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Lietuvos

ŽODIS LIETUVIAMS VORKUTA Stasys Kuzminskas

PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VALDYBOS ATSIŠAUKIMAS Nesusekamas pogrindis
Į TAUTIEČIUS Stovykla Vorkutoje, kaip ir visos stovyk

Mūsų pirmasis žodis — yra sveikinimo 
žodis visiems broliams ir sesėms lietu
viams.

Mes pagarbiai sveikiname išeivius, ku
rie per kartas išlaikė meilę savo tautai ir 
kurie buvo lietuvybės sargai.

Mes sveikiname visus Bendruomenės ir 
lietuviškų organizacijų vadovus ir narius; 
taip pat ir visus tuos, kurie, kad ir nebū
dami organizuotuose vienetuose, yra jaut
rūs lietuviškiems reikalams.

Savo širdingiausius sveikinimus siunčia 
me mūsų tautos kamienui — broliams ir 
sesėms, nešantiems okupanto jungą Tėvy
nėje ir kenčiantiems bolševikiniuose kalė
jimuose bei Sibiro tremty.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdy
ba, pradėdama darbus, nori šiuo trumpu 
ir viešu žodžiu pasidalinti bent dalimi tų 
rūpesčių, kurie šiandien mums visiems yra 
aktualūs.

1. Mūsų tautai tebesant pavergtai, mūsų 
visų didžiausias troškimas yra matyti ją 
vėl laisvą, Lietuvos valstybę atstatytą ir 
lietuvį laisvai pasirenkantį jam patinkamą 
gyvenimo būdą. Lietuvis ir toliau ryžtin
gai sieks laisvės ir kovos už Lietuvos Ne
priklausomybę.

Šioje kovoje ypatinga pareiga ir atsako 
mybė tenka laisvame pasauly gyvenan
čiam lietuviui, kuris savo tautos yra įpa
reigotas kovoti Už jos laisvę.

Mes įvertiname visus teigiamus žygius, 
darytus ir daromus Lietuvos laisvinimo 
bylos eigoje. Deja, su gailesčiu mes turime 
konstatuoti ir tą nelemtą padėtį, kad pas
kutiniaisiais keleriais metais vieningos mū 
sų laisvinimo pastangos suiro ir buvo pri
eita prie separatistinių tendencijų laisvi
nimo kovoje;

Kova už Lietuvos laisvę yra nedaloma. 
Savo nesutarimais bei susiskaldymu mes 
tik talkininkaujame Lietuvos priešui. To
dėl Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Val
dyba visomis išgalėmis sieks, kad vėl būtų 
sudarytas vieningas laisvinimo frontas ir 
viena vadovybė. Mes eame giliai įsitikinę, 
kad tą patį jaučia ir to paties nori kiekvie 
nas lietuvis.

2. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės na
riu yra kiekvienas lietuvis. Bendruomenei 
buvo suteikta organizacinė forma, kad ji 
galėtų vieningai tikslingiau ir planingiau 
vesti prie užsibrėžtų tikslų įgyvendinimo.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės organi 
zacija yra užbaigta, tačiau esmėje ji bus 
įgyvendinta tik tada, kada Bendruomenės 
mintis bus visų suprasta ir visi lietuviai 
įsijungs į Bendruomenės darbą.

3. Šalpos darbo koordinavimas bus vie
nas svarbiųjų Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdybos tikslų. Šioje srity iki šiol 
yra daug nelygumų. Valdybos rūpestis bū
tų taip susitvarkyti, kad kiekviename 
krašte šalpos darbas būtų dirbamas orga
nizuotai ir pastoviai. Lietuviška pagalbos 
ir solidarumo ranka turi pasiekti visus į 
vargą patekusius mūsų brolius, nežiūrint 
kuriame krašte jie gyventų.

4. Kultūros bei švietimo sritys irgi rei
kalauja planingos rankos. Mes turime gal
voje vadovėlių, knygų ir muzikos veikalų 
leidimą, lietuviškų mokyklų globojimą ir 
joms programų paruošimą, premijų reika
lo sutvarkymą, stipendijoms lėšų organi
zavimą ir t.t. Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės Valdyba sudarys Kultūros Tarybą 
iš mūsų kultūrininkų, pedagogų ir meno 
darbuotojų. Šios Tarybos uždavinys bus 
planuoti ir patarti visais kultūros bei švie 
timo reikalais, kad mūsų pastangos atneš
tų geresnių vaisių.

5. Ypač daug dėmesio bus skiriama lie
tuviškam jaunimui, jaunimo organizaci
joms, jųjų spaudai ir visiems jų reika
lams. Mūsų visų tikslas yra jaunimą išlai
kyti lietuvišką.

6. Pasaulio Lietuvių Bendruomenė ne
atėjo nei griauti kitų organizacijų, nei vi
so, kas iki šiol yra sukurta. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė yra tarytum didžioji 
lietuviškoji talka, suburianti tiek organi
zuotas, tiek paviėnias pajėgas, kad visi 
mūsų tikslai būtų įgyvendinti.

Mės gyvename didžių kovų, kančių, su
krėtimų ir heroiškų pastangų periodą. Žvė 
riškas brutalumas siekia Sunaikinti laisvą 
žmogų. Mūsū tauta yra tų baisių grumty
nių vidury. Ji, nors netekusi laisvės ir šim 
tų tūkstančių savo geriausių sūnų, tas 
grumtynės atlaiko su nuostabia ištverme. 
Todėl ir mums, didvyriškos tautos daliai, 
kuriai tenka gyventi laisvų gyvenimų, pri
valu kasdien atsiminti mūsų tautos pagrin 
dines jėgas ir jos kančias. Tą supratę mes 
rikiuojamės taip, kad mūsų darbai būtų 
verti Tautos praeities ir dabarties. Todėl

—VARDAN TOS LIETUVOS
VIENYBĖ TEŽYDI!

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdyba: 
Jonas Matulionis, Vytautas Meilus, Juozas 

Kralikauskas, Juozas Sungaila,
Kęstutis Grigaitis
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R SeįįtiįnįoS DIENOS
QUEMOY SALA VĖL APŠAUDOMA

Kinų komunistai netikėtai vėl ėmė ap
šaudyti Quemoy salą.

Apšaudymas prasidėjo netikėtai, ir salos 
gyventojai sutiko jį nepasiruošę.

PAKVIETĖ KARALIENĘ Į VOKIETIJĄ
Atvažiavęs valstybinio vizito į D. Brita

niją, Vokietijos prezidentas Dr. Heuss pa
kvietė Karalienę ir Edinburgo kunigaikštį 
apsilankyti V. Vokietijoje.

ERICH KOCH TEISIAMAS
Lenkijoje pradėta byla Ericho Kocho, 

kuris karo metu buvo rytinės Lenkijos ir 
Ukrainos gauleiteris. Lenkams jį 195o m. 
atidavė vakariečiai. Nors pripažįstama, 
kad jis atsakingas ir už milijonus nužudy
tųjų Ukrainoje, bet bus teisiamas tik už 
nusikaltimus Lenkijoje.

PENSIJOS JAPONIJOJE
Japonų vyriausybė paruošė pensijų įsta

tymą, pagal kurį būtų draudžiami savaran 
kiškai dirbantieji, o tokių Japonijoje yra 
apie 25 milijonus.

ANTISEMITIZMAS AMERIKOJE
Pastaruoju metu kai kuriose Amerikos 

vietose (Georgia, Illinois) pasireiškia anti 
semitizmas — dinamitu sprogdinami žydų 
centrai.

Netikra, ar tai turi ką nors bendra su 
tuo, jog kai kur žydai yra užstoję negrus.

Karininkai pabus kareiviais
Komunistinėje Kinijoje apie lo.ooo kari 

ninku, įskaitant apie 7o generolu., tarnau
ja šiuo metu kaip eiliniai.

Ten visi karininkai privalės kasmet 
bent po mėnesį patarnauti eiliniais, kad 
patobulintų savo pajėgumą vadovauti.

IŠ Už GELEŽINĖS UŽDANGOS Į 
IZRAELĮ

Rytų Europos kai kurių kraštų žydams 
leidžiama išvykti į Izraelį (4o.ooo iš Len
kijos, lo.ooo iš Rumunijos). Dabar pasita
rimai vyksta dėl Lenkijos žydų.

Chruščiovas prieš girtavimą
Kalinovkoje, savo gimtajame kaime, pa

sakytoje kalboje Chruščiovas pasmerkė 
girtavimą ir pareiškė, kad ruošiamas ati
tinkamas įstatymas, kuris baus girtuok
lius.

AS V AN UŽTVANKA RUSŲ PINIGAIS
Rusija pasiūlė Jungt. Arabų Respubli

kai 4oo mil. rublių pradėti Asvan užtvan
kos statybai.

Su pinigais kartu eitų į Egiptą ir specia
listai su mašinomis.

NOBELIO PREMIJA BORISUI 
PASTERNAKUI

Nobelio literatūros premija paskirta ru
sų rašytojui Borisui Pasternakui už jo ro
maną „Dr. Živago“.

Romanas Rusijoje nebuvo leistas spaus
dinti. Autorius išsiuntė rankraštį Italijon 
komunistams simpatizuojančiam leidėjui, 
kuris, nepaisydamas puolimų ir trukdy
mų, išleido romaną itališkai. Dabar roma
nas yra jau išleistas ir angliškai D. Brita
nijoje ir Amerikoje.

Romane vaizduojama rusų revoliucija ir 
porevoliuciniai laikai.

Rusų spauda puola švedus, kad jie tuo 
paskyrimu prisideda prie šaltojo karo, bet 
valdžios įstaigos išleido Pasternako tele
gramą, kuria jis dėkoja švedų akademijai 
už premiją.

Dar neaišku, ar rašytojui bus leista iš
važiuoti atsiimti premijos.

Kauno miesto- vykdomajame komitete 
yra patvirtintas sąrašas, pagal kurį kau
niečiams skirstomi butai. Šis sąrašas yra 
labai gerbiamas. Įrodome, —- pavyzdžiui, 
iš 228 butų 117 butų gavo tie asmenys, ku
rie... nebuvo įrašyti sąraše.

(E) Marijampolėje (Kapsuke) statomas 
vaisių daržovių perdirbimo fabrikas, kuris 
savo pirmuosius gaminius išleisiąs sausio 
mėnesį. Visas fabriko statybos ir plėtimo 
darbas užtruksiąs porą metų.

los visoj Rusijoj, turi savo gerai suorgani
zuotą ir gerai veikiantį pogrindį. Pats pog 
rindžio tinklas sudaromas stovykloje esa
mų tautinių grupių pagrindais, kiekviena 
tautinė grupė turi savo pogrindžiui ištiki
mųjų būrelį; o pogrindžio centras sudaro
mas iš tų tautinių būrelių atstovų.

Visa pogrindžio veikla paprastai suskirs 
tomą į tris sekcijas — į informacinę, poli
tinę ir karinę. Kiekviena sekcija, savaime 
aišku, turi savo vadovą.

Informacinė sekcija rūpinasi Rusiją ir 
visą pasaulį liečiančių žinių atranka. Tos 
sekcijos vadovas seka visus stovykloje gau 
namuosius laikraščius ir žurnalus, visas 
radijo žinias ir tas žinias, kurias atneša 
naujai atvykstą nuteistieji. Tos visos ži
nios sugrupuojamos, palyginamos, atrenka 
mos, pakomentuojamos ir surašomos į pog 
rindžio biuletenį. Į tokį darbą paprastai 
įtraukiami buvę visuomenės veikėjai, žmo 
nės, prityrę skaityti laikraščius — ne tiek,
kas juose parašyta, bet žymiai daugiau— 
tai, kas juose neparašyta. Tokių tyrinėji
mų rezultatas paprastai būdavo toks, kad 
stovykla apie įvykius pasaulyje sužinoda
vo anksčiau, negu Maskvos radijas pa
skelbdavo juos. Stovykloje tokiais atvejais
susidarydavo ypatinga nuotaika —- paverg 
tieji triumfuodavo, o viršininkaujantieji 
paniurdavo.

Politinė sekcija pravesdavo diskusijas, 
įvertindama įvykius ir stengdamasi numa
tyti ateitį. Deja, ją dažnai apvildavo Ang
lijos ir Amerikos politikai. Politinės sekci
jos spėliojimai nepasitvirtindavo. Anglai 
ir amerikiečiai buvo kaltinami visišku Ru 
sijos nepažinojimu, tiesios linijos neturė
jimu ir bailumu.

Karinės sekcijos vyriausias uždavinys 
būdavo sudaryti labai smulkų planą, kaip 
stovyklai elgtis tuo atveju, jeigu kiltų ka
ras. Tokių planų sudarytojams buvo žino
ma; kad stovyklos viršininkas savo geleži
nėj spintoj tūri Užantspauduotą voką, kurį 
jis turi teisę atplėšti tik karo atveju; at
plėšęs jis rėš smulkią instrūkciją, kaip 
jam pasielgti su kaliniais ir su stovykla. 
Tie pogrindžio militariniai ekspertai turi 
taip pat smulkius duomenis apie įvykius 
Vorkutoje - t94t"metais,'kai, karni -kilus; 
tūkstančiai kalinių buvo išvesti į laukus 
ir sušaudyti. Kaip sutrukdyti, kad toks 
dalykas nepasikartotų, kaip užuot patiems 
ėjus į laukus mirti, būtų galima susitvar
kyti su prižiūrėtojais? — tai vienas svar
biausių pogrindžio karinio štabo klausimų.

Visos tautinės pogrindžio grupės dirbo 
labai solidariai ir veikė iš vieno. Jas jungė 
du dalyku — bekompromisinė opozicija 
komunizmui ir neapykanta rusams apskri 
tai. Tik rusų grupė galvojo ir jautė kitaip. 
Jie neturėjo neapykantos bet kuriai tauti
nei grupei, jie nebuvo nusistatę prieš esa
mąją komunistinę sistemą. Jų bekompro-
misinė opozicija reiškėsi tik vienu klausi
mu — jie buvo prieš bet kurią diktatūrinę 
sistemą, jie buvo tie, kurie be sąlygų tikė
jo į žmogaus laisvę.

Stipriausios pogrindžio grupės buvo lie
tuvių, estų ir latvių. Jos turėjo didžiausią 
inteligentinių pajėgų nuošimtį ir labai gi
lų savos nepriklausomybės pajautimą. 
Daugiausia pakrikę buvo vokiečiai.

Nežiūrint to nepaprastai didelio solida-

NEBŪKIME ŽVĖRIŠKI BUSIMOJO
. KARO ATVEJU

Tokio pavadinimo iliustruotą knygą š. 
m. rugsėjo mėn. gavo kiekvienas V. Vokie 
tijbs karys. Knygoje rašo vokiečių gyny
bos ministeris F. Strauss.

Tarptautinė teisė nustato kariaujantiem 
tam tikras pareigas. Krašto vadovybės pa
reiga žiūrėti, kad jos armija būtų išmoks- 
linga ir išauklėta.

Pagal Genevos konvencijos nuostatus, 
ateities karo atveju valstybė įspėjama su
silaikyti nuo piktadariškų veiksmų. Karo 
ar karinio susidūrimo metu draudžiama 
pulti kaip karines, taip ir civilines ligoni
nes, taip pat ir ligonines — laivus. Užim
tosios teritorijos gyventojai negali būti 
tremiami nei masiškai, nei pavieniui. Elge 
sys su karo belaisviais turi būti žmoniš
kas, jie turi būti maitinami taip, kaip ir 
nugalėtojai. Kai karo belaisvis pabėga, jo 
bausmės reikalas turi būti sprendžiamas 
disciplinarine tvarka.

Užimtojo krašto turtai, kultūros pamink 
lai, paveikslai, muziejų eksponatai negali 
būti naikinami ar grobiami.

Vienoje knygos iliustracijoje rodoma, 
kaip paskutiniojo karo metu vokiečiu ka
riuomenė grobikiškai tremia mases begink 
lių civilių gyventojų.

*

Prieš penkis metus Kaune, Žaliakalnio 
turgavietėje, pradėtas statyti mėsos ir pie
no paviljonas. Deja, iki šios dienos jis dar 
nepastatytas. Ir kurgi pastatys, jeigu jo 
statybai paskirta tik trys milijonai rublių.

rūmo, kuris reiškėsi tarp pogrindžio gru-
pių, susirasdavo ir išdavikų, vadinamųjų 
informatorių. Jie palaikydavo ryšius su 
NKVD ir pranešdavo apie pogrindžio veik
lą. Tokie informatoriai paprastai būdavo 
labai greit iššifruojami. Iššifravęs pogrin
dis, pačiam informatoriui to nepastebint, 
skleisdavo per jį klaidingas žinias, kurias 
jis visai naiviai perduodavo NKVD. Bet 
būdavo ir tokių atsitikimų, kai informato
rius pasirodydavo gudresnis už visą pog
rindžio vadovybę. Tokiais atvejais pogrin
dis nutardavo užmušti jį. NKVD niekuo
met nesusekdavo užmušėjo, nepaisant 
kruopščiausių ir neretai ištisus Tnetus besi 
tęsiančių tyrinėjimų.

Knygos autorius savo užverbavimą pog
rindžiui aprašo šitaip:

.Gavau įsakymą, kad būsiu perkeltas 
į kitą stovyklą. Ta proga vienas artimes
niųjų draugų paklausė mane, ar aš norė
čiau būti naudingas jo draugams savo bu
simoj stovykloj.

„Mielu noru“, atsakiau jam.
„Puiku. Gruodžio 20 d., 6 vai. vak., lau

kite valgyklos priemenėje. Vienas mano 
draugų, kurio jūs nepažįstate, prieis prie 
jūsų, paprašys degtuko ir pasiūlys jums 
cigaretę. Jūs tesakysite — „Aš nerūkau“. 
Jeigu niekas neateis gruodžio 20 d„ po 2 
dienų ateikite vėl. Jeigu vėl niekas neat
eis, ateikite dar kartą dviem dienom pra
slinkus. Tai bus paskutinis kartas“.

Gruodžio 20 d., lygiai 6 vai., į valgyklos 
priemenę įėjo vienas rusas, maždaug 
metų amžiaus. Jis drąsiu žingsniu priėjo 
prie manęs ir paklausė: „Ar galėčiau tams 
tą paprašyti degtuko?“, tuo pačiu metu 
siūlydamas man cigaretę.

„Aš nerūkau“, atsakiau jam.
Nepažįstamas rusas nusišypsojo ir pa

sakė: „Eikime“.
Vorkutos stovyklos istorijos- būvyje N- 

KVD, nors ir žinojo apie pogrindžio orga
nizacijų buvimą, nepaisant didelių pastan
gų, nė vienos jų nesusekė.

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, k 

aiškios ir be aiškinimų.

Oi nelaimė, ką aš matau — 
Širdį ver kaip yla: 

Numylėtoj mano vietoj 
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

KRIKŠČIONAIČIO SOFA
Priėjęs prie naujintelaitės sofos raudo

najame kampelyje, vyriausias gydytojas 
Krikščionaitis reikšmingai suniurzgė:

— Šitą.:.
Keturios senstelėjusios sanitarės griebė 

ją už kampų ir bematant nuvilko įsakyto
jo buto durų link.

— Kokia klaikynė, — jon įvirtęs su
griežė dantimis vyriausias gydytojas. —Vi 
są sanatoriją iššniukštinėjau ir jokio pa
doresnio baldo, išskyrus šį gandralizdį, ne
aptikau, sąlygas, Va3inas. suteikė...
—O. kad.jis biw^fbb3ę^r'ltšd"bėffrtrūl>u- 
tį nutuokęs, ką arit šios sofos netrukus su
sapnuos, nebūtų jos šitaip burnojęs... Kad 
būtų žinojęs... Deja, žinoti jis to negalė
jo. Vartėsi nuo šono ant šono ir keikė so
fą, keikė prakeiktą likimą, atbloškusį jį iš 
palaiminto Dusetų krašto.

Kelios iš eilės konjako taurelės ir... šir
dį ne taip maudžia. Dargi snaudulys su
ėmė.

— Kvailas gi tu, Vincentai, kvailas... — 
lyg iš po sofos pasigirsta balsas. Žiūri — 
ogi kažkokia būtybė stovi, lyg į pamestą 
žmoną, lyg į tuščią bonką nuo konjako pa
naši.

dviejų mėnesių uždarbį už kaminų valy
mą. Kai šis griežtai pareikalavo užsidirb
tųjų pinigų, pakišo jam pasirašyti lapelį, 
esą, pardavęs sanatorijai karvę 2 tūkstan
čių rublių sumai. Bet nei už vieną, nei už 
kitą pinigų negavo. Skųsies kam nors? Pa
bandyk! Parašiuką — tai ant fiktyvaus do 
kumento suraitei... Taigi. O sielotis never
ta — ne vienintelis esi toks.

Praėjo kiek laiko. Krikščionaitis vėl ant 
tos pačios sofos prigulė. Vėl jam ta pati 
būtybė prisisapnavo.

— Pats pampsti, o gimines pamiršai, — 
prikišo jinai jam.

Vykusiai susapnuota. Kaip gi jis šito 
pats nesugalvojo? Vis per tuos rūpesčius...

Tuoj pat neoficiali jo žmona Ona Luko- 
šiūnaitė tapo laborante, jos sesuo Elena — 
sanitare, sūnus Silvestras — auklėtoju, 
brolis Petras — stalium. Dargi savo tar
naitės Nainytės neužmiršo. Jai paskyrė de 
zinfektorės etatą, žodžiu, duoną pradėjo 
„pelnytis" visa miela šeimynėlė. Jeigu kai. 
bėti pavyzdžiais, tai vien tik tariamoji svai 
nė «u tarnaite atlyginimo sąskaita sulupo 
apie 25 tūkstančius rublių valstybinių pi
nigų, nors sanatorijoje jos nedirbo nė vie
nos dienos. O kur kitokios auksinės malo
nės?

Viskas sektųsi kuo puikiausiai, jei ne 
tie... ligonys. Verkšlenti pradėjo nedėkin
gieji. įsivaizduokite, netgi laiškuose mamy 
tems pradėjo peikti tvarką sanatorijoje, su 
ašaromis prašyti jas, kad atsiųstų maisto, 
šiltų drabužėlių. Netgi svarbu jiems sana
torijos vadovų autoritetas.

Bet sofa ir šįkart reikiamai pasitarnavo.
— Na, ko spoksai? Imk popieriaus lapą 

ir rašyk!
— Ką rašyti, — pravebleno Krikščionai

tis.' '
— Laišką tam savo buvusiam buhalte

riui į Dusetas. Tegul persikrausto...
— Pupeikis! -— sukliko jis visas laimin

gas ir... nubudo.
Nereikėjo ilgai laukti buhalterio. Šilta 

ūkvedžio vietelė respublikinėje Užugirio 
vaikų kaulų tuberkuliozės sanatorijoje jį 
it magnetas pritraukė.

Taip vėl suartėjo du kontaktai, kurių są
lytis sukėlė nematytą energiją.

Nekalbėsime apie salotėlįus, ridikėlius 
bei kitokias pagalbinio ūkio gėrybes, į ku
rias abu atvykėliai taip godžiai įniko. Ne
verta minėti ir tų nuo ligonių atitrauktų 
bulvių, kurias suėsdavo naujųjų' vadovų 
kiaulės. Tai tik smulkmenos palyginti su 
tikraisiais apetitais.

Kartą, jiems besidžiaugiant anuo laimin 
guoju sapnu, į kambarį įėjo pagyvenęs 
kaimietis.

— Ach, Mišelis! Laukėme...-
— Kad parašiuką čia savo suraitytumėt, 

— užbaigė šefo mintį ūkvedys, kištelėda- 
mas atėjusiam kažkokį popiergalį.

— Bet gi — susimildami... Nei aš tuos 
akmenis sprogdinau, nei sienas dažiau. Už 
ką man keturis tūkstančius rublių?

— O tau jų nieks ir neduos. Parašo rei
kia mums. Supranti?

Šitaip užkluptas žmogelis jau dairėsi 
pro kur išsprukti. Bet kai išgirdo, kad 
žmona su dukterim vos ant plauko laikosi 
sanatorijoje ir, pamatęs vyriausią gydyto
ją pirštais mikliai pamėgdžiojantį kirpi
mą, bematant sutiko. Taip niekieno neuž
dirbta pinigų krūva atsidūrė šių žmonių 
kišenėse.

Nuo to jų apetitai dar padidėjo.
— Kam čia tos sutartys. Susiskaičiuosi

me — broliškai! — tapšnoja Krikščionai
tis per pečius darbininkams, apsiėmusiems 
šį bei tą atlikti sanatorijoje. Ir tikrai, at
ėjus laikui, „susiskaičiuojama“. Antai, 
darbininkui Verpstui nesumokėjo: už sto
gų taisymą bei dengimą 2.600 rublių, už 
langų įstiklinimą — 400 rublių, nusuko

— Visus laiškus tikrinti! Nė vieno skun 
do nepraleisti! — nubudęs iš miego įsakė 
jis visam personalui.

Dažna mamytė po to laukė — nesulaukė 
brangaus laiškučio iš sanatorijos. Kavars
ko rajono komjaunimo komitetas taip pat 
nesulaukė laiško, kuriame ligonis J. šau
kėsi pagalbos.

Galų gale Krikščionaitis taip įprato so
foj drybsoti, kad net namiškiai tuo pradė
jo piktintis. Ir vieną pavakarę, kai norė
jo dar kažką susapnuoti, sofos jau... nebe
rado. Tarnaitė su sanitarėmis išbildino ją 
atgal. Nusiminė Krikščionaitis. Bando 
taip, bando šiaip, gi miegas naujoj vietoj’ 
neima. Nepadeda nei konjakas, nei limo
nadas.

Šitokia tai istorija su Krikščionaičio so
fa. Baldas, žinoma, čia niekuo dėtas, kad 
taip ilgai ant jo vartėsi nedorėlis baltu 
chalatu. Čia kitur slypi šaknys. Sveikatos 
apsaugos ministerija tikrai turėtų jas rasti 
ir radusi išrauti.

E. Grickevičius
Iš „Tiesos", 1958.6.29.

PASAULYJE
— Arabų jūroje sprogo britų tanklaivis, 

užmušdamas 2o asmenų įgulos ir sužeis
damas kelis.

— Alžyro arabų egzilinė vyriausybė yra 
pasiryžusi tartis su Prancūzija dėl partiza
ninių veiksmų ir teroro sustabdymo sąly
gų.

— Rusai po pertraukos išsprogdino jau 
11 atominių bombų.

— Lapkričio 26 d. Londonan atvažiuos 
Amerikos viceprez. Nixon.

— Italijoje sudužo britų keleivinis lėk
tuvas ir žuvo 31 žm.

— Britai panaikina ginčams dėl atlygi
nimo spręsti tribunolą.

— Vengrų kardinolas Mindszenty nebu 
vo išleistas į naujo popiežiaus rinkimus.

— Vokietijos prezidentas Dr. Heuss D. 
Britanijos gyventojų buvo sutiktas abejin 
gai.

1
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„Atžalynas Anglijos keliais Kova dėl karaliaus
J. Medaitis (ELI)Jau 3 vai. ryto, o Bradfordo Atžalyną tai būtų antras koncertas. Atžalyniečiai

vežąs autobusas, išvykęs iš Wolverhamp- 
tono 11 vai. naktį, vis dar negali atsiplėš
ti nuo Nottinghamo. Krinta tirštas rūkas, 
ir prityręs šoferis spaudžia tik pagal baltą 
liniją vidury kelio. Kitų ženklų nematyti. 
Autobusą sulaiko iš rūko išniręs ir chala
tu apsisiautęs gyventojas ir sako:

— Jau ketvirtą kartą sukate aplink ma 
no farmą, ar nenorit kur nors nuvažiuoti?

Autobuse skamba juokas. Atžalynie- 
čius negreit palieka įsisiūbavusi nuotaika, 
o, be to, jie jau pripratę keliauti. Keletą 
kartų į Manchesterį, toliau: Bolton ir Lei
gh, Stoke-on-Trent ir dabar Wolverhamp
ton. Tai jų gastrolių kelias, kurį ištiesus 
gal būtų apjuosta visa Anglija. Tai jau šis 
tas, apie ką galima trupučiuką pamąstyti.

Ir staiga kyla malonus jausmas, kad yra 
pasiryžusių žmonių. Vieni tokių — atžaly
niečiai. Ir ne vien tik jie. Pasiryžę žmonės 
yra ii Atžalyną kviečiantieji įvairių mi
nėjimų rengėjai, dažniausiai, organizacijų 
vadovybės, ant kurių pečių gula visa pa
rengimų našta. Tokie parengimai medžia
ginio pelno paprastai beveik neduoda. Ren 
gėjai priversti ieškoti būdų išlaidoms pa
dengti. Renka aukas, ieško talkos. Ir jie su 
randa. Pasiryžę žmonės mielai duoda šva
rą ir darbu talkininkauja. Tokiomis progo 
mis pasiryžę žmonės iš tolimiausių vietų 
subėga krūvon. Jie išsiilgę lietuviškų dai
nų ir tautinių šokių.

Ir Atžalynas duoda, kaip ir ką gali. Dai
nuoja ir šoka. I programą įpina vieną ki
tą linksmesnį dalykėlį, nes yra įvairių pa
geidavimų. Šen bei ten išgirstama viena 
kita nuomonė. Kai kas sako: susimildami, 
neduokite ilgų dainų, vieną kitą posmelį, 
o daugiau tokių linksmų gabaliukų, kitas 
papildo: linksmos aktualijos, kaip medus, 
daugiau tokių saldžių įžnybimų. Dar kitas 
suabejoja: sakykite, kaip čia įvyko, kad į 
šio vakaro rimtą minėjimo programą įsi
terpė tokie linksmesni dalykėliai? Dainų 
mėgėjas tvirtina: nesirūpinkite dėl progra 
mos, turite keletą gerų dainų ir važiuoki
te išilgai Angliją, niekam ir niekados jos 
nenusibos. O iš senesnės kartos ateivių iš
girstama: taip norėjome pamatyti tautinių 
šokių!

Atžalynas gal nėra labai aukšto lygio. 
Tam gal trūksta pajėgų ir, svarbiausia, 
laiko. Bet ir toks, koks jis yra, stengiasi 
visus patenkinti. Ir paprastai taip būna. 
Atžalyniečiai iš scenos palydimi gausiais 
plojimais, nuoširdžiais žodžiais ir gėlių 
puokštėmis. Būna ir tikrų staigmenų. Kai 
Atžalynas surengė pasirodymą Bradforde, 
tai ekskursija iš Manchesterio atvežė gra
žiausių gėlių glėbį.

Visur tokia nuoširdi nuotaika. Užmezga 
mi malonūs ryšiai. Pajuntama, kad mus vi 
sus kažkas jungia. Gal tai yra lietuviška 
daina? Gal tautinis šokis ar lietuviškas žo 
dls? Gal visa tai ir yra nors mažytė ki
birkštėlė, kuri įsižiebia į mūsų dvasią...

Tokie įspūdžiai ir tokios mintys iš da
lies gal ir palaiko atžalyniečių pasiryžimą. 
Jau kelinti metai jie nenuleidžia rankų. 
Kiekviena proga pasirodo Bradforde ir, be 
veik niekam neatsisakydami, dažnai net 
kelionės išlaidas patys padengdami, lei
džiasi Anglijos keliais.

O rūkas vis dar krinta. Padorūs žmonės 
saldžiai miega, tik monotoniškai dūzgian
čiame autobuse tebeskamba, nors pritildy 
ta, atžalyniečių daina. Viena po kitos, lyg 

dainuoja patys sau. Atrodo, jie negali ne
dainuoti. O, štai, staiga pasigirsta visai 
nauja, dar negirdėta meliodija. Suskamba 
nauja daina:

Papūsk, pietų vėjeli, 
Ir neški per marias 
Supintą tremtinio dainelę 
Į mūsų sodybas žalias. 
Lai girdi mūsų broliai 
Mūs džiaugsmus ir vargus, 
Lai budi tėviškės sargyboj 
Ir skina į laisvę kelius.

Dainuoja, sau akordeonu akomponuoda- 
mas, šios dainos autorius ir jos meliodijos 
kūrėjas T. Burokas. Nors jis universitete 
studijavęs specialią mokslo šaką, bet iš 
Vilnijos yra išsinešęs romantikos ir pamė
gęs dainą bei muziką. Nepailsdamas vado 
vauja Atžalynui ir kuria. Jo daina „Saulė 
už kalnų“ jau skambėjo visuose Atžalyno 
pasirodymuose su pasisekimu. Ir, štai, da
bar nauja daina pasigirdo pirmą kartą 
autobuse. Jai pasibaigus, suūžia plojimų 
banga. Visų nuotaika vėl pašoka. Atžaly
niečiai džiaugiasi, bus naujas dalykas jų 
programoje.

Autobusas 7 vai. sekmadienio ryto (vin
giuoja į mieguistas Bradfordo gatves. Aš- 
tuonių valandų kelionė baigėsi. Tai nieko, 
kad šiomis dienomis kai kas per šešias va
landas iš Londono pasiekia New Yorką. 
Tiek to. Atžalyniečiai atsisveikindami vie
nas kitam primena: „Sekantį sekmadienį 
repeticija, o po savaitės į Nottinghamą!“

Ir taip buvo: Atžalynas dainuodamas 
vėl niro Anglijos keliais. x A. Bučys

VAIZDAI IŠ TARPTAUTINIO MARIJOS KONGRESO LURDE

Šiemet vasarą Miuncheno miestas šven
tė 8oo metų jubiliejų. Parodos, koncertai, 
sporto šventė atžymėjo tolimos praeities 
prisiminimą. Daug svečių iš Vokietijos, Eu 
ropos ir užjūrio buvo sugūžėję Bavarijos 
sostinėn. Daug buvo išgerta alaus, suval
gyta baltų dešrelių, pasakyta gražių kalbų.

Lyg toms tris mėnesius užtrukusioms 
jubiliejinėms iškilmėms užbaigti Miunche 
ne susitiko stipriausi pasaulio šachmatinin 
kai. Spalio 1 d. didžiojoje Deutsches Muse 
um salėje susėdo prie „karališkojo žaidi
mo“ lentų 36-ių valstybių komandos pasi
rungti dėl pereinamosios Hamilton - Ru
ssel taurės.

Jau 1936 m., Olimpijados metu, Miun
chene grūmėsi 21 krašto šachmatų meiste
riai. Dalyvavo anuomet ir Lietuvos koman 
da, surinkusi 771 taško ir užėmusi U-tą ją 
vietą (vengrai tapo laimėtojais).

Šiandien, po 22 metų, vienas anos lietu
vių šachmatų komandos narys vėl atvyko 
į Miuncheną. Tai Povilas Vaitonis, kovo
jąs šį kartą po Kanados vėliava.

XIII-sios Šachmatų Olimpijos (rašoma 
„Olimpija“, kadangi turnyras nėra rengia
mas olimpijados metu) dalyviai buvo iš
skirstyti į 4 grupes. Pirmoje grupėje žaidė: 
Airija, Austrija, Bulgarija, Danija, Italija, 
Olandija, Prancūzija, Puerto Rico ir Sov. 
Sąjunga. Antroje: Iranas, Islandija, Ispani 
ja, Izraelis, JAV, Norvegija, Pietų Afrika, 
Suomija ir Vak. Vokietija. Trečioje: Angli 
ja, Argentina, Filipinai, Kolumbija, Lenki 
ja, Libanonas, Rytų Vokietija, Škotija ir 

Vengrija. Ir pagaliau ketvirtoje grupėje 
rungėsi: Belgija, Čekoslovakija, Graikija, 
Jugoslavija, 'Kanada, Portugalija, Švedija, 
Šveicarija ir Tunisas.

Šiose keturiose grupėse kiekviena ko
manda, sudaryta iš 4 žaidikų, žaidė vis su 
kiekviena. Ir trys kiekvienos grupės laimė 
tojai sudarė baigminę grupę A. Sekančios 
trys komandos iš kiekvienos grupės susibū 
rė į grupę B, o likusios — į C. Taip į gru
pę A pateko: Sov. Sąjunga (27 t.), Bulga
rija (21į), Austrija (21), Ispanija (23į), 
JAV (23), Vak. Vokietija (22), Argentina 
(23), Rytų Vokietija (21), Anglija (20), 
Čekoslovakija (25), Jugoslavija* (24) ir 
Šveicarija (20).

Kanados šachmatų komanda, kurią su
darė Anderson, Fuester, Joynes, Siemms 
ir Vaitonis, išsikovojo savo grupėje tik 4- 
tą vietą, surinkdama 19 taškų. Tuo būdu 
ji spalio 18 d. pradėjo kovą dėl pirmos vie 
tos grupėje B kartu su olandais, danais, 
prancūzais, suomiais, islandiečiais, izraeli 
tais, vengrais, lenkais, kolumbiečiais, šve
dais ir belgais.

Povilas Vaitonis, dabartinis Kanados 
šachmatų meisteris, iš 7-nių žaidimų pir
muosius du laimėjo, antruosius du pralai
mėjo ir likusius baigė lygiomis.

Didžiausi žiūrovų būriai spietėsi prie V. 
Vokietijos ir Sov. Sąjungos komandų. Po 
7-nių ratų dar nebuvo tikra, ar V. Vokieti 
jos komanda, nelauktai pralaimėjusi Izra
eliui, pateks į grupę ,A.

Sov. Sąjungos komandoje, šalia pasau
lio meisterio Botvinniko, buvusio pasaulio 
meisterio Smyslovo, tarptautinių meiste
rių Bronšteino ir Petrosiano, žaidžia ir 
šachmatininkams gerai pažįstamas estas 
Keres su latviu Thal, dar jaunu, 22 metų, 
bet jau dukart laimėjusiu Sov. Sąjungos 
pirmenybes.

Staigmeną žiūrovams sudarė Botvinni- 
kas: antrame rate jis pralaimėjo austrui 
Dueckstein, mažai žinomam, neturinčiam 
nė „tarptautinio meisterio“ titulo.

Pirmą kartą po II-jo pasaulinio karo 
šachmatų arenoje pasirodė ispanų „toreo- 
dorai“ su Pomar priešaky, kuris, būdamas 
12 metų, jau sėkmingai kovėsi dėl kara
liaus tarptautiniuose šachmatų turnyruose.

XIII Šachmatų Olimpija, kurią pavyz 
dingu kruopštumu ir dėmesiu parengė ir 
praveda Bavarijos Šachmatininkų Sąjun 
ga, baigėsi spalio 23 d.

Atsiųsta paminėti
AIDAI, 1958 m. Nr. 7. Išspausdinta: Ar

kivyskupas Pranciškus Karevičius (M. 
Vaitkus), Eilėraščiai (J. Švabaitė), Bend
rojo lavinimo mokyklos okupuotoje Lietu
voje (J. Aistis), Pastabos prie šv. Kazimie 
ro garbinimo istorijos (P. Rabikauskas, S. 
J.), Vėjas gluosniuose (A. Landsbergis), 
Arbit Blatas (Andry - Farcy), Kūrybos pa 
šauly (J. Blekaitis rašo apie A. Nykos — 
Niliūno „Balandžio vigiliją“, L. Rumėnas 
apie A. Škėmos „Žvakidę“), Mokslas, Me
nas, Visuomeninis, gyvenimas.

Dievas neduoda mums laimės. Jis su
teiks tiktai sudėtines dalis, o padaryti iš 
tų. atskirų dalių mišinį, palieka mums pa
tiems.

Kardinolai pereitą šeštadienį, Kristaus 
Karaliaus šventės išvakarėse, susirinko į 
Vatikano Apaštališkus Rūmus Konklavai, 
išrinkti naujo popiežiaus — Kristaus Vie
tininko — Šv. Petro Įpėdinio. Viso pasau
lio tikintieji savo maldomis jungiasi prie 
šių istorinių rinkimų. Kandidatas, kad bū
tų išrinktas į popiežius, turi gauti du treč
dalius ir dar vieną balsą iš visų Konkla
voje dalyvaujančių kardinolų balsų. Kas
dieną vyksta 4 balsavimai. Nepavykus bal 
savimui, balsų kortelės sudeginamos su 
smala. Šv. Petro aikštėje susirinkusiai mi 
niai tokie juodi dūmai iš kamino yra ženk 
las apie balsavimo neigiamus rezultatus. 
Tik balti dūmai yra ženklas, kad popiežius 
išrinktas. Tada vienas kardinolas išėjęs pa 
skelbia minioms, kad turime naują Popie
žių, kuris pasirinko N.N. vardą. Netrukus 
naujasis Popiežius, apsirengęs baltais dra
bužiais, pasirodo Šv. Petro Bazilikos bal
kone ir suteikia savo pirmąjį Apaštališką
jį Palaiminimą Urbi et Orbi — Romos 
Miestui ir Pasauliui.

Kiek ilgai gali tęstis Konklava? — Tol, 
kol bus išrinktas popiežius. Pijus XII bu
vo išrinktas pirmąją dieną trečiuoju bal
savimu. Pijus XI išrinktas keturioliktuoju 
balsavimu. Šv. Pijus X — septintuoju bal 
savimu. Kardinolai, susirinkę į Konklavą, 
yra visiškai izoliuoti nuo pasaulio: užmū
rytos durys, uždaryti langai, nuplauti te
lefono laidai, išnešti radijo aparatai ir bet 
kokie mikrofonai, kad į rinkimus niekas 
neturėtų jokios įtakos. Popiežiui Pijui XII 
mirus, pasaulyje buvo 55 kardinolai. Iki 
Konklavos pradžios mirė dar du kardino
lai, kiti du — J.E. Mindszenty iš Vengrijos 
ir J.E. Stepinac iš Jugoslavijos bolševikų 
neišleisti į Konklavą. Iš bolševizmo paverg 
tųjų tautų tiktai vienas kardinolas Višins 
ki iš Lenkijos galėjo vykti į Romą. Tokiu 
būdu Konklavoje yra lygiai 51 kardino
las.

Patys rinkimai vyksta Konklavos Siks- 
tinos koplyčioje. Ant altoriaus padėta auk 
sinė taurė. Kiekvienas kardinolas, paski
rai atnešdamas savo balsavimo kortelę sn 
įrašytu kandidatu, prie altoriaus priklau
pia ir prisiekia: „Mūsų Viešpats Jėzus 
Kristūs, kurs mane teis, yra liudininkas 
— balsuoju už tą, kurį Dievo akivaizdoje 
jaučiu, kad reikia išrinkti“. Tada savo bąl 
są įmeta į taurę.

Pirmieji du sekmadienio ryto balsavi
mai dar neatnešė naujo popiežiaus. Po pie 
tų Vatikano radijas iš Šv. Petro aikštės, 
kur buvo susirinkusios šimtatūkstantinės 
minios, nepaprastu įdomumu transliavo 
reportažą, žmonių nuotaikas, belaukiant 
baltųjų dūmų. Anglijos laiku 5 vai. vaka
re jau atrodė balti dūmai, bet dar praėjus 
pusei valandos nebuvo jokio ženklo apie 
pasisekusius balsavimus. Šv. Dvasia—Baž 
nyčios siela, vadovaudama Kardinolų šv. 
kolegijai, suteiks naują popiežių, kuris sa
vo šventumu bus tinkamiausias šv. Petro 
Įpėdinis. P. Dauknys, MIC

J. VARČIUS

HITLERIS
m m eiHutMu

1, Nellkvlduota opozicija

1933 m. sausio 30 d. Vokietijos parla
mentas išrinko Hitlerį valstybės kancle
riu. Tai buvo Vokietijos nelaimių pradžia: 
drausminga ir darbšti tauta buvo įtraukta 
į politines avantiūras, kurių pasėkoje bu
vo sunaikintos ne tik vokiečių, bet ir kitos 
tautos ir valstybės.

Hitleris, perėmęs valstybės vairą ir tu
rėdamas išviršinį vokiečių tautos pritari
mą, nesijautė saugus, nes žinojo, kad dau
gelis vokiečių nepasitiki juo ir nepritaria 
jo pasirinktosioms politinėms priemonėms. 
Didžiausią nepasitikėjimą ir nerimą kėlė 
kariuomenė, ypač jos generolai, kurie ne
vengė ir atvirai pasisakyti prieš Hitlerį. 
Todėl jis netrukus pradėjo kariuomenės 
valymą, šalindamas ir likviduodamas ne
patikimus generolus.

Pagaliau 1938 m., po vadinamosios Frit- 
ch‘es krizės, jau atrodė, kad kariuomenė 
apvalyta ir ištikima Hitleriui. Tačiau iš 
tikrųjų taip nebuvo. Kariuomenės eilėse 
dar buvo likę senųjų karininkų, kurie, pa
laikydami tamprius ryšius su civiliais vals 
tybininkais politikais, aštriai kritikavo 
Hitlerio politiką, kuri, jų supratimu, vedė 
vokiečių tautą į katastrofą, ir dėl to ieško
jo būdų likviduoti nacių režimui. Jie suda 
rė stiprią slaptą priešnacinę opoziciją, ku
ri tik laukė tinkamos progos. Hitlerio ne
pasisekimai frontuose paskatino šią opozi
ciją sudaryti sąmokslininkų grupę, kurios 
tikslas buvo nužudyti Hitlerį ir įvykdyti 
politinį perversmą, šių sąmokslininkų ak

tyvi veikla pradėjo reikštis 1943 metų pra 
džioje.

2. Pirmojo atentato organizavimas
1943 m. vasario mėn. pabaigoj pagaliau 

buvo baigta ruoštis vadinamajai sąmoksli 
ninku „žaibo operacijai“. Jai pavykus, bu 
vo manoma, kad po Hitlerio mirties įvyks 
ir politinis perversmas. Norėdami įtrauk
ti į šį sąmokslą daugiau atsakingų asme
nų, jo rengėjai generolas Ludwig von Beck 
ir Dr. Goerdeler nutarė vadovavimą rytų 
frontui po Hitlerio mirties perduoti feld
maršalui von Kluge, kuris tuo metu vado
vavo centriniam rytų fronto sektoriui.

Atentatą prieš Hitlerį buvo numatyta 
įvykdyti Kluge vyriausioje būstinėje, Smo 
lenske. Jį įvykdyti sutiko feldmaršalo von 
Kluge štabo karininkas pik. Treschkow. 
Baigiant atentato pasiruošimus, slaptosios 
karo tarnybos viršininkas admirolas Ca
naris, 1943 m. kovo mėn. pradžioje sušau
kė Smolenske slaptosios žvalgybos karinin 
kų konferenciją, į kurią atvyko jis pats, 
lydimas dviejų savo štabo karininkų, ir 
vienas jų atgabeno specialiai paruoštą 
bombą.

Bet vienas didžiausių sunkumų buvo 
Hitleriui iškviesti į Smolenską, nes jis dėl 
nesėkmės frontuose niekuo nepasitikėjo. 
Tuo metu Hitlerio vyriausioji būstinė bu
vo Rastenburge, Rytprūsiuose, stipriai sau 
goma jo patikimų asmens sargybinių. Hit
lerio vizitas Smolenskan buvo daug kartų 
skirtas, bet paskutiniu akimirksniu'vis at
šaukiamas. Pagaliau Hitleris paskyrė tai 

kelionei kovo 13 d. Feldmaršalas Kluge 
apie sąmokslą buvo painformuotas ir są
mokslininkams pritarė. Sužinojęs apie 
atvykimą, pik. Treschkow pasiūlė feld
maršalui Klugei atentato vykdymą paves
ti kavalerijos dalinio karininkams, kurie 
buvo priskirti prie feldmaršalo būstinės. 
Jie turėjo pasirūpinti Hitlerio saugumu ir 
jo asmens sargyba. Šio kavalerijos dalinio 
paskirstymas priklausė nuo Klugės įsaky
mo. Tačiau paskutiniu akimirksniu pats 
feldmaršalas pradėjo abejoti ir bijoti įsi
velti į šį rizikingą darbą. Jis sąmokslinin
kams davė suprasti, kad laikysis pasyviai 
ir jokios paramos neduos.

Karininkai Treschkow ir Schlabren- 
dorff, kurie sutiko vykdyti atentatą, atsi
žvelgdami feldm. Kluge pasyvumo, nutarė 
veikti savo atsakomybe. Jie apsvarstė vi
sus pasikėsinimo galimumus. Vienas tiks
liausių pasikėsinimo būdų būtų buvęs iš
sprogdinimas bombos po stalu, prie kurio 
konferencijos metu turėjo sėdėti Hitleris. 
Bet šiuo atveju neišvengiamai galėjo žūti 
jų vadas Kluge, kuris turėjo perimti ka
riuomenės vadovavimą. Šitas planas po il
gų svarstymų buvo atmestas, ir nutarta 
įšmugeliuoti bombą į lėktuvą, kuriuo Hit
leris turėjo grįžti į Rytprūsius.

Kovo 13 d. rytą feldmaršalas von Klu
ge ;r pik. Treschkow atvyko į aerodromą 
pasitikti Hitlerio ir jo palydovų. Tuo tar
pu sąmokslininkas Schlabrendorff telefo
nu sutartais slaptažodžiais pranešė savo 
bendrininkams apie ruošiamąjį atentatą ir 
Įsakė būti visiems paširuošusiems.

Atvykus Hitleriui, tuojau buvo konfe
rencija, o po to užkandžiai, kurie praėjo 
be jokio incidento ir įtarimo. Vidudienį 
Hitleris, lydimas Klugės ir Treschkowo, 
atvyko į aerodromą. Paskui juos atskiru 
automobiliu vyko sąmokslininkas Schlab
rendorff, rūpestingai saugodamas kažkokį 
ryšulėlį.

3. Nesprogusi bomba
Vaišių metu Treschkow paprašė vieną 

Hitlerio palydovą, pik. Heinz Brandt, nu
gabenti į vyriausiąją būstinę mažą siunti
nėlį: du konjako butelius, skirtus genero
lui Stieffui. Brandtas sutiko, ir šis siunti
nėlis, kuriame tarp dviejų konjako butelių 
buvo įsprausta bomba, vykstant Hitleriui 
į aerodromą, ilsėjosi ant Schlabrendorffo 
kelių.

Hitleris įlipo į lėktuvą. Pulkininkas 
Brandtas sekė paskui fiurerį. Čia pat sto
vėjęs Schlabrendorff niekam nematant su
spaudė ryšulėlyje bombos detonatoriaus 
kakliuką, kuris turėjo ją išsprogdinti lėk
tuvui pakilus į orą, ir perdavė Hitlerio pa 
lydovui. Lėktuvo durys užsidarė. Į orą pa 
kilo du didžiuliai lėktuvai ir dingo dan
gaus mėlynėje, lydimi būrio naikintuvų, 
landžio.
Išsiųstoji bomba turėjo sprogti po pusva-

Toliau pats Schlabrendorff savo atsimi
nimuose, išleistuose po šio karo, apie šį 
įvykį pasakoja:

„Pašėlusiame įtempime iš aerodromo grį 
žome į savo būstinę, iš kur vėl telefona- 
vau kpt. Gehre Berlynan, pranešdamas 
jam irgi sutartu būdu, kad padegamasis 
prietaisas veikia. Žinojome, kad Hitlerio 
lėktuvas turi ypatingas apsisaugojimo 
priemones: kabinos buvo atskirtos nuo ki
tos, Hitlerio kabina buvo atskirai, specia
liai gerai šarvuota ir turėjo specialius įren 
gimus, įgalinančius tiesiai iššokti su pa
rašiutu. Buvome tačiau tikri, kad bomba 
sudraskys visą lėktuvą, įskaitant ir šar
vuotąją dalį.

Pagal padegamojo prietaiso apskaičiavi
mą laukėme Hitlerio lėktuvo katastrofos 
tuoj po pietų, dar nepasiekus Minsko. Ti
kėjomės, kad pirmą žinią apie nelaimę 
gausime per radiją iš kurio nors Hitlerio 
lėktuvą lydinčio naikintuvo. Bet nieko ne
atsitiko.

Praslinkus daugiau nei dviem valandom, 
gavome visas viltis sugriovusią žinią, kad 
Hitleris išlipo Rastenburgo aerodrome iš 
lėktuvo ir nuvyko į savo būstinę.

Nemokėjome išsiaiškinti nepasisekimo 
priežasčių. Tuoj paskambinau Gehre. Po 
to karštligiškai tarėmės su Treschkowu, 
ką toliau daryti. Jisai nutarė paskambinti 
į Hitlerio būstinę pulkininkui Brandtui. 
Tam, kuriam buvo įteikta bomba. Klausė, 
ar siuntinėlis, adresuotas generolui Stief
fui, tebėra pas jį. Brandtas patvirtino. Iš 
jo atsakymų padarėme išvadą, kad tikra
sis siuntos turinys dar nesusektas. Tada 
Treschkow paprašė siuntinėlio adresatui 
neperduoti ir palaikyti jį iki sekančios die 
nos.

Neva skubiais tarnybos reikalais tuoj iš 
skridau lėktuvu į Rastenburgą, suradau 
būstinėje Brandtą ir pakeičiau ryšulį su 
bomba į kitą, kuriame iš tikrųjų buvo du 
konjako buteliai. Dar ir šiandien susijau
dinu prisiminęs, kaip nieko nenujaučiąs 
Hitlerio adjutantas, paduodamas man ry
šulį, juokaudamas stipriai pakratė jį. Ma
niau, kad bomba kiekvieną akimirką gali 
sprogti, nes padegamasis prietaisas buvo 
įjungtas.

Dirbtinai ramiai pasiėmiau ryšulėlį, ati
daviau kitą ir automobiliu nuskubėjau į 
netoli esančią geležinkelio stotį. Ten san
dariai uždengiau užuolaidą man skirtojo 
vagono lango, užrakinau duris ir su di
džiausiu atsargumu peiliuku atidariau ry
šulį. Nuvyniojęs popierių, patyriau, kad 
abu buteliai sveiki. Kuo švelniausiai nu
ėmiau padegamąjį prietaisą ir išardžiau jį. 
Nustebęs pamačiau, kad sutraiškytas in
delis su ėdančiu skystimu. Vielelė, prilai
kanti įtempto skiltuvo spyruoklę, sužalota, 
ir skiltuvas buvo priekinėje padėtyje, kaip 
jį buvo nusviedusi spyruoklė. Pasikėsini
mo nepasisekimo priežastis buvo kapsulės 
neįskėlimas“.

(Bus daugiau)
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LONDONAS
PALAIDOTAS KOSTAS MATULIONIS
Pereitą savaitę, penktadienį, spalio 24 

d., Lietuvių Parapijos bažnyčioje buvo at
laikytos gedulingos pamaldos už A.A. Kos 
to Matulionio vėlę. Iš bažnyčios į Londono 
katalikų kapines velionį palydėjo kun. P. 
Dauknys ir šeši tautiečiai.

A.A. Matulionis mirė širdies liga, eida
mas 42 metus. Jis buvo kilęs iš Suvalkijos. 
Ilgesnį laiką dirbo Londone, Lietuvių na
muose virėju ir Cumberland viešbučio vir
tuvėje. Prieš susirgdamas mėnesį dirbo 
Nidos spaustuvėje.

Velionis buvo nepaprastai linksmo būdo, 
draugiškas, visiems ir visada paslaugus. 
Skaudu ir liūdna, kad , jo paskutinę ke
lionę atvyko tik šeši tautiečiai.

Tebūnie jam lengva didmiesčio kapinių 
gilios duobės svetima žemė...

IŠVYKO PUŽAUSKŲ ŠEIMA
Pereitos savaitės antradienio rytą iš Ke- 

tteringo išvyko p.p. A. ir B. Pužauskai ir 
jų trys augaloti sūnūs Amerikon.

A. Pužauskas Anglijos lietuvių kolonijo
je buvo gerai žinomas visuomenininkas. 
Jo nuveiktų visuomeninių darbų neįmanu 
apibūdinti trumpoje korespondencijoje. 
Apie tai artimiausioje ateityje parašysime 
išsamiau.

Ketteringe gyveną p. Bakaičiai, savo dos 
numu ir lietuviškumu žinomi ir už Kette- 
ringo ribų, suruošė p.p. Pužauskams gra
žias išleistuves, į kurias susirinko ne tik 
lietuviai ketteringiečiai, bet taip pat ir iš 
apylinkių. Iš Londono išvykstančiųjų paly 
dėti buvo nuvykusios Bajorinų ir Dauno
rų šeimos ir A. Žukauskas.

Atsisveikinimo žodžius pasakė skyriaus 
pirmininkas Klėgeris, Kukanauskas, Verei 
ka, Kaupis, išleistuvių šeimininkai Bakai
čiai, Bajorinas, Daunoras, Stundys. A. Pu
žauskas atsisveikindamas pažadėjo ir iš to 
limos Čikagos bent artimiausią dešimtme
tį nepamiršti mūsų vis „kūdėjančios“ Ang 
lijos lietuvių kolonijos ir kartas nuo kar
to parašyti „E. Lietuviui“ savo įspūdžius 
iš „naujosios žemės".

LONDONO PARAPIJOS BAZARAS
Po ilgos pertraukos vėl atgimė parapi

jos bazaras, kuris žmonių pageidavimu vėl 
tūrėtų rodytis tvarkingai kiekvienais me
tais.

Šis bazaras dosnių lietuvių dėka, buvo 
gana įdomus ir turtingas. Pažymėtina, kad 
ir kai kurios angliškos firmos atsiuntė ver 
tingų aukų — didžiulius veidrodžius, ku
riuos A. Jankūnas savo dirbtuvėje įrėmi
no.

Šv. Onos D-ja su savo darbščiąja pirmi
ninke B. Nemajuškiene ir jos padėjėjomis 
M. Vikaniene, O. Bulaitiene ir Aleksandra 
vičiene suorganizavo savo skyrių, kuris bu 
vo nemažiau turtingas už visą kitą baza- 
rą. Jos ten taip pat turėjo visko, prade
dant užkandžiais, baigiant indų komplek
tais. Ii viskas išparduota!

Jos savo skyrių organizavo remdamo- 
sios tikėjimu, kad lietuviška bažnyčia yra 
geriausia—lietuvybės palaikytoja — rams
tis, tad savo darbą aukoja tai bažnyčiai iš 
laikyti: pelnas skiriamas parapijos kasai.

Visas bazaras praėjo jaukioje aplinkoje. 
Bazarą aplankė daugiau kaip 200 suaugu
siųjų ir dar nemaža priaugančiųjų.

Parapijietis

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju visiems Ketteringo 

ir Corbio lietuviams, o taip pat ir londo- 
niškiui lietuviui kunigui, kurie dalyvavo 
ir padėjo man mano Tėvelio Juozo Livči- 
no laidotuvėse.

Eleonora Livčinaitė

LONDONO MOTERYS VIS DĖLTO 
IŠRINKO KARALIŲ

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 
Sambūrio balius praeitą šeštadienį praėjo 
itin bališkoje nuotaikoje ir sutraukė daug 
lietuvių.

šalia loterijos, gal pats įdomiausias daly 
kas buvo karaliaus rinkimai. Karalium iš
rinktas dail. A. Petrikonis. (Rimtas jo var 
žovas buvo pik. T. Vidugiris).

Baliaus karaliene jis pasirinko p. Ba- 
lickienę.

PAIEŠKOJIMAI
Visus, galinčius suteikti žinias apie že

miau išvardintus asmenis, prašome pra
nešti LRK paieškojimų skyriui šiuo adre
su: Lietuvos Raudonasis Kryžius, (14b) 
Reutlingen, Gartenstr. 5, Germany.

Abramavičius Jonas — iki 1939 m. gy
venęs New Yorke.

Akelis Jurgis, s. Jurgio.
Alinskas Vytas.
Almanienė Marija, g. Šapkutė, ir jos sū

nūs Jonas ir Liudvikas.
Ambrozevičius Andrius ir jo žmona Ona 

Bulotaitė, g. 1914 m.
Ambrozevičiūtė Marytė, d. Vinco, g. Mei 

žiu km., Tauragės apskr.
Augunas Edmundas, s. Prano, g. Kaune 

1926.IV.26.
Biknerienė Agė, d. Petro iš Šakalinės k., 

Gaurės vis., Tauragės apskr.
Biliutowitsch Anton, s. Kazio, g. 1904. 
Balčiūnas Kazimieras ir žmona Uršulė. 
Barauskienė Eva, g. Ignatavičiūtė, d. Ju 

liaus iš Žąslių.
Brilienė Stasė, d. Jono, gyveno New 

Yorke.

Pamaldos
BRADFORD — lapkričio 2 d., 12.3o vai. 
HALIFAX —• lapkričio 2 d., 3 vai. p.p. 
NOTTINGHAM — lapkričio 9 d., 12.15 v. 
MANSFIELD — lapkričio 9 d., 3 vai. p.p. 
PRESTON — lapkričio 16 d., 12 vai. St.

Ignatius bažn., Meadow St.

MANCHESTERIS
Gaudžia trimitai

Šaukia visus, didelius ir mažus, susitik
ti Manchesteryje lapkričio 8 d., 5 vai. p.p., 
Blackley Institute, Rochdale Rd., Man
chester, 8, kur Lietuvių Veteranų S-gos 
„Ramovė“ Manchesterio sk. ruošia iškil
mingą Kariuomenės šventės minėjimą.

Programoje: paskaita; po jos meninė da
lis, kurią išpildys Manchesterio scenos mė
gėjai, suvaidindami „Paslaptingoji zona“ 
—1 veikalą iš partizanų veikimo Lietuvoje 
raudonųjų okupacijos metu. Po oficialio
sios ir meninės dalies bus šokiai, kuriems 
gros puikus orkestras. Veiks maisto ir gė
rimų barai. Vykstantieji ekskursijomis ar 
pavieniui gali iš anksto užsisakyti bilie
tus. Dėl bilietų ir kitokių informacijų dėl 
šventės prašome kreiptis šiuo adresu: A. 
Jakimavičius, 10, Fraser Str., Crumpsall, 
M/c 8. Rengėjai

Paskaita apie Pijų XII
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

valdyba savo klubo patalpose 1958 m. lap
kričio 1 d., šeštadienį, 6 vai. po pietų, kvie 
čia Manchesterio ir apylinkės lietuvius at
silankyti į klubą, kur Bradfordo lietuvių 
kapelionas kun. J. Kuzmickis skaitys pas
kaitą „Amžiną Atilsį Jo Šventenybė Pijus 
XII“. Klubo Valdyba

*
Pamaldos ir mirusiųjų minėjimas

Pamaldos lapkričio 2 d., lo.3o vai., o 5 
vai. p.p. visi lietuviai rinkimės į Moston 
kapus paminėti mirusiųjų.

NOTT1NGHAMAS
Pranešimas iš suvažiavimo

Lapkričio 2 d., sekmadienį, 8 vai. vaka
re, Nottinghamo Lietuvių Klubo „Romu
vos“ patalpose buvę DBLS ir Lietuvių Na
mų Akc. B-vės suvažiavime atstovai St. 
Kuzminskas ir K. Deveikis padarys pra
nešimą.

Kviečiame visus DBLS skyriaus narius 
ir Liet. Namų Akc. B-vės akcininkus atsi
lankyti; Sk. Valdyba

BRADFORDAS
Klubo atidarymas

Spalio 25 d. įvyko Lietuvių Klubo Vytis 
Bradforde atidarymas. Klubo pirmininkas 
Šukys savo prariešime pažymėjo, kad bu
vo keltas reikalas įsigyti lietuvių namus 
Bradforde jau tuo metu, kai buvo ruošia
mi pirkti Lietuvių namai Londone. Bet tai 
pavyko padaryti tik daugiau kaip prieš 
pusantrų metų.

Dičpetris apibūdino klubo veiklą nuo 
Lietuvių Socialinio ir Kultūrinio Klubo 
įsteigimo iki dabar, kada pradeda darbą 
Vyties Klubas.

Po oficialios programos įvyko pobūvis, 
šokiai ir vaišės prie gražiai papuoštų sta
lų. Svečių buvo atsilankę net iš tolimesnių 
apylinkių — Shefieldo, Manchesterio ir k.

K.M.

BRADFORDO FESTIVALIS
Spalio 18 d., šeštadienį, turėjome progos 

gėrėtis St. George's salėje United Nations 
Association Bradfordo skyriaus surengtu 
tarptautiniu dainų ir šokių festivaliu.

Festivalį globojo ir savo atsilankymu pa 
gerbė Bradfordo miesto burmistras N.W. 
Durrant su ponia. Burmistras palinkėjo 
festivaliui geriausio pasisekimo ir išreiškė 
viltį, kad tokie festivaliai būtų reguliariai 
rengiami šiame mieste.

Programą buvo įvairi ir marga, kaip ir 
programos dalyvių rūbai. Ji nuolatos kei
tėsi, kaip filmą ekrane, ir netruko prabėg
ti trys nepilnos valandos. Programoj iš ei
lės dalyvavo lenkai, šveicarai, latviai, sko 
tai, rusai, ispanai, estai, vengrai, lietuviai 
ir ukrainiečiai.

Lietuviams atstovavo Bradfordo Atžaly
nas. Jo padėtis buvo sunki, nes programą 
turėjo išpildyti tarp dviejų stiprių viene
tų: vengrų ir ukrainiečių. Vengrų progra
mą išpildė profesionalai: baleto šokėja ir 
solistai. Ukrainiečių chorui dirigavo muzi
kos profesorius, o šokius atliko šokių mo
kyklos mokiniai iš Leeds.

Mūsų Atžalyne nėra nė vieno profesio
nalo. Visi mėgėjai. Jie eikvoja savo poilsio 
laiką repeticijoms, išvykoms ir pasirody
mams Bradforde. Atžalyno programa bu
vo kontrastas kaimynų programoms. Mū
sų „Kepurinė“ tarp čardašo ir kazačioko 
atrodė švelni ir lengva. Kiek smarkesnis 
„Kalvelis“, bet jis mūsų širdžiai artimas 
ir savas. Gražiai suderinti judesiai, paly
dėti T Buroko muzikos, gražūs šokėjų tau 
tiniai rūbai darė darnų įspūdį.

Vyrų oktetas padainavo Ramovėnų mar 
šą, moterų oktetas — Pirmą kartą, mišrus 
choras atliko Po aukštus kalnus ir Vana
gėlį. Dainos skambėjo gražiai. Atžalyno 
vienetas, nors ir nedidelis, nusipelnė publi 
kos katučių ir simpatijų, o Bradfordo lietu 
viai džiaugiasi tuo gražiu pasirodymu.

Dainas parengė ir dirigavo T. Burokas, 
šokius parengė O. Peleckienė. Visam Atža
lynui Vadovauja A. Bučys. Vi

Popiežius Jonas XXIII
Spalio 29 d. Venecijos patriarchas kar

dinolas Angelo Giuseppe Roncalli išrink
tas popiežiumi ir pasirinko Jono XXIII 
vardą.

Naujasis popiežius yra gimęs 1881 m. 
lapkričio 25 d. šiaurės Italijoje, yra dirbęs 
Bulgarijoje, Graikijoje, Tukijoje ir Pran
cūzijoje, žinomas savo populiarumu žmo
nėse, politikoje jungiamojo vidurio ieško
jimu ir diplomatiniu taktu.

S&aityt&įu taukai

BORISAS PASTERNAKAS IŠMESTAS 
IŠ RAŠYTOJŲ

Tarybų Sąjungos rašytoji) sąjunga nobe 
lio premiją gavusį rašytoją B. Pasternaką 
išmetė iš savo narių, kaip nepataisomą (iš 
metant nedalyvavo žymieji rusų rašyto
jai).

Nobelio premijos paskirtos ir trims so
vietų mokslininkams. Dar nežinia, kaip 
dėl jų bus reaguojama.

APIE SUŠAUDYTĄJĮ A. PETRONĮ
Jau keli didesni laikraščiai paskelbė ži

nią apie sušaudytą Algirdą Petronį. Visi 
tepadavė tik oficialų pranešimą, nieko nuo 
savęs nepridedami.

Tarp 1924 ir 1928 metų teko gyventi 
Utenos apskrity, apie Labanorą, Inturkę, 
Molėtus, Kuktiškį, Saldutiškį ir Linkme
nis, dirbant tos apylinkės kaimuose. Neto
li Inturkės gyveno majoras Petronis (bene 
Petras). Man pačiam pas jį būti ar pažinti 
jo neteko, bet iš ūkininkų pasakojimų ge
rai žinojau ir šiandieną atsimenu, kad tai 
buvo labai rimtas, tvarkingas stambesnis 
ūkininkas (apie 4o-5o ha) ir bene vertėsi 
miško prekyba. Apylinkės ūkininkai vi
suomet su pagarba apie jį kalbėjo. Tuo 
laiku pas jį gyveno viena mokytoja panelė 
(pavardės neprisimenu). Rodos, kad ma
joras Petronis buvo vedęs ir turėjo vaikų. 
Daugiau Petronių toj apylinkėj nebuvo. 
Buvo keletas nusususių dvarininkų, bet

advokatus, bet nieko nelaimėjau, nes rei
kalas esąs baigtas. Paskirtojo svaro ne
imsiu.

Gal būt, iš mielų skaitytojų kam nors 
buvo panašus atsitikimas? Gal šiaip kas 
nors žino kokią geresnę išeitį?

Petras Umbrasas, 10, Hawk St. Hudders
field, York.

KARTĄ SUPRASKIME
DBLS suvažiavime susidarė įspūdis, kad 

mes dar nevisai išmokome gražiai, darniai 
ir be užgauliojimų praleisti suvažiavimus. 
Norų kiekvienas turime labai gerų ir esa
me pasiryžę visomis išgalėmis dirbti Są
jungos rėmuose lietuviškąjį darbą. Bet no
rai ne visad suderinami su veiksmais.

Ieškokime priežasčių.
Pirmoje vietoje labai gerai žinokime 

DBLS tikslą ir uždavinius. Nemaišykime 
savo asmeninių ar grupinių ideologijų su 
DBL Sąjunga.

KNYGOS

Ir nevesk į pagundą — 1 sv. 2 šil.
Lithuanian Folk Tales (Lietuviškos pa

sakos anglų kalba, daug iliustracijų, gra
ži dovana) — 1 sv. 13 šil.

Baden - Powel — Skautybė berniukams 
— 14 šil. 8 penai.

J. Prunskis — Rinktinės mintys (Tautų 
išmintis) — 1 sv. 9 šil. 4 penai.

J. Mingirdas — Patarlės, priežodžiai, po 
sakiai — 1 sv. 5 šil. 8 penai.

A. Baronas — Valandos ir amžiai—7/4.
J. švaistas — Trys žodžiai — 14/8.
J. Prunskis — Meilė ir laimė — 14/8.
įvairios maldaknygės, žemėlapiai ir lie

tuviškos plokštelės.
Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Av.,

W.4.

SKELBIMAS
Ti

PIGIAU NEGU ANGLIJOJE...“
Paskaičiuokite, kiek Anglijoje kainuotų

5o pokelių geros rūšies cigarečių? Mes 
tūkstantį amerikoniškų cigarečių, ’ tokių, 
kaip gaudavome stovyklose iš a.a. tetos 
Unros, Lietuvon su visais mokesčiais pa- 
siunčiame už £7.16.0, Sibiran 12 šilingų 
daugiau.

Arba, pavyzdžiui, 5oo amerikoniškų ci
garečių ir 2 skardinės dėžutės Capstan ta
bako — 224 gramai, už £6.9.0.

Mes turime parengę 3o maisto standar
tinių siuntinių taip pat pigiausiomis kai
nomis. Norintieji gali nemokamai gauti tų 
siuntinių katajogėliuš.

Tie, kuriems rūpi siuntinių reikalai, ar 
tie, kurie norite savo supirktas prekes per 
siųsti artimiesiems, visada atsiminkite ži
nomiausią ir paslaugiausią visiems bend
rovę TAZAB. Tazab Lietuvių Skyriaus ad 
resas: Tazab, 1, Ladbroke Gardens, Lon
don W.ll. Jei Jums reikia skubiai vaistus 
pasiųsti, užtenka telefonu paskambinti: 
PAR 2139.

„SIUNTINIAI IR ŽMONĖS“
Ne šimtai, bet tūkstančiai Vakaruose gy 

venančiųjų išeivių per paskutiniuosius ke 
leris metus pasiuntė ir tebesiunčia siunti
nius artimiesiems, šioje srityje jau susi
krovė daug ir labai įdomios medžiagos. Ne 
tolimoje ateityje bus leidžiama tuo reikalu 
atskira neperiodinė brošiūra, kurią reda
guos Br. Daubaras. Leis Tazab bendrovės 
Lietuvių Skyrius. Kas norėtų šiuo klausi
mu parašyti, medžiagą prašome siųsti šiuo 
adresu: Br. Daubaras, 1, Ladbroke. Gar
dens, London, W.ll.

TAURAS
(sav. Ant. Briedis)

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
Jūsų maloniam dėmesiui praneša, 
kad jis pasiunčia už £12.0.0 trims 
kostiumams grynos ir geros vilnos me 
džiagos (vyriškos ar moteriškos, arba 
abiejų).
Taip pat už labai mažą atlyginimą per 
siunčia jūsų pačių supirktus siunti
nius. Tik siųskite ir įsitikinsite!
Siunčiami akordeonai, laikrodžiai, 
vaistai ir visą kita, kas tik galima 
siųsti.

Siunčiama iki 15 atskirų dalykų.

jie buvo lenkai. Netoli Inturkės gyveno 
vienas stambus ūkininkas rusas. Jo sody
ba buvo gausiai apsodinta medžiais —eg
lėmis. Inturkės bažnytkaimy buvo cerkvė 
ir gyveno našlys popas.

Greičiausia, kad Algirdas Petronis ir 
bus to majoro Petronio sūnus. Teisybės 
dėlei reikia, kad mūsų spauda surastų dau 
giau liudininkų, ypač iš Utenos apskrities, 
ir šį reikalą tiksliai ištirtų.

G. Genelis

NUGRIAUTI NAMAI
1956 m. birželio 6 d. nusipirkau trijų 

kambarių namuką, už kurį sumokėjau gry 
nais pinigais 230 svarų.

Prieš sudarant dokumentus advokatas 
paaiškino, kad 1940 m. buvo suprojektuo
ta nugriauti tą kvartalą, bet karui prasi
dėjus plano vykdymas atidėtas ir, gal būt,

Susidariusių DBLS rėmuose trūkumų 
nesistenkime išpūsti. Suraskime būdūs ir 
priemones jiems pašalinti.

Jeigu kiekvienas suvažiavimo atstovas 
laikysis šių principų, suvažiavimai taps 
įdomesni ir naudingesni.

Suvažiavimų atstovai yra visokių pašau 
lėžiūrų ir politinių įsitikinimų, bet DBLS 
yra mums lietuviška šventovė, kurią pri
valome išlaikyti nesuteptą politinėmis in- 
trygomis. Elkimės taip, kaip tie Lašins- 
kai.

Netoli Saldutiškio gyveno labai padorus 
ūkininkas, pavarde Lašinskas, turėjo ketu 
ris sūnus: inžinierių, mokytoją, karininką 
ir ūkininką. Broliai skyrėsi politinėmis pa 
žiūromis, dažnai susiginčydavo, bet me
tuose jie turėdavo dienų, kada visi su šei
momis praleisdavo be jokių ginčų — Kū
čias ir Kalėdas. Pasikalbėdavo visai bro-

nebebusiąs patvirtintas. Aš pasitikėjau jo 
žodžiais ir nupirkau.

1958 m. pavasarį projektas patvirtintas,

liškoje nuotaikoje ir savo gimtojo ūkio rei 
kalus spręsdami.

Todėl ir mes, suvažiuodami į DBLS su-
mano nupirktasis namukas nusavintas, ir važiavimus, diskutuokime tik savo organi- 
kompensacijos paskyrė man vieną svarą, zacijos reikalus, kaip tie broliai Lašinskai. 
Lankiausi atitinkamose įstaigose ir pas K. Deveikis

Romanuose gal ir įdomu paskaityti apie 
žmones, kurie svaido pinigus, o paskui ne
žino, kuo apmokėti kasdieninį duonos kąs
ni. Tikrame gyvenime ypač „neįdomi“ to
kia išlaidi žmona, nes ji kabo, kaip ak
muo, ant vyro kaklė. Taip pat ne visai tei
sybė, jeigu mes galvojam, kad daugiau 
uždirbdami atsikratysime rūpesčių. Juk ži 
novai sako: kas daugiau uždirba, tas dau
giau ir visokių reikalų turi, daugiau pini
gų išleidžia, o senos problemos vėl lieka 
neišspręstos.

Kuri šeimininkė išleidžia be plano savo 
ar vyro uždarbį, tai duoda tiktai uždirbti 
krautuvininkams ir kt„ o sau neturi iš to 
didesnės naudos. Planingas pinigų leidi
mas užtikrina didesnę naudą. Šeimos są
mata nereiškia, kad reikia užrašinėti vi
sas, net smulkiausias namų išlaidas, o šei
mininkauti ir toliau be jokio plano. Reikia 
sudaryti, gal su vyro pagalba, tam tikrą 
planą, kokios būtinos išlaidos kas mėnesį, 
kokia suma galėtų būti atidėta netikėtu
mams ir kokią sumą galima sutaupyti. Tei 
singai sudarytas išlaidų ir pajamų planas 
parodys, kaip galėsi įgyvendinti savo no
rus, pvz.: išleisti vaikus f mokslą, įsigyti 
namuką, užtikrinti ramią senatvę ar ką 
nors kita padaryti. Jeigu išmoksi tvarkytis 
pagal tokį nustatytąjį planą, tai greit pa
matysi, kur gali sutaupyti pinigų ir tuo 
būdu greičiau įvykdyti savo svajones. 
Toks planas bus tau draugiškas patarėjas 
ir vadovas. Jeigu tu dar taip nedarai, tai 
pradėk kuo greičiau. , Jeigu tavo vyras 
taupus, tai ir jis padės tau, o jeigu jis leng 
vai išleidžia pinigus, tai kaip tik tau tada 
reikės šiek tiek „susispausti“. Kur ir kaip 
išmokti to meno? Visų pirmiausia — tavo 
vyras mielai padės tau, jeigu jis supranta 
tai, o jeigu ne, tai dabar beveik visur yra 

vadinamieji „patarimų skyriai“ prie įvai

rių organizacijų, prie laikraščių ir pan.
Bet, žinoma, kiekviena šeima turi savo 

skirtingas išlaidas, ir negalima duoti vie
no recepto, kuris būtų geras visiems. Tuo 
tarpu gali pati taip pamėginti:

1. Surašyk visas savo išlaidas, kad žino
tum, kur išeina tavo pinigai. Tu negali iš 
anksto žinoti, kur galima sutaupyti, o ku
rios išlaidos yra bereikalingos. Pirmiau 
vesk bent 2-3 mėnesius užrašus, tada tau 
paaiškės, kur galęsi sutaupyti.

2. Sudaryk sau metinį planą pagal savo 
šeimos specialius reikalavimus: skolų mo
kėjimas, nuoma, maistas; apskaičiuok, 
kiek metams vidutiniškai reikia išleisti 
drabužiams, mokslui, kelionpinigiams ir 
asmeniškoms išlaidoms. Paskutinis punk
tas yra pats sunkiausias, bet reikia atsi
minti, kad mes šiame pasaulyje negalime 
turėti visko, ko tik norim. Reikia pagal
voti, kas svarbiausia: jaukus namas ar 
puikios suknios; gal tu pati plausi savo šei 
mos baltinius, o už sutaupytus pinigus 
pirksiesi televiziją. Tai turi nuspręsti pati.

3. Pasirūpink, kad mažiausia bent 10% 
pajamų būtų atidėta šeimos reikalams. 
Tai bus nelengva, bet tai užtikrins šeimai 
finansinį saugumą.

4. Sudaryti tą sąmatinį planą yra visos 
tavo šeimos reikalas. Kai kada sušauk vi
sos „šeimos posėdį“, kuriame visi galės pa 
sidalinti savo rūpesčiais ir vargais ir kar
tu galėtumėte aptarti, kurios išlaidos yra 
reikalingos ir kurios ne.

5. Kiekviena žmona turi žinoti ir viso
kius su jos šeima susijusius dalykus, kaip,

PRIIMAME IŠSIŲSTI DOVANŲ SIUNTINIUS Į TSRS
iš organizacijų, siuntinių firmų ir paskirų asmenų. Mūsų {staiga 

sutvarko TSRS licenzijų formalumus ir per 24 valandas pasiunčia 
kiekvieną siuntinį, pilnai apdraudusi jį.

Įgaliota persiuntiino įstaiga: .
CHARLES S. WHITE,

245, REGENT STREET, LONDON W.l
Siuntinių Tarnybos Skyrius:

21/22, GREAT CASTLE STREET, 
OXFORD CIRCUS, LONDON, W.l.

Tel.: MAYfair 4869
Darbo valandos nuo 10 vai. ryto iki 5 vai. popiet pirmadieniais 

— penktadieniais.
BŪKITE TIKRI. KAD JUMS BUS GREIT IR MANDAGIAI PATARNAUJAMA !

pvz., turto teisinę padėtį, gyvybės draudi
mą, testamento paruošimą ir pan. Vieną 
„negražią“ dieną ji gali pasidaryti našlė ir 
nežinoti, kas daryti. Visus tuos klausimus 
vyras turi iš anksto paaiškinti jai.

Pinigai, žinoma, gyvenime reiškia ne 
viską, bet jų padedami mes galim ramiau 
gyventi ir žiūrėti ateitin. V.F.

DANIŠKI KIAUŠINIAI
Keturis kietai išvirtus kiaušinius smul

kiai sukapoti. Sumaišyti juos su 50 gramų 
tarkuotos duonos, su šiek tiek petersilijos, 
druskos, trupučiuku pipirų ir loo gramų 
tarkuoto sūrio. Įmaišyti į tą masę vieną 
trynį ir tada padaryti mažus kamuoliu
kus, pavolioti juos dar tarkuotoje duonoje 
ir kepti svieste, kol jie įgys gražiai rudą 
spalvą. šeimininkė
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I ŽVAIGŽDĖS IR JŪS I
KAIP TAI JUMS SEKANČIAI SAVAITEI NUMATO LAUMĖ

SKORPIJONAS (gimusiems tarp spalio 
24 d. ir lapkričio 23 d.):

Susilauksi didelės pagarbos, širdies da
lykai eina į laimingą pabaigą. Smulkios ne 
tikėtos pajamos. — Laimingi skaitmenys: 
9, 18.
ŠAULYS (lapkričio 24 — gruodžio 22):

Pasitikėjimas partneriu gali būti žalin
gas. Nelauk, kol laimė uždribs ant galvos, 
bet pats dėk visas pastangas laimėti. — 
Laimingi skaitmenys: 17, 27.
OŽYS (gruodžio 23 — sausio 20):

Nesiduok prikalbamas piniginiuose rei
kaluose. Asmeniška laimė numatoma arti
miausioje ateityje. — Laimingi skaitme
nys: 8, 26.
VANDENIUS (sausio 21 — vasario 19):

Numatytuosius užsimojimus atidėk 1959 
metams. Būk palankus kitų žmonių suma
nymams. Sutramdyk savo charakterį. — 
Laimingi skaitmenys: 3, 21.
ŽUVYS (Vasario 20 — kovo 20):

Kasdieniame darbe laikykis įprastinės 
tvarkos. Nepalanki savaitė naujiems su
manymams. Numatomos rimtos gyvenimo 
atmainos. — Laimingi skaitmenys: 16, 30. 
AVINAS (kovo 21 — balandžio 20):

Numatytieji planai gali būti sukliudyti. 
Pažanga ir atlyginimo didėjimas darbovie
tėje. Gerink santykius su kaimynais. — 
Laimingi skaitmenys: 7, 25.

BULIUS (balandžio 21 — gegužės 21):
Nenumatytas svečias apvers aukštyn ko 

jomis visą namų tvarką. Gali būti visiš
kai netikėta staigmena. — Laimingi skait
menys: 4, 11.
DVYNIAI (gegužės 22 — birželio 21):

Vykdydamas savo numatytuosius pla
nus, pasiklausk žinovų patarimo. Pasiseki 
mas nekilnojamojo turto reikaluose. — 
Laimingi skaitmenys: 2, 20.
VĖŽYS (birželio 22 — liepos 23):

Į jus kreipsis pagalbos malonus jums as 
muo. Gali išgirsti apkalbų, bet dėl to ne
nusimink, nes tai bus paremta melu.—-Lai 
mingi skaitmenys: 9, 19.
LIŪTAS (liepos 24 — rugpiūčio 23):

Sunki problema bus išspręsta palankiai. 
Įsigysi gerą naują draugą. — Laimingi 
skaitmenys: 8, 26.
MERGELĖ (rugpiūčio 24 — rugsėjo 23):

Daug pastangų ir laiko reikės išlyginti 
namų bėdoms. Apturėsi netikėtą -medžia
ginę pagalbą. — Laimingi skaitmenys: 10, 
28.
SVARSTYKLĖS (rugsėjo 24 — spalio 23):

Gausi malonių žinių apie artimą žmogų 
iš praeities. Nepraleisk pasitaikiusios pro
gos geram bizniui. — Laimingi skaitme
nys: 1, 19.

IŠMOKO GAMINTI ELEKTROS 
MOTORUS

Šią vasarą viena Kauno įmonė (dabar 
vadinama „Elektra“) pradėjo gaminti 
elektros motorus. Rugsėjo pradžioj buvo' 
baigtas dar tik pirmas motoras, bet numa
toma įmonę atitinkamai plėsti iki tokio 
laipsnio, kad pajėgtų pagaminti „dešimtis 
tūkstančių“ įvairaus dydžio motorų kas
met. (LNA)

(E) Lietuvoje paskelbtas naujokų šauki
mas į kariuomenę 1939 metų gimimo. 

* * *
(E) Lietuvoje buvo suruošta „baltarusių 

kultūros savaitė“, kurios metu sovietinė 
propaganda stengėsi pabrėžti „didelę drau 
gystę“ tarp jų ir lietuvių. („Baltarusiais“ 
sovietai vadina baltgudžius ir stengiasi 
juos padaryti tiltu tarp rusų ir lietuvių 
tautų. Tai viena iš Lietuvos rusinimo prie 
monių).

(E) Kas ketvirtas jaunasis fabriko dar
bininkas Vilkaviškio siuvimo fabrike esąs 
baigęs vidurinę mokyklą, skelbia Vilniaus 
radijas. Daugiau kaip 30 jaunų darbinin
kų, baigusių vidurines mokyklas, dabar 
dirba gamyboje ir neakivaizdiniu būdu 
studijuoja įvairiose aukštose mokyklose.

G

AR PAGALVOJAI,
kad siuntinys l Lietuvą ke

liauja mažiausiai 6 savaites? Nors Kalėdos 
mums atrodo dar toli, tačiau spalio mėnesi iš
siųstas siuntinys pasieks adresatą pačiu laiku. 
Mes siunčiame siuntinius tiek Lietuvon, 
tiek ir į kitus kraštus. Persiunčiame siunti
nius pačių siuntėjų prekių, taip pat ir pagal 
mūsų kainoraščius iš savo turimų sandėlių. 
Visų rūšių patarnavimas atliekamas greit ir 
pigiai. Siuntinių pristatymas garantuotas. Mū 
sų firma jau Londone veikia nuo 1946 metų. 

‘ Mūsų ilgametė patirtis ir mūsų sąžiningumas 
yra žinomas nuo seniai.
Siunčiame taip pat visų rūšių vaistus. 
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir rašykite 
mums su pasitikėjimu.

P A B SUPPLY CERI THE LTD
Su Thurloe Place. London S.W.7

AUTOMATINĖ TELEFONŲ STOTIS 
ŠIAULIUOSE

Šiauliuose įrengiama automatinė telefo
nų centrinė, kuri galėsianti aptarnauti iki 
2.000 abonentų (Prieš 2o metų Šiauliuose, 
neskaitant kariuomenės telefonų, buvo 
apie 8oo abonentų, daugiausia privačių). 
Centrinės įrengimai gaminti Leningrade, 
o Šiauliuose juos įtaisinėja specialistai iš 
Minsko. Centrinė pradėsianti veikti 1959 
metų pradžioje. (LNA)

TRUMPAREGYSTĖ KALTA
Arkanzase Clay Jones sumušė praeivį ii 

už tai buvo nubaustas 158 doleriais. Ka 
dangi praeivis ėjo su savo žmona, Jonei, 
teisme pareiškė:

— Aš buvau be akinių ir pamaniau, 
kad ta moteris yra. mano žmona.

O teisėjas jam pasakė:
— Arba nešiok akinius, arba pasitikėk 

savo žmona.

PIKTI KAIP RUDENINĖS MUSĖS
Spalio 6 d. Vilniaus radijas piktai išsi

barė dėl „Dirvos“ straipsnio apie „Tilto“ 
filmą, kuriame perblogai buvę apie tą fil 
mą atsiliepta. Tvirtino, kad Amerikoj visi 
lietuviai su didžiausiu pasigėrėjimu žiū
rėję tą filmą, tik užkietėję „tėvynės išdavi 
kai“ šmeižią tokius puikius kūrinius... Ta 
čiau jie ten nepadarė tokios „klaidos“, 
kaip Bimba Brooklyno Laisvėje, kuris 
siuntė į beprotnamį tą, kas išniekinęs fil 
mą pavadindamas komunistine propagan
da. Vilniuj, mat, atsargesni, ir jiems ne
išsprūsta toks nesusipratimas, pagal kurį 
komunistinė propaganda yra toks blogas 
dalykas, jog net ko nors palyginimas su 
ja jau yra išniekinimas... (LNA)

(E) Mažinama kolūkių biurokratija. Ša
kių rajono „Lenino keliu“ kolūkyje sąskai 
tininkų skaičius sumažintas iš 8 iki 3. Pa
naikinti kai kurie sandėlininkų ir pirmi
ninko pavaduotojų etatai. Padaryta ir eilė 
kitų reformų, kuriomis siekiama pakelti 
kolūkio rentabilingumą.

■ ■

SUMAŽINTI ĮPRASTINIAI MOKESČIAI!
VAISTAI TIESIOG IŠ VAISTINĖS. į

PREKYBOS BENDROVĖ

Jei rengiatės siųsti t Lietuvą siuntinėli ir no
rite sutaupyti stambią pinigų sumą, pataria
me parašyti mums, o mes Jums nusiųsime sa
vo kainininkus ir reikalaujamų medžiagų pa
vyzdžius. Palyginę mūsų kainas ir prekių ko
kybę su tuo, ką Jums siūlo kiti, Jūs įsitikinsi
te, kad mes Jums patarnaujame be jokios 
abejonės PIGIAUSIAI.
štai įrodymas, kad mes esame pigiausi, paly
ginti su kitomis firmomis! Mes sutinkame pri
imti Jūsų užsakymus prekėms pagal bet kurių 
kitų firmų katalogus ir duoti specialią 5 nuo
šimčių nuolaidą. Lygiai taip pat mes priimam 
Jūsų užsakymus kitų firmų skelbiamiems stan 
dartiniams siuntiniams ir suteikiame nuo kitų 
siūlomų kainų 5 nuošimčius nuolaidos!
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Visuomet atsiminkite, kad mūsų firmoje visi
VAISTAI

paruošiami ir tvarkomi profesionalų vaistinln 
kų, ir dėl to jūs galite būti tikri, kad jums vi
suomet bus gerai patarnaujama, kai turėsite 
reikalų su mumis.
Kai jums tenka siųsti vaistus savo giminėms 
į Lietuvą, prašom nesivaržyti ir klaustis mūsų 
vaistininkų patarimų.
Mūsų naujasis kainoraštis, kurį jūs, be abejo, 
jau turite, leis jums suprasti, kaip mes spren
džiame tuos visokius klausimus.
Be vaistų, mes dar turime dideli pasirinkimą 
kitokių prekių prieinamomis eksporto kaino
mis. O per mus jūs, be abejo, galite siųsti ir 
savo supirktąsias prekes.
Pabandykite nuo šiol siųsti per:
ACTON PHARMACY (export) ltd., 
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3, England. 
Tel.: ACOrn 0712.

KAS - NE - KAS, O LIETUVIS LIETUVIUI 
TIKRAI GERIAUSIAI IR PIGIAUSIAI 

PATARNAUS!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

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

JI SIUNČIA SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, 
Į SIBIRĄ IR BET KUR.

Lietuviukus kainoraščius galite gauti vi ados.
Mūsų atstovas Manchesteryje yra:

A. Kuzmickas,
67, Cromwell Rd., Eccles Manchester.

Taigi arčiau gyvenantieji lietuviai su užsaky
mais gali kreiptis į jį ir per jį taip pat gauti 
medžiagų pavyzdžių.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■£

Tai mes galime padaryti, nes prekes parduo
dame URMINĖMIS kainomis.
Negana to: Lietuvių Prekybos Bendrovė ne
ima jokių siuntimo mokesčių nei už standarti
nius siuntinėlius, nei už 25 sv. vertės siunti
nius, sudarytus iš joje pirktų prekių. Tokiu 
būdu pasiuntimas l Lietuvą 44 Ibs siuntinio 
arba dviejų siuntinių po 22 Ibs bruto atlieka
mas neimant jokių manipuliacinių — patar
navimo bei persiuntimo mokesčių.
Didžiojoje Britanijoje gyvenantiems tautie
čiams Lietuvių Prekybos Bendrovė siūlo pasi
naudoti mokėjimo lengvatomis —- kreditu. 
Atvykstantiems iš provincijos ir užsakantiems 
per mus vidutinės vertės siuntinėlį, apmoka
me bilietą į Londoną ir taksi išlaidas nuo sto
ties iki mūsų bendrovės.
Rašykite arba aplankykite mus:

LITHUANIAN TRADING COMPANY
1 A, HUNT STR., LATIMER ROAD, 

LONDON, W.ll
tel. PARk 1643

Mūsų bendrovės būstinė yra tarp Latimer 
Road ir Shepherds Bush požeminio traukinio 
stočių.
Lietuvių Prekybos Bendrovei reikalingi rašti
nės tarnautojai-jos ir agentai.

9

n

H 
m

d!
■ii:::::
iiii

1 
iiį: 
mį ui:
:::: ::::

:::::H

SPECIALUS PASIŪLYMAS!
Vokiški Hohner - Verdi III akordeonai, 

120 bosų, kaina 103 sv. 10 šil.

Specialus Kalėdinis pasiūlymas
Į ČIA PAT PATEIKIAMŲJŲ SIUNTINIŲ KAINAS ĮSKAITYTA RUSŲ IMAMI MOKESČIAI, PAŠTO PERSIUNTIMAS IR KITOKIE MOKĖJIMAI PIRKĖJAS NEMOKA JOKIŲ MOKESČIŲ!

SIUNTINYS VYRAMS
Svoris 10 Ibs. Kaina £10.17.6.
1. 3 jardai storos, labai stiprios vilnonės 

medžiagos vyriškam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, lygi (5į Ibs) 
arba tamsiai pilka (61 Ibs).

2. 31 jardo vilnonės medžiagos vyriškam 
kostiumui. •
Spalvos: tamsiai mėlyna lygi, arba tam
siai mėlyna, arba ruda dryžuota.

3. 1 vyriškas, apvalia atverčiama apikakle 
storas megztinis, ilgomis rankovėmis, ge 
ros kokybės.

4. 3 špūlės siūlų.

SIUNTINYS MOTERIMS
Svoris 10 Ibs. Kaina £10.17.6.
1. 3 jardai vilnonės medžiagos moteriš

kam paltui.
Spalvos: tamsiai mėlyna, mėlyna, ruda 
arba žalia.

2. 4J jardo rayon medžiagos suknelei, 
{vairių spalvų.

3. 1 moteriškas škotiškos vilnos megztinis 
(cardigan) ilgomis rankovėmis.
Geros kokybės. įvairių spalvų.

4. 3 špūlės siūlų.

PAREIKALAVUS TUOJ PAT 
SIUNČIAME MEDŽIAGŲ PAVYZDŽIUS 

DIDELĖ KAINŲ NUOLAIDA

Kiekvienam, kuris nori pasiųsti savo 
nuosavas prekes į Lietuvą, mūsų firma 
paskaitys mokestį už patarnavimą tik 

£1.0.0.
vietoje iki šiai dienai galiojusio £2.0.0. 
mokesčio.

Jeigu Jūs pridėsite prie savo siuntinio 
prekių iš mūsų kainoraščio, Jūs mokėsite 
TIK UŽ PREKES ir nebus reikalaujami 
JOKIE KITI MOKESČIAI.

RAŠYKITE LIETUVIAMS JAU GERAI 
PAŽĮSTAMAI FIRMAI:

' BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS & '

1, Norfolk Place, London. W.2
Tel. PADdington 2797

MES NORIME TA PROGA PAINFORMUOTI VISUS SUINTERESUOTUOSIUS, 
KAD, P. ANTANAS BRIEDIS NIEKO BENDRA JAU NEBETURI SU MŪSŲ FIRMA
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