jis pargriuvo 
ant grindų visas kruvinas, sumuštas, bet 
grandinėlę kietai laikė suspaudęs saujoje 
ir į kiekvieną riksmą „mesk“ atsakydavo 
papurendamas galva.

Ką pergyvenau, ką jutau tuo laiku, tai ir 

šiandien negalėčiau atpasakoti. Man atro
dė, kad sapnuoju baisų šiurpulingą sapną. 
Širdis stingo krūtinėje iš baimės. Norėjau 
rėkti, verkti, kaukti kaip šuo. Norėjau 
melstis ir šauktis pagalbos Visagalį, bet ne 
drįsau, nes juk aš prieš kelias minutes iš
niekinau Viešpaties ženklą, o, štai, mūsų 
vadintas bedieviu miršta dėl Jo. Akimirks 
niais man temo protas ir atrodė, kad aš tuo 
jau išprotėsiu ir imsiu juoktis, kvatoti, 
draskytis.

Lengvenis gulėjo tylus, paplūdęs krau
juose, bet dar gyvas. Mongolai nuogais dur 
tuvais vis dar tebemušė jį, o puskarinin
kis iškreiptomis apsiputojusiomis lūpomis 
visą laiką šaukė: „Mesk“.

Staiga vienas mongolas, matyti, apsvai
gęs krauju, pakėlė durtuvą ir staigiu jude
siu pervėrė Lengvenio krūtinę. Suvirpo 
Lengvenis, lėtai pasisuko ant šono, pasku
bomis prinešė kryželį sau prie lūpų, pa
bučiavo jį ir mirė. Jo ranka pamažu nu
sviro, ir iš praviros saujos lėtai išslinko 
grandinėlė,' tik kryželis užsikabinęs liko 
kaboti ant piršto.

Nutilo mongolai, ir valandėlei mirtina 
tyla apgaubė trobelę. Girdėjau tik savo šir 
dį garsiai plakant ir sveikinantį patekan
čią saulę paukščių čiulbėjimą.

Puskarininkis lėtai priėjo prie Lengve
nio, pasilenkė ir švelniai paėmė iš jo sau
jos grandinėlę. Valandėlę jis vartė ją del
ne, il^ai žiūrėjo į kryželį, kažką galvojo ir 
staiga, paduodamas man, nepiktai pasakė:

— Kiaule, tu, pasiimk savo dievuką.
Drebančiom rankom paėmiau. Norėjau 

kristi ant kelių, bučiuoti kryželį ir įrašyti 
Visagalį atleisti man nusikaltimą, bet stai
ga vėl šalta mirtina baimė suspaudė man 
krūtinę. Bijojau, kad taip pasielgęs sulauk
siu Lengvenio likimo. O gyventi norėjos 
taip, kaip niekad prieš tai.

Kažkaip pasikeitę mongolai leido man ąp 
sivilkti mundurą ir senus nudėvėtus ba
tus vieno jų, kuris jau avėjo manaisiais. 
Po to jie mane išvarė iš trobelės. Išeida
mas mačiau, kaip puskarininkis dar kartą 
sustojo prie Lengvenio, kažką mąstė ir i; 
trobelės išėjo paskutinis.

Mane pristatė į belaisvių stovyklą. Nepa
sakosiu nelaisvės vargo, bado ir kančių. 
Po keleto mėnesių buvau panašus daugiau 
į šešėlį, negu į gyvą žmogų. Kryželį saugo

jau, kaip savo akį, ir mano kairioji ranka

giau, tai padaryti negalėjau, nes akyse sto
vėjo kaip gyvas sumuštas, kruvinas Leng
venis, bebučiuojantis tą kryželį, kurį ir aš 
dabar laikiau prie lūpų.

Prabėgo minutė ir kita. Sargybinio batai 
vis dar tebestovėjo prie manęs, bet šūvio 
nebuvo. Pakėliau akis ir pažvelgiau j sa
vo žudiko veidą. Į mane su didelių.suai<i>5r 
mėjimu žiūrėjo kreivos mongoliškos akys. 
Jo veidas rimtas, susimąstęs, o biauriose 
sužalotose lūpose buvo matyti vos pastebi
ma šypsena. Pažinau jį, anos baisiosios va
landos mongolą puskarininkį, nors dabar 
jis ir dėvėjo karininko uniforma. Pažino ir 
jis mane, o gal pažino tik kryželį, kuris, at
rodo, ir jo atmintyje kartu su Lengveniu 
buvo neužmirštamai įstrigęs.

— Šauk, ko Įsuki, — pasakiau jam ru
siškai.

Mongolas valandėlę tylėjo. Pagaliau pa
kėlė pistoletą ir staiga šovė kažkur pro ša
lį. Po to, slėpdamas ginklą į kabūrą, tyliai 
pasakė:

— Gulėk kaip negyvas, kol kolona atsi
tolins. O paskui gal tavo Dievas ir globos 
tave ir toliau, — ir paskubomis nuėjo.

Tikrai, Visagalis globojo mane. Po kiek 
laiko ropodamas nuslinkau į pirmą pasi
taikiusią trobelę, kurioje radau gerašir
džius žmones, priglaudusius mane, davu
sius drabužių, atmaitinusius. Sustiprėjęs 
palikau juos ir didesnių ar mažesnių pavo
jų lydimas laimingai pasiekiau vakarus. 
Tuo pat laiku pasibaigė ir karas. Ir štai, 
nors jau prabėgo gana daug laiko .nuo anų 
baisiųjų valandų, Lengvenio vaizdas kaip 
gyvas ir dieną ir naktį stovi man akyse. 
Noriu tikėti, kad Visagalis atleido man aną 
žmogiškąją silpnybę — gyventi bet kuria 
kaina, tik sąžinė nenurimsta. Jaučiuos, lyg 
kad aš būčiau nukankinęs Lengvenį. Juk 
aš turėjau nrrti jo vietoje, nes buvau ti
kintis, o jis bedievis.

Vizbarą nutilo ir, nusišluostęs ranka su
prakaitavusią kaktą, akimis vėl nuklydo į 
tolius.

— Bet ar tu kartais nepagalvojai, — po 
valandėlės tylos, lyg suraminti jį norėda
mas, pasakiau, — kad Dievas paskutinę 
Lengvenio gyvenimo valandą suteikė jam 
malonę, kurioje jis pažino tiesą ir mirė už 
ją su šypsena lūpose. Tu savo silpnybe ir 
Dievo valia tik išgelbėjai jo sielą.

— Gal būt, — tyliai sušnabždėjo jis. 
Bet tai žino tik vienas Dievas.

dažniausia būdavo ant krūtinės prie šios 
grandinėlės. Meldžiausi daug ir visą laiką 
prašiau Visagalį atleisti man. Kartais iš
tisas naktis verkdamas ir maldaudamas 
praklupėdavau kur kamputyje. Ir visur ir 
visuomet, ar maldoj ar darbe, ausyse man 
vaidenos Lengvenio kruvinų lūpų liūdna 
šypsena.

Kartą šaltą žiemos rytą, mus drebančius 
ir alkanus paskubom išrikiavo po šešius ir 
nuvarė nežinoma kryptimi. Iš visų pusių 
mus supo sargybiniai su automatiniais šau 
tuvais. Ėjom, skubėjom, geriau pasakius— 
ropojom, nes atsilikti nuo kolonos buvo p 'r 
daug pavojinga. Kolonos užpakaly kartas 
nuo karto buvo girdėti pistoletų šūviai, ir 
mes gerai žinojome, kad nusilpusius, par
puolusius ar apalpusius ten pribaigdavo 
negailestinga sargybinių kulka.

Išėjus iš belaisvių stovyklos, buvau maž 
daug kolonos vidury, bet po poros kilomet 
rų žygio nusigandęs pamačiau, kad esu 
beveik paskutinėse eilėse. Visaip stengiau
si neatsilikti, bet kojos pynėsi, galva svai
go, ir didelis nuovargis stačiai traukte trau 
kė žemyn. Dar kurį laiką ėjau, eikvoda
mas paskutines jėgas, nes puikiai žinojau, 
kad kartu su mano suklupimu pasibaigs ir 
gyvenimas. Net ir tada, kai tirpstančiom 
ir linkstančiom kojom svyrinėjau kolonos 
gale, manyje tas noras gyventi buvo toks 
didelis, jog tą valandėlę jau ne atleidimo 
prašiau Visagalį, bet jėgų, kad galėčiau ei
ti .ir gyventi.

Staiga mane apėmė toks silpnumas, jog 
dar porą akimirkų pasvyravęs parpuoliau. 
Nors turėjau pilną sąmonę, bet mano kū
nas buvo toks nusilpęs, jog nejutau nei šal 
čio, nei grindinio akmenų kietumo. Girdė
jau ateinančio sargybinio sunkius žings
nius ir puikiai supratau, kad man gyventi 
beliko vos keletą sekundžių. Pro akis pra
skrido mano praeitasis gyvenimo kelias, 
pasivaideno gimtoji sodyba, mielas moti
nos veidas, ir staiga visu ryškumu atsisto
jo mirštančio Lengvenio vaizdas. Ir tą aki 
mirką, gal pirmą kartą savo gyvenime, pa
norau mirti, bet mirti taip, kaip Lengve
nis mirė. Drebančia ranka pasiekiau ant 
kaklo kabantį kryželį ir prinešiau jį prie 
lūpų. Tuo pat laiku pamačiau nrie manęs 
sustojusio sargybinio aulinius batus. Pri
spaudęs prie lūpų kryželį, laukiau šūvio ir 
mintimis stengiausi pakilti prie Visagalio 
ir paskutinį kartą paprašyti Jį atleisti man 
aną didįjį nusikaltimą. Nors kaip besisten
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LONDONAS BRADFORDAS

Skaitytoju lai&fcai
NAUJA DBLS CENTRINIO SKYRIAUS 

VALDYBA
Balandžio 20 d. Lietuvių Namuose pir

mam posėdžiui susirinko naujai korespon- 
p denciniu būdu išrinktoji DBLS Centrinio 

skyriaus valdyba, kuri pareigomis pasi
skirstė šitaip: sk. pirmininkas T. Vidugiris, 
vicepirm. Br. Daunoras, iždininkas V. Ake
laitis, sekretorius R. Baublys ir valdytos 

z narys K. Stirbys.
Revizijos komisijon išrinkti: V. Zdanavi

čius, K. Jurka ir G. Glatkauskas.
Atstovais į visuotiną DBLS suvažiavimą 

išrinkti: T. Vidugiris, V. Akelaitis, Br. Dau 
noras, F. Neveravičius ir R. Baublys.

MOTINOS DIENA LONDONE
Gegužės 4 d., sekmadienį, 5 vai. vak.. 

Lietuvių Soc. ir Sporto Klube, Victoria 
Park Rd., DBL Jaunimo Sąjungos Londo
no vienetas rengia

Motinos Dienos minėjimą.
Tai pirmas Jaunimo Sąjungos organizuo

tas indėlis mūsų bendruomenės gyvenime. 
Visi maloniai kviečiami dalyvauti.

GRIKINŲ IŠLEISTUVĖS
Londono Vaidila ir DBLS Valdyba gegu

žės 10 d. (šeštadienį), 7 vai. vak., Parapi
jos salėje — 345 a, Victoria Park Rd., Lon 
don E.9, ruošia p.p. Grikinams išleistuvių 
vakarienę. Įėjimas ir vakarienė vyrams 1 

| sv„ moterims 10 šil. Užsirašyti pas sambū
rio valdybos narius arba Lietuvių Namuo
se iki gegužės 6 d.

AUKOS NIDOS MAŠINŲ FONDUI
Pastaruoju metu Nidos spaustuvės ma

šinų fondui dar yra aukoję: K. Kursonas 
6 šil., P. Ivanauskas 11 šil., Neveravičiūtė- 
Anužienė 14.2 šil., J. Stonis 10 šil., P. Sta- 
nionis 1 dot, DBLS Leigh skyrius 2 sv.

ŠIEMET VISI BŪSIME JAUNI
Tradicinis Britanijos lietuvių suvažiavi

mas Lietuvių Sodyboje per Sekmines šiais 
metais vyks jaunimo ženkle.

Lietuviškas jaunimas atvyks su savo pro 
grama, į kurią žada įtraukti visus daly
vius ir juos bent vienai dienai atjauninti. 

Programa prasidės pamaldomis 11 vai. 
ryto. Po to programa, pasivaišinimai, susi
tikimai su pažįstamais ir užmezgimas nau
jų pažinčių. Bent vie»< dieną turime pro
gos visi sueiti į krūvą.

Visi kviečiami jau dabar pradėti organi
zuoti ekskursijas.

PADIDĖJO BIBLIOTEKA
DBLS Centrinio Skyriaus biblioteka žy

miai praplėsta ir pertvarkyta, nuo balan
džio 20 d. vėl pradėjo veikti.

Knygos iš bibliotekos skolinamos skai
tytojams nemokamai. Jos siuntinėjamos 
paštu; skaitytojai apmoka tik už knygų 
persiuntimą paštu. Knygų sąrašą galima 
gauti pas knygyno vedėją.

Prašoma rašyti: C. S. Knygyno Vedėjui, 
1, Ladbroke Gardens, London, W.ll.

„BALTA DROBULĖ“ RIŠYKLOJE
Prieš, dvi savaites Nidos spaustuvė baigė 

spausdinti A. Škėmos romaną „Baltą dro
bulę“ ir atidavė J. Šablinsko knygrišyklon.

„RINKTINĖ“ TAIP PAT ATSPAUSDINTA
„Rinktinės“ — lietuviškosios periodikos 

“"iiluarUetinių dalykų santraukiniams teks
tams skirtojo leidinio — Nr. 1 taip pat at
spausdintas. /

LINKSMIAUSIAS 
PAVASARIO SUBUVIMAS

Jauniems ir seniems linksmiau
sias šiemet

PAVASARINIS SUBUVIMAS 
ruošiamas šį šeštadienį, balandžio 
26 d. Lietuvių Namuose (1, Ladbro
ke Gardens, London, W.ll.).

Pradžia 7 vai.
Visiems bus linksma vien jau dėl 

to, kad griežti nusamdytas puikus 
orkestras: muzika skambės ir šo
kių salėje ir bufete, f

Staliukus galima užsisakyti iš 
anksto Tel. PAR 2470.

LEIGH
Šaukiamas susirinkimas

Gegužės 4 d., 5 vai. p.p., DBLS Leigh 
Skyriaus Valdyba šaukia visuotinį narių 
susirinkimą, kuris įvyks „Eagle and Child" 
kotelio patalpose.

Bus renkamos skyriaus valdyba ir revi
zijos komisija ir svarstomi kiti klausimai.

Maloniai prašome visus skyriaus narius 
dalyvauti. Skyriaus Valdyba

manchesteris
Mokykla pradeda darbą

Manchesterio koordinacinis komitetas ir 
sekmadieninės mokyklos vedėjas praneša 
Manchesterio, Eccles, Ro?hdalės*ir Boltono 
lietuviams tėvams, turintiems mokyklinio 
amžiaus vaikučių, kad balandžio 27 d. pra
dedamas mokymo auklėjimo darbas.

Pamokos vyks Manchesterio lietuvių so
cialiniame klube kas sekmadienį, nuo 3 v. 
p.p. iki 6 vai. p.p. Tėvams yra skirtas spe 
cialus kambarys, kur galima bus gauti ar
batos ir kartu pamaitinti vaikučius.

Visų tautiečių šventa pareiga atvežti ša
šo vaikučius į mokyklą.

VOKIETIJOJE NERAMU 
(Atkelta iš 1-nio pusi.)

'šės. Demonstrantai kėlė triukšmą ir st-ngė 
si sulaikyti mieste susisiekimą. Berlynie
čiai praeiviai bei keleiviai pamanė, kad tai 
komunistinio jaunimo iš Rytų Berlyno iš
daigos ir todėl demonstrantus apkūlė. Poli
cijai demonstracijas išsklaidžius ir suėmus 
keliasdešimt triukšmavusių jaunuolių, pa
aiškėjo, kad suimtieji priklausė V. Vokie- 
tiojs socialdemokratų jaunimo organizaci
jai „Die Falken“...

Feder, vyriausybė į demonstracijas ir 
protestus nekreipia didelio dėmesio ir nere 
aguoja. Ir nuosaikioji V. Vokietijos spau
da, palanki vyriausybės politikai, nesmer
kia demonstracijų bei protestų, priešingai, 
tai laiko geru reiškiniu: esą, tegu pamato 
pasaulis, kad Vokietija militarizmo jau ne
apkenčia. Tačiau ta pati spauda griežtai 
smerkia politinius streikus, o ypač soc. d. 
planuojamą tautos atsiklausimą. Esą, per 
tai iškyla pavojus sugriauti dar jauną V 
Vokietijos demokratiją; gali atsitikti taip, 
kaip kitados Hitleriui įvedus demagogišką 
tautos „atsiklausimą“: tauta buvo nuvesta 
į pražūtį.

Sovietai šaukia tautą sukilti
Jau minėtųjų debatų metu, o ypač po jų, 

sovietinė R. Vokietijos vyriausybė išvystė 
krašte tokią milžinišką propagandinę akci
ją, kokios iki šiol dar nebuvo. Rytų Berly-. 
ne ir kituose miestuose šaukiamos šimta
tūkstantinių minių demonstracijos ir pro
testai prieš V. Vokietijos atominį apsigink
lavimą. Sovietiškoji spauda spausdina išti
suose puslapiuose moksleivių, darbininkų, 
menininkų ir mokslininkų protestus. Ne
nutrūkstamai plaukia protestai laiškais ir 
telegramomis V. Vokietijos parlamentui ir 
vyriausybei. Aukštieji komunistų pareigū
nai šaukia V. Vokietijos gyventojus sukilti 
prieš karo kurstytojus Bonnoje, streikuoti, 
pravesti tautos atsiklausimą,. eiti į gatve”, 
lipti ant barikadų, nuversti „didžiausiojo 
karo kurstytojo“ Adenauerio vyriausybę ir 
įvilkti ją į bepročių marškinius, kad tuo bū 
du tauta būtų išgelbėta nuo atominės mir
ties; kviečia V. Vokietijos socialdemokra
tus ir liberalus eiti išvien su Rytų Vokieti
ja ir įsijungti į bendrą’akciją...

Savaime suprantama, V. Vokietijos soc. 
demokratai griežtai atsiriboja nuo sovieti
nės propagandos, tačiau jų vedama akcija 
prieš atominį apsiginklavimą mažai kuo 
skiriasi nuo sovietinės. Tauta tai mato ir, 
reikia manyti, padarys atitinkamas išva
das, nors tuo tarpu dar negalima pasakyti', 
kokios bus viso to triukšmo pasekmės. Vo 
kietijoje neramu. Tačiau viena galima jau 
šiandien pasakyti, kad dabartinė V. Vokie
tijos vyriausybė pusiaukelėj nesustos: 
sieks ir atsieks savo karinių pajėgų ap
ginklavimo atominiais ginklais. Tik čia 
drauge iškyla klausimas: o kas atsiliktų, 
jei kartą V. Vokietijos parlamento rinki
mus laimėti, socialdemokratai?

Pagerbkime Motinas!
Pranešu, kad Lietuvių šeštadieninė Mo

kykla Bradforde rengia gegužės 4 d., t.y. 
pirmąjį gegužės mėn. sekmadienį,

MOTINOS DIENOS MINĖJIMĄ 
šitokia tvarka:

1) 12 vai. 30 min.'pamaldos St. Ann‘s
bažnyčioje už kenčiančią lietuvę motiną 
pavergtoje Tėvynėje; *

2) 4 vai. 30 min. Latvian United Club sa 
Įėję (2, Cambridge Place, Wapping Rd., 
Bradford) motinoms pagerbti įvyks Moki
nių Vakaras. Programoje: mamyčių svei 
kinimas, dainos, deklamacijos, tautiniai šo 
kiai ir kt. Po programos — tautiniai žai
dimai,'šokiai ir loterija.

Širdingai kviečiu visus vietos ir apylin
kės lietuvius, o ypač mamytes ir vaikučius, 
gausiai dalyvauti pamaldose ir mokinių 
vakare. Mokyklos Vedėjas

STOKE-ON-TRENT
Motinos diena minima

Gegužės 3 d., 6 vai., Burslem, Embassy 
Hall salėje, įvyks šios apylinkės lietuvių 
Motinos Dienos minėjimas.

P. Rentelienės paruošti vaikučiai atliks 
programą. Po programos šokiai iki 11 vai. 
Veiks geras bufetas.

Apylinkės lietuvius ir artimesnių skyrių 
svečius maloniai priimsime.

Skyriaus Valdyba

LEICESTER

Nauja Valdyba
Kad ir maža ir išsiblaškiusi saujelė lie

tuvių gyvena tame Anglijos, centre, bet ran 
kų dar nenuleidžia.

Skyrius iškinko naują Valdybą, į kurią 
įėjo: pirmininku D. Mikulėnas, kasininku 
J. Skorka ir sekretorium A. Šimkevičius. 
Yra 18 narių (5 moterys ir 13 vyrų). Naujo 
ji Valdyba daug ką neprižada nuveikti, bet 
vilčių nenustoja. Dalyvausime lietuviškoje 
visuomenėje viskuo, kuo galėsime, o jeigu 
negalėsime patys ką padaryti, prisidėsime 
prie kitų.

Balandžio 20 d. buvo atsilankęs kun. 
Dauknys, kuris atlaikė pamaldas, ir ta pro
ga daugumas atliko velykinę. Kad ir mažy 
tė saujelė buvo bažnyčioje, bet vis tiek 
šventos giesmės skambėjo sutartinai, o mi 
šioms pasibaigus dar karščiau sujungė vi
sus sugiedotas Tautos himnas.

J. Skorka

DĖL PADIDINIMO NARIO MOKESČIO

„E L.“ 13 numery DBLS narys iškėlė pa
geidavimą, kad būtų apdėti nario mokesčiu 
ir visi nario šeimos nariai. Sumanymas gal 
iš dalies ir būtų neblogas, dėl čia vis to ne
laimingo pinigo. Kaip tai įvykdyti? Ar visi 
nariai, turintieji šeimas ir dar gausias, su
tiks su tokiu pasiūlymu? Ar Valdyba im
sis tokį nario pasiūlymą įgyvendinti neat
siklaususi narių? Ar apdėjus ir šeimų na
rius mokesčiu padidės, ar sumažės narių?

Pinigo, žinoma, reikia, reikalinga galvą 
pasukti. Mano manymu, Valdyba pirmiau
sia turėtų parengti tam tikras anketas, pa
gal kurias būtų surinkta žinios, kiek šei
mos narių, kiek dirbančių, kiek nedirban
čių ir kiek lankančių mokyklas. Surinkus 
tuos duomenis būtų galima apskaičiuoti, 
ar tas sumanymas vertas rūpintis įgyven
dinti. Juk sakoma: „Būk drąsus, bet būk 
kartu ir atsargus“, arba „Devynis kartus 
matuok, o tik dešimtą kartą piauk“. O pi
niginiai reikalai tai dar daugiau reikalauja 
atsargumo.

J. L. (Londonas)

DAR DĖL GINČŲ IR KRITIKOS

Jeigu vertindami žmogų apibūdinšime ge 
rąsias, o nutylėsime blogąsias jo ypatybes, 
galėsime gauti angelą. Iškėlę vien tik blo
gąsias — galėsime jau netoli šėtono pasta
tyti.

Ar ne taip tik ir p. Valteris’laiške „Ar 
pagrįsta ginčų baimė“ (E.L. 13 nr.) apibū
dino „ginčo“ nuopelnus žmonijai?

P. Valteris rašo: „Tik per ginčus supra
sime savo klaidingą galvojimą, tik ginčų 
dėka žmonija daro pažangą ir tik tarp gin
čų klesti laisvė“. Pabaigoje meta šūkį: ,;Bū 
kim ginčų menininkais“. Ar p. Valteris pa
sirodė esąs „ginčo“ menininkas, iškėlęs ge
rąsias, o nutylėjęs blogąsias ypatybes, pa
lieku spręsti skaitytojams. Mano nuomone, 
ginčijantis neturi būti užmiršta ginčijamo 
jo dalyko antroji pusė. P. Valteris „pamir
šo“, kad besiginčijant kartais įvyksta skili
mų, pasidalijama į atskiras grupeles, nu
trūksta draugystė. Nesusitarus vyriausy
bės nariams, įvyksta net perversmai. Pa
vyzdžių kiekvienas galim pasirinkti.

Todėl pereitam laiške „Dėl ginčų ir kri
tikos“ (11 nr.) pageidavau, kad ginčai bū
tų skiriami gefi nuo blogų. „Diskusijomis“ 
pavadinau geros valios ginčus, kuriuose 
bandoma išspręsti ginčijamąjį klausimą 
vispusiškai jį nušvietus (ne taip, kaip p. 
Valteris supranta ginčą).

Sakinys „Skaitytojui nusibosta, proto 
mankštoje arba skaitytojų laiškuose spaus
dinamieji ginčai“ dar nereiškia, kad tuose 
skyreliuose vien tik ginčijamasi.

Invalidas būna nuskriaustas likimo; Skai 
tytojas, nesugebąs prilygti asmeniui, baigų 
šiam mokslus, yra nekaltas. Ar verta ir pro 
tinga juos smerkti ir pašiepti? P. Balčiū
nas, primetęs man diktatoriškumą, pikti
nasi, kodėl rašoma, jei nesugebama para
šyti ilgesnio straipsnelio.

Mielas Pone, ar būtinai turi būti blogas 
lietuvis, jeigu jis nepakankamai pajėgus iš 
reikšti savo mintis raštu ar jei jis neturi 
įgimto iškalbingumo? Ar eiliniam tautie
čiui turi mažiau rūpėti tautos interesai, 
kaip inteligentui? Argi jam turi būti ne
leista pareikšti savo nuomonę?

Gerbiamieji, tik gera valia, ne skambūs 
šūkiai padės mums išsiaiškinti, kas mus 
skiria ir kas jungia.

Paliulionis

DĖL IŠEINANČIOS „RINKTINĖS“
Užburtus Lobius gavau, dėkoju. Nors 

man būtų geriau neužburti. Rinktinę pra
šau man siuntinėti.

Rinktinė jlabai gražus sumanymas. Svei
kinu. Mūsų dirvose ji naujiena. Linkiu 
Rinktinę gerai rikiuoti. Nuo to jos vertė 
priklausys.

M. Krupavičius
Siuntinėkite Rinktinę. Rinktinės didėji

mas, jos dažnėjimas turi priklausyti ne 
vien tik nuo skaitytojų gausumo, bet ir nuo 
jos protingo, bešalaus ir nepriklausomo tu 
rinio. Šito Rinktinei linkių.

J. Vilkaitis

DAR NEMAČIUS „RINKTINĖS“
Susipažinimui prašau prįsiųsti ir „Rink

tinę“. Jei patiks ir bus naudinga, ją siun- 
tinėsite, jei ne, sustabdysite. Yra periodi
nių leidinių, kurie, be partinių rietenų, nie
ko geresnio neduoda. Nors tokie mūsų 
vargšės tautos skaldymo reiškiniai man 
yra didžiausia kančia ir priešingybė, bet 
tokie spaudos „apaštalai“ ir nenorint — 
per prievartą braunasi į namus, — net ne- 
besiprenumeruo j ant.

Tamstos šitai spaudos žmonių grupei ne
priklausote.

Ign. Serapinas

LABAI LAUKSIU „BALTOS DROBULĖS“
Su džiaugsmu sutinku būti „Rinktinės“ 

skaitytoju ir trokštu, kad kiekvienas, kuris 
moka lietuviškai skaityti, ją prenumeruo
tų ir remtų. Nors ir prenumeruoju apie 10, 
lietuviškų laikraščių, L. Enciklopediją, o 
kur knygos dar! Atsiskaitysiu kartu su kny 
gomis. Labai lauksiu „Baltos drobulės“, 
mielojo Škėmos parašytos.

Ačiū, kad nepamiršote manęs. Kuo ge
riausi sveikinimai bei linkėjimai jums, lie
tuviškos širdies gaivintojams.

Bronius Mozūras

POPIERINIS KARAS

Pokario metų gyvenimo praktika parodė, 
kad Rusijos okupuotųjų valstybių žmonės, 
atsiradę tremtyje, veda vienpusišką kovą 
dėl laisvės, informuodami vien tik Vakarų 
valstybių- vyriausybes apie okupanto siau
tėjimus jų kraštuose. O vis tiek visos Rytų 
valstybės, kaip buvo, taip ir šiandien tebė
ra prievartaujamos," terorizuojamos, naiki
namos.-Niekas prievartautojų nesudraudė 
ir prievartaujamųjų neužtarė. Jeigu padė
tis keičiasi ir gerėja, tai visiškai ne paverg 
tųjų naudai. Turint tai galvoje, ar nevertė
tų mums, okupuotiesiems, pakeisti kovos 
metodus? Užuot informavus Vakarų valsty 
bių vyriausybes, ar nevertėtų atgręžti vi
sus savo ginklus į rusiškuosius bosus, tiek 
Maskvoje sėdinčius, tiek ir jos pastatytuo
sius kolaborantinius bosiukus? Manyčiau, 
kad naujas kovos metodas ar tik nebus vie 
nas geriausių, kuriuo naudotis pradėjo 
kaip tik pats Nikita Chruščiovas. Tai laiš
kų rašymas, arba, pagal naują išsireiški
mą „Popierinis karas“. Dabar, kai vyksta 
tas laiškų rašymo įkarštis, jeigu jų meiste
ris Nikita gaus kokį milijoną laiškų iš už
sienio, tai visiškai galima tikėtis, kad jis 
nesupyks. Jis juose ras prirašyta gana 
daug grynos tiesos, ne bolšev. propagandi
nės melagingos „tiesos“.

•Kas turi rašyti ir ką? Visi turėtų rašyti 
ir viską. Rašyti turėtų visų okupuotųjų 
valstybių išeivijos organizacijos, diploma
tiniai atstovai, pavieniai fabrikų darbinin
kai, o taip pat ir Sibiro tremtiniai rytuose. 
Rašant turėtų būti ne prašoma ko nors iš 
despotų, o reikalaujama. Pirmoje eilėje tu
rėtų būti reikalaujama atstatyti laisvę tuo
se kraštuose, kuriuose ji sugriauta; antro
je eilėje — sustabdyti terorą ir grąžinti iš
tremtuosius. Rašant nurodyti vietą, laiką, ' 
aplinkybes ir jų pačių įsakymus, pagal ku
riuos buvo žudoma ar tremiama (pvz., Len 
kijos karininkai Katyno miške, lenkų inte
ligentija, Lietuvos .karininkai ir inteligen
tija, išvežtieji į Rusijos gilumą ir išžudy
tieji, na, taip pat ir Latvijos, Estijos, Uk
rainos ir visų kitų okupuotųjų kraštų). Ži
nios, turi būti rašomos tikslios ir jiems pa
tiems .gerai žinomos. Manau, kad tada jie 
patys .pradės, biaurėtis visais savo smurto 
darbais, o, be to, jiems bus aišku, kad jų 
veiksmai, yra. lygūs mūsų atoveiksmiui ir 
kad reikia liautis šį niekšišką darbą toliau 
varyti ir čeikia suteikti pilną, tikrą demo
kratinę laisvę visiems okupuotiesiems kraš 
tams. Taip pat Kremliaus bosą galima už
klausti per laiškus: 1) Kuo skiriasi jų ve
damoji politika kitų valstybių atžvilgiu 
nuo Hitlerio politikos? 2) Ar jie iš tikrųjų 
mano, kad pasaulis jų visų padarytųjų ir 
tebedaromųjų šunybių nežino? 3) Ar jie 
dar vis nežino, kad pykčiu ir kerštu pasau
lyje neįsigys meilės ir draugystės? Ar 
jiems dar nežinoma, kad okupuojant kiek
vieną naują kraštą įsigyjamas ne dar vie
nas draugas, bet dar viėnas priešas? To
kius klausimus pateikus Kremliaus bo
sams, jie, jei dar bus žmonės, turės reaguo 
ti.

P. širmonėlis

GYVENIMAS PO ŠIMTO METŲ

New Yorke įvyko didelė mokslininkų 
konferencija, ir joje buvo svarstoma tema 
„Gyvenimas po šimto metų“.

Kalifornijos universiteto geochemijos 
prof. Garisson Braun savo kalboje pasakė, 
kad po šimto metų žmonija žinos, kaip ir 
kada buvo įkurtas mūsų pasaulis... Auto- 
matizacija panaikins pusiau kvalifikuotą 
darbą. Vandenynai taps žaliavų šaltiniu 
cheminei, metalurginei ir statybinių me
džiagų pramonei. Aukso gamyba iš jūrų 
vandens bus ekonomiškesnė.

.Nobelio laureatas genetikas prof. Ger
man Meller pareiškė, kad po šimto metų 
tėvai iš anksto galės nustatyti, kas gims, ar 
berniukas, ar mergaitė, o taip pat galės pa
gal savo norus susilaukti vieno įpėdinio 
ar dviejų iš karto, žodžiu, mokslas sugebė 
siąs tvarkyti paveldėjimą.

Biochemijos daktaras Klifford Furnas 
tvirtiho, kad po šimto metų mokslas išaiš
kins augalų paslaptį, kaip žali augalai iš 
vandens ir angliarūkšties pagamina cukrų 
ir krakmolą. Tai įgalins žmogų pasigamin
ti maisto produktų iš... saulės spindulių. 
Žemės rutulio gyventojų pagrindinis mais 
tas bus augalinis. Bus panaudotos dyku
mos, dirbtinai nudruskinti vandenynai virs 
žydinčiais sodais ir laukais. Atominė ener
gija padės išauginti naujas rūšis naudingų 
augalų.

Technikos mokslų daktaras Verner von 
Braun, sakė, kad po šimto metų žmonija 
nepaprastai išplės savo gyvenamąją erdvę. 
Tarpplanetinis susisiekimas su Venera ir 
Marsu vyks reguliariai pagal tvarkaraštį. 
Artimesnėse planetose bus įrengtos moks
linės stotys, sanatorijos, viešbučiai. Pirmo
sios ekspedicijos bus pasiųstos į tolimesnes 
saulės sistemos planetas — Jupiterį ir Sa
turną. J. Gutauskas

PAIEŠKOJIMAI
ŠALČIŪNAS Viktoras, kilęs iš Eglupių 

k., Pajavonio v., prašomas atsiliepti pus
broliui: Vaitiekus Gataveckas, 81, Delawa
re Rd., Toronto, Ont. Canada.

POLITIŠKAI DIPLOMATINIAI ĖJIMAI

Nors praeitą savaitę turėjo Maskvoje pra 
sidėti diplomatiniai paruošiamieji pasitari 
mai dėl viršūnių konferencijos, bet jų ofi-
cialiai nebuvo. Sovietų užs. reik. min. Gro 
myko atskirai kalbėjo su amerikiečių ir 
britų ambasadoriais, tai ir viskas.

Vakaruose manoma, kad sovietai, norė
dami nukreipti pasaulio dėmesį nuo jų 
pačių reikalautos, o dabar jau nebepagei- 
daujamos tos vadinamosios viršūnių konfe 
rencijos, įteikė dabar Amerikai griežtą no
tą, kurioje sakoma, jog kiekvienu atveju, 
kai tik radaro skrynuose sugauna ką nors 
neaiškaus, amerikiečių lėktuvai pro Arkti
ką skrenda tuoj artyn sovietų teritorijos, 
nešdamiesi vandenilio bombas.

Amerikiečiai paneigė tą kaltinimą.

VENEZUELOS BENDRUOMENĖ
IŠSIRINKO NAUJĄ VADOVYBĘ

Dešimtajame savo suvažiavime Venezu- 
elos lietuvių bendruomenė išsirinko naują 
valdybą. Centro valdybos pirmininku da
bar yra Petras Tumėnas, vicep. Martynas 
Bundelis, sekr. Henrikas Gavorskas, kas. 
Leonas Tamašauskas ir nariu Jurgis Bie
liūnas.

KIEKVIENAS STUDENTAS TURĖTŲ 
TAPTI MARKSISTU.

, Tokį reikalavimą statė Vilniaus universi
teto studentams to universiteto Istorijos- 
filologijos fakulteto partinio biuro narys 
Lisenskaitė „Tiesoje“. Ji reikalauja, kad 
„kiekvienas fakulteto studentas; besimo
kydamas universitete, taptų marksistinės 
pasaulėžiūros žmogumi, būtų aktyvus 
marksistinės ideologijos propaguotojas ir 
kovotojas“. (E)

AUTOMOBILIO PIRKIMAS — RETAS 
DALYKAS

Automobilio pirkimas toks retas daly
kas, kad per laikraščius skelbia. Vilniaus 
radijas kovo 17 d. paskelbė retą naujieną, 
kad Panevėžyje šiomis dienomis gauta 
sunkvežimių ir lengvųjų mašinų siunta ir 
kad lengvąsias mašinas nusipirkę keli apy 
linkės kolūkiai. Atrodo, kad naujų automa
šinų pirkimas yra toks retas dalykas, jog 
net per radiją skelbia. (E)

KEISTAS PARTIJOS ĮSAKYMAS 
LIETUVOS KOMPOZITORIAMS

Lietuvos kp centro komitetas paskelbė 
viešą kreipimąsi į Lietuvos kompozitorius, 
kuriame muzikos veikėjų pagrindiniu uždą 
vinių minimas būtinumas „aukštais idėjiš
kais ir meniškais kūriniais išreikšti tarybi 
nio gyvenimo, kovos už komunizmą turi
nį“. Jei Lietuvos muzikai šitą įsakymą t.ik- 
rai sektų, jie pasidarytų nebent partijos 
„muzikontais“, bet ne muzikos meno kū
rėjais. (E)

OŠKINIO SKLANDYTUVUS GAMINS 
MASIŠKAI

Žinomo prieškarinių laikų sklandytojo 
konstruktoriaus Br. Ožkinio naujai pastaty 
tas sklandytuvas BRO 12 buvo nuvežtas į 
Maskvą ir ten visapusiškai bandomas. To 
pasėkoje Oškįnio sklandytuvas rastas tin
kamas masinei gamybai. Apie tą sklandy
tuvą surinkta žymiai geresni duomenys, 
negu apie iki šiol masiškai gamintą sklan
dytuvą MAZ 15. Oškinio sklandytuvus ga
mins visai Sovietų Sąjungai. (E)

IŠKONEVEIKIAMI UŽSIENIO 
LIETUVIAI

Ir Vilniaus „Tiesoje“ ir repatriantams 
vilioti laikraštyje „Tėvynės Balse“ pasta
ruoju metu tonas prieš užsienyje gyvenan
čius lietuvius paaštrėjo. Žinomesni lietu
viai iškoneveikiami paskutiniais žodžiais. 
Kai kurie apibūdinami tokiais žodžiais: 
„...kruvinas nuo galvos ligi kojų hitlesinin 
kų šuo, kiršintojas...“ Toliau tebecituojami 
laisvojo pasaulio kai kurių lietuviškų laik
raščių neigiami pasisakymai užsienio lietu
vių buities ir kultūrinio gyvenimo klausi
mais. (E)

PALECKIO STATISTIKA
Maskvos „Pravdoje“ paskelbtame ir Vil

niaus „Tiesoje“ kartojamame straipsnyje 
J. Paleckis praneša, kad kolchozininkų at
lyginimai 1957 metais padidėję beveik dvi 
gubai palyginti su ankstesniais metais, ir 
dabar daugelyje vietų už darbadienį „be 
grūdų ir kitų produktų išduodama 8-10 rub 
lių pinigais ir daugiau“.

1949 metais išleistoje J. Paleckio knyge
lėje „Sovietskaja Litva“ buvo rašyta, kad 
Lietuvoje kolchozai už darbadienius jau . 
tada mokėję vidutiniškai- nuo 5 iki 8 kilo
gramų grūdų, o kaikurie net po 10 kilogra 
mų ir iki 5 rublių pinigais... Tuo pačiu me 
tu visi kiti pareigūnai pavyzdingais kolcho 
žais vadina tuos, kurie dabar duoda 2 kilo
gramus už darbadienį, ir pripažįsta, kad 
yra teduodančių po pusę kilogramo ar net 
mažiau. (LNA)

PAIEŠKOJIMAI
SMAIDŽIŪNAS Petras ir ŽYMANTAS 

Povilas, patys ar kas žinotų jų kurio nors 
adresą, atsiliepti: VI. Girčys, 118 Havelock 
St., Toronto, Ont., Canada.

MAJAUSKAS Stasys paieško Vinco 
VAIŠNORO. Rašyti: 1489 Bayview Ave., 
Willowdale, Ontario, Canada.
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BARAVYKININKŲ NE VISIEMS GRIŽUSIEMS GERA
s

• SVARBUS PRANEŠIMAS!

Baravykininkų klubo valdyba, tris die
nas posėdžiavusi kanalizacijos vamzdžiuo
se po Sovietų ambasada, nutarė sovietams 
karo dar neskelbti. Nutarta laukti viršūnių 
susitikimo rezultatų. O tuo tarpu sudaryta 
baravykininkų pakomisė, kuri Vakarų 
trims didiesiems įteiks savo memorandu
mus, pastabas bei patarimus.

Kad pakomisės darbas būtų sėkminges
nis, pakomisė iš savo pusės sudarė tris ko
misijas. Komisijų'tikslas surinkti tinkamus 
ekspertus, ekspertai savo keliu sudarys ke
lias komisijas, kurios pasiskirstys vėl pa
komisėmis. Pakomisės išdirbs planą, kuris 
bus įteikta baravykininkų centro valdybai, 
o toji susipažinusi su turiniu, pridėjusi sa
vo pastabas, pakvies specialią komisiją, ku 
ri sušauks specialius ekspertus, kurie pasi
sakys dėl centro valdybos pridėtų pastabų. 
Nuomonių skirtumai bus derinami naujos 
komisijos.

Taip pasiruošus tikimasi ilgos taikos, 
laisvės pavergtoms tautoms, žodžiu, dide
lių rezultatų iš viršūnių susitikimo, nes, 
kaip teko sužinoti, visi didieji lygiai rūpės' 
tingai ruošiasi — sudarė daugiau komisijų 
ir pakomisių, negu baravykininkai.

SVARBUS PRANEŠIMAS NR. 2

Centro valdyba, norėdama pakelti ba
ravykininkų prestižą ne tik tarp tautiečių, 
bet ir tarp svetimųjų, nutarė paleisti ap
link pasaulį raketą, satelitą, arba sputniką, 
kurio tikslas būtų ,ne tik mokslinis, kari
nis, bet ir praktiškas. Būtent, skrisdamas 
per Lietuvą, toks sputnikas galėtų numesti 
laiškus bei atsišaukimus, o skrisdamas per 
Sibirą — siuntinėlius, už kuriuos netektų 
mokėti muito, be to, būtų išvengta cenzū
ros.

Tai gerai idėjai įgyvendinti prašome šim 
tinių (caro rubliai nepriimami). Pirmasis, 
atsiuntęs šį kuklų įnašą, bus paleistas kar 
tu su sputniku. Tas garbingas tautietis pir 
mąsias kelias dienas turės savo rankomis 
mėtyti laiškus ir siuntinėlius, o vėliau, sa
vaime suprantama, automatas perims tas 
svarbias pareigas.

Kad nebūtų susigrūdimo, laiškus su tu
riniu siųskite tuojau.* * *

Paskutinį kartą pranešėme, kad trumpai 
supažindinsime gerbiamuosius tautiečius 
su baravykininkų plačiai žinomais veikė
jais, kurie sudaro vykdomąjį Komitetą. De 
ja, kaip patys matote, atsirado eilė svar
bių reikalų, kurie užpildė mums skirtą 
kampelį .Europos Lietuvyje“, taigi su pa
žintimis kitą kartą.

EXTRA PERSPĖJIMAS 
BARAVYKININKAMS GYVENANTIEMS 

YORKŠIRO GRAFYSTĖJE

Teko patirti, kad prie pat Bradfordo Lie 
tuvių Soc. Klubo veikia raudonasis pože
mis. To veikimo rezultatu jau keli sulau
žyti kaulai ir drūtai subadyta oda. Baravy- 
kininkams, vykstantiems į Klubą, o ypač 
sutemus vykstant iš Klubo, patartina už
sisakyti šarvuotą automobilį.

Nuolatiniams Klubo lankytojams bara- 
vykininkams patartina nedelsiant parašyti 
testamentą, turtą paliekant baravykininkų 
organizacijai, nes, sprogus bombai Klubo 
patalpose, vėlu bus šaukti liudininkus ir 
rašyti tinkamus dokumentus.# * *

„Europos Lietuvyje“ kilus polemikai dėl 
ginčų, mūsų korespondentas kreipėsi į ba
ravykininkų vykd. komiteto sekretorę enci 
klopedininkę Dr. V. Kiaušinienę, prašyda
mas ją pasisakyti šiuo reikalu. Jos vertin
gą nuomonę talpinam žemiau:

„Nesulaikysi Dr. Valterio nuo ginčo, 
kaip p. Terliuko nuo bonkos. Jie abu už
kietėję nusidėjėliai, tik Dr. Valteris dides
nis, nes, jei vargšas pijokėlis nuodija savo 
nuodėmingą kūną, tai daktaras ginčais nuo 
dija savo vertingą sielą. O tempera! O mo
tes!“ Dr. V. Kiaušinienė

BARAVYKININKŲ ORGANIZACINIAI 
REIKALAI

Nario mokestis nemokamas, kartojam, o 
aukos nepriimamos — jei mažos.

Skyriai auga. Į laiškus bus atsakyta. Kai 
kuriuos atsakymus spausdinsime baravy
kininkų kampelyje.

PARTIZANŲ LAIKAIS LIETUVOJE 
BUVĘ DIDELI ŽIAURUMAI

(Elta) Lietuvaitė, atvykusi iš Lietuvos 
į Vakarų Vokietiją antroje 1957 metų pu
sėje, papasakojo „Eltos Informacijų“ bend- 
dradarbiui, kad pokariniais trėmimų me
tais buvę ištremta ypač daug ūkininkų. 
Miškų srityse trėmę ištisus kaimus. Pamiš 
kių gyventojus sovietai kaltinę palaiky
mu ryšių su lietuviais partizanais, kurių 
tada visur buvo. Tie partizanų veikimo me 
tai pasižymėję dideliu žiaurumu ir vienai 
ir kitai pusei. Kartais buvę taip, kad ėjęs 
brolis prieš brolį, vaikai prieš tėvus ir pa
našiai. Sovietai sugavę partizanus arba įtar 
tus.su jais santykiavus kankindavo labai 
žiauriai. Kai kas mirdavo net kankinimo 
metu — neišlaikydavo. Tuo laikotarpiu žu
vo labai daug jaunimo, ypač vyrų.

Gyvenimas priverčia susigyventi su esama 
tvarka

Lietuviai, gyvenantieji tėvynėje, Vakarų 
valstybių neveiklumu pavergtųjų tautų at
žvilgiu esą nusivylę. Ir Amerikos Balsu 
tiek nebesidomi, kaip anksčiau, nors, aps
kritai, laisvojo pasaulio radijo lietuviškų 
transliacijų klausomasi su susidomėjimu. 
Girdėtas užsienio radijo žinias tebėra pa
vojinga kitiems pasakoti, gali būti traukia 
mas atsakomybėn ir skaudžiai baudžia
mas. Vienas kitam pasakoja žinias tik tuo
met, kai žino, kad tai visai patikimas žmo
gus.

Nesulaukdami išlaisvinimo iš Vakarų, 
žmonės yra priversti vis daugiau susigy
venti su jiems primesta ir jų neapkenčia
ma tvarka. Kai kuriems pasisekė įsigyti 
vieną kitą gyvulį, ar net namelius pasista
tyti. Sunkios pragyvenimo sąlygos verčia 
visus kaip nors „kombinuoti“. Bet tai leng
viau įmanoma miestuose ir ypač didesniuo 
se. Mažųjų miestelių ir ypač kaimo gyven
tojai skursta kaip skurdę, nors pastaruoju 
metu gyvenimas ir yra šiek tiek pagerėjęs 
(atsiranda daugiau maisto, krenta kai ku
rios kainos). Patsai sunkiausias metas bu
vo pradžioje antrosios okupacijos. Maisto 
trūkumas tada.privedė prie baisių reiški
nių. (Pasakotoja čia pateikė tokių duome
nų, kurių čia nenorime ir pakartoti. E).

Su butais vis dar sunku, nors ir šioje sri 
tyje matyti kai kurių lengvėjimo žymių. 
Gyventojai stengiasi pasistatyti sau namu
kus, o tai, žinoma, ne viešiems įmanoma. 
Kam reikia mieste butą ar kambarį nuo- 
muoti, turi mokėti šimtus rublių mėne-

beranda nei turėtų baldų, nei kitko. Ir 
pats gyvenimas kolchozuose nepaprastai 
blogas. O miestuose sunku su patalpomis, 
be to ir tinkamo darbo rasti ne taip leng
va. Apsidairę traukia vėl į Rytus, nors ir 
tikindami save, kad tik laikinai. Sovietų 
valdžia ir uždarbius Pabaltijyje tyčia laiko 
žemesniame lygyje, kad darbo žmogus bū
tų paskatintas kraustytis į kitas Sovietų 
Sąjungos sritis, kur jam siūlomi didesni 
uždarbiai.

Kita kategorija grįžtančiųjų — tai repa
triantai iš Pietų Amerikos. Jie paprastai 
yra labai nusivylę. Kai kurie net iš. proto 
išėjo, arba net nusižudė. Vienas toks su- 
grįžėlis Tauragėje išžudė visą savo šeimą 
ir pats nusižudė, nepajėgdamas savo nusi
vylimo kaip nors kitaip nugalėti. Bet kai 
sugrįžėliai iš Vakarų atvyksta, jie vežioja
mi po susirinkimus ir pastatomi prie radi
jo, kad pasakotų apie tariamai sunkų gy
venimą Vakaruose.

Dar kai kurios smulkmenos

Kritikuoti sovietinę valdžią ir netikusią 
sovietinę tvarką niekas viešai nedrįsta Net 
ir darbovietėje saugojamas! tiesesnį žodį 
pasakyti, nes niekas nežino, kurios „ausys“ 
klausosi. I mitingus varyti dabar jau nebe
varo tokia prievarta, kaip anksčiau. Bet lai

kas nors pabando niekur nedalyvauti —ga
li nukentėti.

Ryšių palaikymas su Vakarais (susira
šinėjimas laiškais) dabar jau yra drąses
nis, negu anksčiau, nors dėl galimų repre
sijų ateityje žmonės ir vienaip ir kitaip 
pagalvoja.

„Tėvynės Balso“ ar kitokios literatūros, 
skirtos pabėgėliams užsienyje, pasakotoja 
Lietuvoje niekur nemačiusi. Ji Lietuvoje, 
matyt, visai nerodoma.

Karinį apmokymą lietuviai atlieka So
vietų Sąjungoje. Lietuviškus vienetus Lie
tuvoje, .esą, laiką tik labai, trumpą laiką, 
keletą mėnesių.

Bedarbių yra, bet jais niekas nesirūpi
na. Kai kurie iš jų, nerasdami darbo, yra 
priversti spekuliuoti.

Judėjimo laisvė dabar jau esanti visoje 
Sovietų Sąjungoje. Tik po 23 vai. negalima 
miestuose viešai triukšmauti.

Dalyvauti ekskursijose į Vakarus gali tik 
parinktieji, „išsijotieji“. Vokietijos piliety
bę turintiems išvykimo į Vakarus formalu 
mai kartais trunka net 6 metus.

PARUOŠIAMIEJI PASITARIMAI
Amerika, D. Britanija ir Prancūzija suti 

ko, nuo balandžio 17 d. Maskvoje jau vyks 
ta paruošiamieji-pasitarimai dėl viršūnių 
konferencijos.

! PRAŠOM ĮSIDĖMĖTI!

Pasakojimai apie Nasrdtn Avanti
(IŠ KINIEČIŲ LIAUDIES PASAKŲ)

. AŠ KLAIDINGAS
Vieną naktį Avantis ėjo pro kapines. Ta 

pačia kryptimi šuoliavo ir keli raiteliai ir 
sukėlė jam įtarimą, kad čia nebus nieko 
gera. Tai jis smuko į šviežiai iškastą kapą 
ir pasislėpė. Bet raiteliai užmatė, kaip jis 
įsmuko ten, ir savo ruožtu susidomėjo, ką 
jis daro. Tai jie priėjo ir pradėjo šaukti:

— Kas tu esi?
Avantis iškišo galvą iš kapo ir atsakė 

jiems:
— Ak, aš esu vienas mirusiųjų, palaido

tas šitam kape.
— O tai ko miręs žmogus nori tokiu nak 

ties metu?
— Tik pakvėpuoti šviežiu oru.
— Ar numirėliui taip pat reikia šviežio 

oro?
— Ak, taip, taip... Jūsų teisybė, o aš 

klystu!
Šitaip sakydamas, jis vėl įsirangę kapan.

SLAPSTYMASIS NUO VAGIES
■ Vieną dieną į Avančio namus įsibrovė va 
gis. Avantis pamatė jį ir pasislėpė skry
nioje.

Vagis iškrėtė visus namus ir nerado nie
ko, kas būtų verta imti. Pagaliau jis ati
darė skrynią ir pamatė Avantį.

— Aha! — tarė jis, — o ką tu čia darai 
šitoj skrynioj?

— Man buvo gėda, kad namuose neturiu 
nieko, kas tiktų tavo skoniui. Dėl to aš ir 
pasislėpiau čia, — prisipažino Avantis.

KLAUSKIT PAČIĄ KARVĘ
Nusipirkęs turguje karvę, Avantis pasu

ko namo.
— Kokia graži karvė, Avanti! — sakė 

vis praeiviai. — Kiek ji kainavo tau?
Jam įkyrėjo vis kartoti ir kartoti tuos 

pačius atsakymus. Galų gale, kai dar du 
vyrai paklausė jį to paties, tai jis parodė į 
karvę ir tarė:’

— Malonūs ponai, ko jūs čia vis kaman- 
tinėjate mane? Jei norite žinoti, tai pa
klauskite pačią karvę!

SUSITARIMAS
Vienądien Avantis nuėjo į turgų nusi

pirkti sau kelnių. Susilygęs jis norėjo jau 
mokėti, bet staiga pakeitė nusistatymą.

— Pagaliau dar ir tos kelnės, kurias dė
viu, nevisai subaigtos, — sumurmėjo jis 
sau vienas. Tada jis kreipėsi į krautuvinin 
ką ir tarė: 4— Geriau prašyčiau iškeisti 
man jas į marškinius.

Krautuvininkas nieko bloga neįžiūrėjo 
tame pageidavime ir padavė marškinius.

Avantis sugriebė iš to žmogaus marškinius 
ir išėjo nemokėjęs.

Krautuvininkas pašoko šaukdamas:
— Kodėl tu nemoki?
— Argi aš neatidaviau tau kelnių, dėl 

kurių kainos jau buvo sutarta? — atsikirto 
Avantis.

KARVĖS PARDAVINĖJIMAS
Avančio žmona norėjo, kad jie parduotų 

savo karvę, kuri buvo pikta ir senapienė, 
tai Avantis pasiėmė gyvulį ir išsivedė į 
turgų.

Pirkėjai ateidavo ir apžiūrėdavo karvę, 
bet vėl nueidavo sau nepirkę jos, nes Avan 
tis vis sakė:

— Iš tos karvės jūs negausite pieno, o 
ji gali dar ir subadyti jus!

Išgirdęs tokias kalbas, kas čia dabar 
pirks tokią karvę?

Galvijų pirklys, pasiklausęs tokios Avan
čio kalbos ir pralinksmintas- jo vaikišku
mo, tarė jam:

— Geriau tu duok man, aš tau parduo
siu tą karvę.

•—■ Labai malonu iš tavo pusės, — tarė 
Avantis. — Tegu tau visad sekasi! Tai 
imk.

Tai sakydamas, Avantis padavė jam vir 
vę, už kurios jis laikė karvę.

Galvijų pirklys, kai tik paėmė virvę, 
tuoj ir pradėjo savo.

— Tik pažiūrėkite į tą karvę — kokia 
ji švelnutė! To dar maža — ji duos jums 
kasdien po penkiolika kaušų pieno. Nesi
gailėsite nusipirkę ją!

Šitai išgirdęs, Avantis atsiėmė iš galvijų 
pirklio savo karvės virvę ir tarė:

— Jeigu ji švelnesnė už ėriuką ir duoda 
kasdien po penkiolika kaušų pieno, tai ko
dėl aš turiu parduoti ją?

AVANTIS PERSIKRAUSTO
Vieną naktį keli vagys įsibrovė į Avan

čio namus. Paskubom jie susikrovė jo bal
dus ir kitokius daiktus ir išeina.

Vos tik spėjo jie pasiekti kiemo vidurį, 
o jau ir Avantis čia pat jiems arti kulnų, 
nešdamasis rankose dar šiek tiek smulkių 
daiktų.

— Sveikas, Avanti, kur gi tu eini taip 
vėlai naktį? — vienas vagių pamatęs pa
klausė jį

— Na. — tarė Avantis, — jau ilgas lai
kas, kaip vis norėjau išsikelti, bet neįvei
kiau Įsitaisyti vežimėlio daiktams susikrau 
ti. Labai malonu, kad jūs pagelbite man.

siui, tik valdiškuose namuose nuomos šiek 
tiek pigesnės.

Tėvynėn grįžus ne visiems gera
Iš tremtinių Sibire kai kurie turi teisę 

grįžti Lietuvon. Grįžtąs net nemažas skai
čius. Bet ne visiems įmanoma tėvynėje vėl 
įsikurti. Tad kai kurie vėl važiuoja į ten, 
iš kur atvykę. Buvę ūkininkai, grįžę dažnai 
neberanda sau vietos: trobesiai užimti, ne-

MEZGIMO MASINOS 
LIETUVON

Karts nuo karto turime užklau
simų apie galimybes pasiųsti Lie
tuvon ar Sibiran mezgimo maši
nas. Iki šiol turėta tam tikrų sun
kumų šiuo reikalu. Dabar angliš
kas mezgimo mašinas „AUTO-KNI 
TTER“ galima pasiųsti kaip ir nor 
malu siuntinį.

Kam šis klausimas rūpėtų, prašo 
me parašyti šiuo adresu:

TAZAB, Lithuanian Departm., 
1, Ladbroke Gardens, London W.ll.

Minimos mašinos siunčiamos ap 
mokėjus muitą ir visas kitas išlai
das vietoje. Su automatiniu skait
liuku tokia mezgimo mašina kai
nuoja £ 42. Katalogai pasiunčiami 
nemokamai.

KAI ATVYKSTATE LONDONAN
Atostogų metu, ar šiaip atvykstą 

Londonan tautiečiai, kviečiami ap 
silankyti į 1, Ladbroke Gardens, 
London W. 11, kur yra įsikūręs Ta- 
zab, Lietuvių skyrius, čia galite ap 
žiūrėti ne tik prekes siuntinėliams, 
bet taip pat šiek tiek pigiau įsigyti 
sau batus, medžiagas, skareles ir 
daug kitų rūšių prekių.

g Metinis išpardavimas! 5
g (Tik dvi savaitės) 9
g 3 šilingai nuolaidas iš svaro g 
g Rankomis siūti apsiaustai (paltai) ir ‘j 
% eilutės (kostiumai) moterims ir vy- n 
5 rams iš puikiausios medžiagos ir kiek- Ž 
g vienam pagal norimąjį stilių ir priei- g 
g narnomis kainomis. Dirba žemyno ir rf 
3 angliškųjų stilių specialistai. S
3 JOHN GAY, g
§ 25, Manchester Road, Bradford. u 
S (šalia Odeono teatro). g
g Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos. 3

Geriausios rūšies ir vertingiausi vaistų siunti
nėliai paruošiami patyrusio vaistininko prie
žiūroje, ir šitos srities visokios informacijos

NEMOKAMAI. DUODAMOS:
ACTON PHARMACY (EXPORT) LTD

24, Church Road, London, Acton, W. 3. 
Telefonas: (Londonas) ACOrn 0712

Savo giminėms ir draugams galite padėti siųs
dami vaistus ir kitokias prekes

PAPRASTU AR ORO PAŠTU
Priimame užsakymus iš Didž. Britanijos ir kitų 
kraštų. Prašom rašyti lietuviškai, ir atsakymas 
jums išblaškys betkokius abejojimus.

C Mūsų specialybė:
PAŠTU SIUNČIAME: mišrius siuntinius, įskai 
tant vaistus, klausai stiprinti aparatus, teks
tilės gaminius, apavą, odą, kojines, įrankius, 
maistą ir 1.1.
JŪROS KELIU: Singerio siuvamąsias mašinas, 
dviračius, mezgimo mašinas.
Priimame išsiųsti ir pačių Didž. Britanijos ka
ralijoje supirktąsias prekes.
Prašykite smulkesnių nurodymų ir patarimų. 

MES PRISITAIKYSIME PRIE JŪSŲ NORŲ 
IR REIKALAVIMŲ!

iBHanBiiiziiiaanKBi v

BALTIC STORES LTD
(Z. Juras)

421, Hackney Rd., E.2. Tel. SHO 8734. .

Vienintelė liet, b-vė Anglijoje
SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, RUSIJĄ, SIBIRĄ, UKRAINĄ.
GREIČIAUSIAS PATARNAVIMAS

KIEKVIENAM SIUNTINIUI ASMENIŠKA PRIEŽIŪRA 
SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS 

Siuntiniai pasiunčiami tuoj gavus užsakymą, 
nelaukiame kol yra apmokoma sąskaita. 

JOKIA KITA FIRMA negali pasiųsti maisto 
siuntinius už tokią žemą kainą, kaip mes.

MES GARANTUOJAME, KAD JŪSŲ PAČIŲ
SUPIRKTUS SIUNTINIUS TIK MES

PASIŲSIME PIGIAUSIAI!

NAUJI ŠIŲ METŲ KAINORAŠČIAI LIETUVIŲ 
KALBA SIUNČIAMI VISIE M PAREIKALAVUS

MIELI SKAITYTOJA!

i

:::::

S

Praktika parodė, kad ekonomiškiausia siųsti į Lietuvą savo pačių 
su Dūktas dovanas. Tokios rūšies siuntinius ekspedijuoti specialistai 
yra :
Lithuanian dep., P.&B. SUPPLY C.3NTRE LTD., 3 A. Thurloe Place, 
Lt. don, S.W.7.

Telh. Kensington 4281.
Galima taip pat sudaryti siuntinius ir iš mūsų krautuvėse ir san

dėliuose esančių prekių. Turime viską ką Londone galima turėti ir 
kas į Lietuvą siunčiama, įskaitant vaistus, maistą, avalynę, rubus ir 
t.t. Rašykite lietuviškai! Aplankykite mus!
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