
sovietinis pavojus V. Vokietijai Protokolai ir- pasakos
Nacių ir komunistų partijos Vakarų Vo

kietijoje uždraustos, paskelbtos už įstaty
mo ribų. Tačiau kai nacizmas V. Vokieti
joje jau visai baigia sunykti, tai komuniz
mas savo aktyvumą vienokiu ar kitokiu 
būdu vis didina.'Ypatingas komunistų akty 
vumas pasireiškia paskutiniu laiku, suteik
damas V. Vokietijai didelį rūpestį dėl 
krašto ateities.

Ką sako vyr. valstybės prokuroras?
V. Vokietijos socialdemokratų partija vis 

dar labai aktyviai kovoja su pasireiškian
čiomis nacistinėmis ar neonacistinėmis ten 
dencijomis krašte, kai kovai su komunizmu 
nerodo jokio didesnio dėmesio. Socialdemo
kratams ir šiandien atrodo, kad Vokietijos 
priešas Nr. 1 vis dar yra nacizmas, kai iš 
tikrųjų tą vietą jau seniai užima komuniz
mas.

Gegužės mėn. pabaigoje vyriausias vals
tybės prokuroras Dr. Schneideris Bonnoje, 
atsakinėdamas į Bavarijos žurnalistų klau
simus, pareiškė, kad kraštutinės kairės 
veikla prieš V. Vokietijos laisvą demokra
tiją rodo nepalyginamai didesnę ir pavo
jingesnę smogiamąją jėgą, kaip kad pora 
bereikšmių, aptrupėjusių kraštutinės deši
nės grupelių. Esą, kas mėnuo iš sovietų zo
nos (Rytų Vokietijos) pagrindiniais kana
lais į V. Vokietiją plaukia milijoninės su
mos finansuoti komunistinio, griaunamojo 
darbo. Dr. Schneiderio žiniomis, šiuo laiku 
V. Vokietijoje esą apie 200 įvairiais var
dais užsimaskavusių komunistinių organiza 
cijų, į kurias be blogos valios vis patenka 
labai daug nesiorientuojančių piliečių, ša
lia milžiniškų sumų pinigais pogrindinei 
veiklai, komunistai skleidžia šimtatūkstan
tines laidas įvairių verbavimo raštų, laiškų 
ir panašios propagandinės medžiagos. Prieš 
visa tai esą nublanksta ir lieka bereikšme 
veikla kraštutinės dešinės, kuri tepajėgia 
leisti tik 3000 egz. dydžio raštpalaikį ir tai 
ne vokiečių, lįet vengrų kalba. šalia to, 
esą, verta dėmesio, kaip tvirtina Dr. Schnei 
deris, kad komunistai stengiasi sustiprinti 
bei įtraukti į bendrą veiklą ir kraštutinę 
dešinę, jos tarpe propaguodami tautinį ko
munizmą.

Ką sako pabėgęs sovietų agentas?
Su pabėgėliais iš sovietų zonos į Vakarų 

Vokietiją atvyksta ir daugybė užsimaskavu 
šių bolševikų agentų su specialia paskirti
mi. Jie plačiai išsisklaisto visame krašte ir 
vykdo jiems pavestuosius uždavinius. Pa
vyzdžiui, kai kurie jų savo darbovietėse 
ir aplinkumoj varo plačią propagandą so
vietų naudai, tuo mažindami krašto atspa
rumą komunizmui. Ir šių eilučių autoriui 
teko susidurti su vienu tokiu sovietų pro
pagandininku vokiečiu, jaunu medicinos 
studentu. Jis taip gerai šiam tikslui pa
ruoštas, kad paprasti žmonės, kurie patys 
nepažįsta sovietinio pragaro, daug kuo jam 
patikės, nors tai būtų tikras melas. Jis į 
kiekvieną priekaištą komunizmui randa 
suktą atsakymą. Esą, visi, kurie tvirtina, 
kad Sov. Sąjungoj sunkus gyvenimas, tai 
meluoja. Esą, prieš sovietus Vakarai vis 
tiek neatsilaikysią; vieną dieną jie būsią ir 
čia, bet jų nėra ko bijoti, nes, atėjus so
vietams, būsią dar geriau, kaip dabar. Jis 
pats pabėgęs iš sovietų zpnos todėl, kad ten 
jam nepatinka „valstybės forma“, bet tai, 
esą, pasikeisią, nes neužilgo būsią leidžia
mi laisvi rinkimai ir sovietų valdomuose 
kraštuose...

Ypač daug sovietų agentų yra paruoštų 
šnipinėti. Tačiau pasitaiko ir „neištikimų“ 
agentų. Nelabai seniai vienas žymus sovie
tų agentas vokietis pats prisistatė V. Vokie

NAUJAS BAUDŽIAMASIS NUOSTATAS

J. Paleckio pasirašytu dekretu nustatyta, 
kad už statybinių medžiagų įgyjimą prasi
lenkiant su taisyklėmis bus baudžiama iki 
dvejų metų kalėjimo arba iki vienerių me 
tų pataisos darbų ir bus konfiskuojama ne 
taisyklingai įgyta medžiaga, arba pasta
tas, kuriam statyti medžiaga panaudota.

Dekretas paskelbtas gegužės 22 d., o ge
gužės 18 d. buvo paskelbtas . straipsnis, 
anot kurio Pašilės klebonas kunigas Gylys 
pasistatęs namą, kuriam medžiagą įgijęs 
apgaulingu būdu: gavęs paskyrimus, saky
damas, kad medžiagos reikia bažnyčiai tai
syti... Iš straipsnio matyt, kad kun. Gy
liui iškelta baudžiamoji byla, bet, matyt, 
dar nebuvo atitinkamo įstatymo tokiam 
atvejui. (LNA)

(E) Milicijos leitenantas —brakonierius. 
Vilniaus radijas birželio 6 d. „Valandėlėje 
meškeriotojams“ išbarė Rumšiškių apylin
kės milicijos leitenantą Muropalovą, kuris 
ir pats gaudąs žiobrius neršto metu ir ki
tiems leidžiąs gaudyti. „Gal reiktų jaunes
niajam leitenantui priminti apie T. Lietu
vos Aukščiausios tarybos priimtą gamtos 
apsaugos įstatymą“, klausia Vilniaus radi
jas ir priduria:

telis faktas“.
.Gaila, kad tai ne vienin- ,pirkimą.

Prokuratūra — na miesto vykdomasis ir

Mečys Musteikis (ELI)

tijos atitinkamiems organams ir suteikė 
daug labai svarbių žinių, šio agento tikslas 
buvo verbuoti V. Vokietijoje kitus agentus 
šnipinėti sovietams. Jis žinojo daugybę to
kių agentų pavardžių ir jas išdavė. To pa
sėkoj prieš kelias savaites V. Vokietijoje 
buvo staiga suimta apie 30 įvairių partijos 
pareigūnų; jie beveik visi (išskiriant kelis, 
priklausiusius kitoms partijoms) dirbo 
krikščionių demokratų partijoje, tačiau 
drauge teikė sovietams reikalingas žinias 
apia šios partijos vidinį gyvenimą ir kita. 
Tas buvęs sovietų agentas tvirtina, kad vi
sose V. Vokietijos partijose yra didelis 
skaičius įsibrovusių įvairių pareigūnų, slap 
ta dirbančių komunistams, ruošiančių kelią 
jiems įsigalėti. Panašiu būdu komunistai 
veržiasi ir j profesines sąjungas, įmonių ta
rybas ir visur kitur.

Ką sako krašto gynybos- ministeris?
Toji didžiulė pogrindinė komunizmo 

veikla nebūtų tokia pavojinga, jei V. Vo
kietija visu savo pločiu nebūtų sovietų pa
šonėj. Milžiniška jėga, siekianti įvesti ko
munizmą visame pasaulyje, stovi pasiruo
šusi šuoliui į Vakarus visu rytiniu V. Vo
kietijas pasieniu.

V. Vokietijos krašto gynybos ministeris 
F.J. Strauss neseniai pareiškė, kad sovie
tinė Vokietijos zona šiuo metu yra „visame 
pasaulyje stipriausiai militarizuota sritis“. 
Tam įrodymas esąs didelis skaičius įvairių 
karinių ir pusiau karinių organizacijų, ku
rios išlaikomos šalia kariuomenės ir poli
cijos dalinių. Sovietinis Rytų Vokietijos re
žimas šiuo metu, esą, turi per milijoną ka
riškai paruoštų žmonių. Ir tai ne gintis, nes 
gintis jiems nėra nuo ko. Prie jų dar pridė 
tini apie 400.000 Sovietų S-gos raudonar
miečių, išskirstytų 22-jose moderniausiai 
apginkluotose divizijose, kaip okupacinės

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

ATSIPIRKO

Dūkšte, kaip ir kitų žemės ūkio rajonų 
centruose, kiekviena įstaiga ir įmonė še
fuoja po kolūkį, šefuoja tai šefuoja. Eina 
mėnesiai, metai, šefavimas gi nė iš vietos. 
Ir nutarė kartą rajono vadovai išjudinti šį 
reikalą. O kaip kitaip jį išjudinsi, jei nesu
šauksi pasitarimo? Susirinko visų įstaigų 
vadovai. Atsakingas darbuotojas pasakė 
kalbą. Ta kalba buvo trumpa:

— Jūs — šefai. Bet kur jūsų veikla? 
Kur jūsų pagalba kolūkiams? Jos nesima
to. Rajonas atsilieka pagal visus rodiklius, 
o jūs snaudžiatel

Pasitarimo dalyviai, kaltai nukabinę no
sis laukė, kas bus toliau. Kalbėtojas, maty
damas atgailaujančius veidus, sušvelnino 
toną ir tęsė toliau:

— Ne viskas dar prarasta, draugai. Mes 
mokomės iš klaidų. Maža iki šiol padėjome 
kolūkiams organizaciniais ir kultūriniais 
klausimais. Pasmerkime klaidas ir padary
kime išvadas.

— Bet kaip daryti išvadas, — atsiliepė 
kažkas iš salės,— kaime šlapia, purvynas...

— Kam to? Mes imkim ir premijuokime 
kolūkių pirmininkus ir kolūkiečius. Kiek
vienas tada geru žodžiu šefus minės. Ir nie 
kam net padai nesudrėks.

— Bet draugas... Iš kur mes pinigų im
sim? — pasigirdo iš salės.

— Reikia padaryti taip, kad būtų, — at
siliepė iš prezidiumo. — Kokie jūs vado
vai, jei nesuorganizuosit šimto - kito!.. Tai 
sutarta?!

Pasitarimo dalyviai lengviau atsiduso. 
Labai gerai, kad nereikia į kolūkius važiuo 
ti. O pinigų? Kodėl čia nesurasti pinigų, jei 
tave už tai niekas nebars.

Ir šefai iškriko ieškoti pinigų.
Miesto vykdomojo komiteto pirmininkas 

Kožankovas sėdo už stalo ir pradėjo raus
tis atmintyje, ieškodamas dar nepanaudo
tų lėšų. Greit jis prisiminė, kad rajono vyk 
domasis komitetas išskyręs 8.000 rublių vie 
nal gatvei sutvarkyti. Ir sutvarkė. Tik ne 
gatvę, o pinigus.

Pieno perdirbimo įmonė — ne vykdo
masis. Ji neturi lėšų miesto sutvarkymui. 
Bet užtat’ šios įmonės dūmtraukis ištisus 
metus rūksta. Reiškia, ištisus metus reika
lingas kuras. O kas patikrins, kiek malkų 
per kaminą išeina? Taip įmonės direkto
rius Turkus ir apiformino nepirkti) malkų

pajėgos, o užnugaryje — viską diriguojan
tį Maskvos galybė.

V. Vokietijos rytojus netikras
Stebint Sov. S-gos ultimatyvinius reika

lavimus dėl Vakarų Berlyno, tuo tikslu jų 
išvystytą akciją ir Ženevos konferencijos 
eigą, nesunku suvokti, kad Berlynas šiuo 
metu yra tik pirmoji komunizmo veržimo
si į Vakarus fazė; Sovietai, laimėję Berly
ną, sekančiu žingsniu tokį patį ar net di
desnį spaudimą darytų ir visai Vakarų Vo
kietijai.

Galima lengvai įsivaizduoti, kas atsitik
tų, jei šitokioje padėtyje V. Vokietijos vals 
tybės vairas atitektų tokiai partijai, kuri 
linksta į neutralizing (beblokinę politiką) 
ir nemato čia pavaizduotosios komunizmo 
grėsmės, tikėdama komunizmo gera valia. 
Didelėmis pastangomis atsiektas „ūkinis 
stebuklas“ tokiose sąlygose dar nereiškia 
Vokietijos galybės; nelauktiems „vėjams“ 
papūtus, jis gali sudužti lyg trapus stiklas, 
visai tautai patekus sovietų vergijon.

ŽALGIRIO MOŽIO PAMINKLU 
RŪPINASI TIK LENKAI

Tik iš lenkų spaudos biuletenio „Tiesa“ 
sužinojo, kad 1960 m. liepos 15 d. bus Žal
girio kautynėms paminėti statysimo pa
minklo atidarymas, „550-toms metinėms 
nuo lietuvių - lenkų - rusų ir čekų jungti
nės kariuomenės pergalės prieš kryžiuočius 
paminėti“.

Paminklo projektas jau esąs sukurtas. 
Autoriai — Krokuvos architektas Cencke- 
vičius ir skulptorius Bandura. Iš praneši
mo nematyti, kad kas nors iš lietuvių tu
rėtų progos su paminklo projektu susipa
žinti ir tarti žodį, nors jungtinės kariuome
nės dalyvių eilėje „Tiesa“ lietuvius ir drį
so pastatyti pirmoj vietoj, o rusus net tre
čioj... (LNA) 

ne pieno įmonė. Prokuratūrai, nepriklauso 
nei gatvių tvarkymas, nei sviesto gamyba. 
Jos uždavinys saugoti įstatymus. Bet pro
kuroras žino, IČad viskas pasaulyje kinta. 
Prokuratūros kieme stovi naujas vienkin- 
kis vežimas, bet kodėl jis negali pasenti?

Prokuroras samprotavo tol, kol buhalte
rijos dokumentai pasipildė dokumentu 
apie tam tikrų lėšų sunaudojimą vežimo 
„remontui“.

Dar sunkiau sekėsi teisėjai Antonovičie- 
nei. Teisme irgi nėra lėšų miesto tvarky
mui. Netgi vežimo nėra. Čia yra tik koman 
diruotpinigių. Liaudies teismas buvo užda
rytas. Visi darbuotojai išvyko, kas kur ga
lėjo pažymėti komandiruotės pažymėjimus. 
Grįžę jie pasirašė išlaidų orderiuose, kad 
komandiruotpinigius „gavo“. O pinigai nu
plaukė į šefų fondą.

Rajono švietimo skyriaus vedėjui Maro- 
zui buvo dar daugiau vargo. Skyrius netgi 
komandiruotpinigius baigia. Bet, kaip sako 
ma, nėra padėties be išeities. Marozas su
rado išeitį. Jis apiformino, kad už tam tik
rą sumą nupirkęs kanceliarinių prekių (ra 
šalo, pieštukų, kotelių ir t.t.). Ir taip švie
timo skyrius įnešė kolūkio pakėlimui 320 
rublių.

Valstybinio ir žemės ūkio bankų skyriai 
Ilgai nedavė pinigų. Bankai taip jau su
tvarkyti, kad pro jokią skylutę kapeikos 
nenuvarvinsi teisingai neapiforminęs. Jų 
darbuotojai pasiryžo patys nuvažiuoti į še
fuojamą kolūkį ir padėti. Bet tai jiems ne
pavyko.

— Velniams jūs ten reikalingi kolūkiuo
se po kojų pintis, — buvo jiems pasakyta, 
— irgi didvyriai atsirado! Naujoves įvedi- 
nėt? Bendrą tvarką laužyti? Kad tučtuojau 
būtų pinigų! Miesto vykdomasis surado, 
pieninė davė, prokuratūra padėjo, teismas 
sukombinavo... Visi padeda šefuojamiems 
kolūkiams, o jūs nenorite!

Darbuotojai iš savo kišenių visi sumetė 
po tam tikrą apvalią sumą ir tuo įsijungė 
į „šefavimą“.

...Sekančiam „šefų“ susirinkime visi 
aukščiau išvardinti buvo pagirti už šefavi- 
mo darbo pagerinimą. Čia išreiškė viltį, 
kad jie ir ateityje nepagailės jėgų ir ener
gijos šefavimo darbui toliau gerinti. O pa
girtieji šefai ir toliau nesilanko kolūkiuose, 
laukia, kada vėl bus galima atsipirkti vals
tybiniais pinigais. P. Graščenko

Iš „Tiesos“, 1959. V. 24.

(E) „Skirtingai nuo ankstesnių metų“ 
šiemet Kuršėnų rajono mokiniai praleis 
atostogas — gamyboje, praneša Vilniaus 
radijas. Kitaip tariant, mokiniai jau ne 
atostogaus, o dirbs „visuomenei naudingą 
darbą“. Reikia manyti, kad panašiai „atos
togaus“ ir kitų rajonų mokiniai.

Birželio 17 d. vilniškė „Tiesa“ pradėjo 
spausdinti naujus „istorinius dokumentus“, 
kuriais toliau stengiamasi įrodinėti, kad 
visi, kas kaip nors kovojo prieš bolševiki
nę okupaciją Lietuvoj, buvo ir yra kokių 
nors „kapitalistų ir imperialistų tarnai“, 
dirbą už atlyginimą, arba net ir suvedžioti.

šiuo atveju spausdinami nebe tardymų 
užrašai, o .dokumentinė apybraiža“, t.y. 
suliteratūrintas pasakojimas, pavadintas 
„Vanagai iš anapus“. Apybraižoje vaizduo
jama, kaip, esą, amerikiečių žvalgyba, Kru 
pavičiaus ir Šovos padedama, siuntusi į 
Lietuvą „šnipus bei diversantus“. Apybrai
ža nusagstyta, matyt, iš sugautų kovotojų 
patirtais faktais ir pavardėmis, bet sukur
ta taip, kad atrodytų, jog kovotojai įtrauk
ti į „neskrupulingų amerikiečių ir jiems 
parsidavusių lietuvių buržuazinių naciona
listų pinkles“.

Pastaruoju laiku bolševikų spaudoj Lie
tuvoj prasidėjo nepaprastas aktyvumas vi
sokio pobūdžio priemonėmis gąsdinti žmo
nes tais ,'buržuaziniais nacionalistais“ ir 
grasyti nuo palankumo jiems bei pasidavi
mo „jų vilionėms“. Tas aktyvumas gali 
būti liudytoju, kad Lietuvoj „buržuazinio 
nacionalizmo“ pavojus laikomas padidėju
siu ir net pavojingesnių už revizionizmą, 
prieš kurį mažiau tekovojama. Šiuo metu 
komunistų partijos galvos skausmai Lietu
voje galėtų būti rūšiuojami tokia eile: na

r Seįtiįnios DIENOS -Į
HEINRICH LUEBKE — V. VOKIETIJOS 
PREZIDENTAS

V. Vokietijos prezidentu išrinktas 63 m. 
amžiaus H. Luebke, gavęs 526 balsus (jo 
artimiausias varžovas socialdemokratas 
Carlo Schmid gavo 386 balsus, laisvasis de 
mokratas Max Becker 99, nebalsavo 22).

GAISRAS PENTAGONE
Amerikos didžiuosiuose gynybos sky

riaus — generalinio štabo rūmuose liepos 
2 d. buvo kilęs gaisras, kuris sunaikino de
šifravimo reikalams naudotąsias elektroni
nes mašinas ir daug slaptos medžiagos.

Be kita ko, gaisras vyko šalia to kam
bario, iš kurio signalais gali būti duoti įsa
kymai lėktuvams pulti atominėmis bombo
mis priešą.

VOLKSWAGEN TARP DVIEJŲ AUKLIŲ
Federalinė ir Žem. Saksonijos vyriausy

bės nori nuspręsti Volkswagen automobilių 
firmos ateitį, bet nesutaria dėl būdų.

Federalinė vyriausybė akcijomis norėtų 
perleisti tą firmą į privačias rankas, o kraš 
to vyriausybė yra už tai, kad firma ir to
liau liktų valdžios rankose.

POPIEŽIAUS ĮSPĖJIMAS
Popiežius savo kalboje įspėjo pasaulį, 

kad nenuslystų lyg aklas į naują baisų ka
rą.

Savo pirmojoje enciklikoje jis pažymėjo, 
kad esama tam tikro atoslūgio tarp sociali 
nių klasių, bet dar per dideli skirtumai.

MĮSLĖS DĖL BERLYNO
Pirmasis- sovietų ministerio pirmininką 

pavaduotojas Kozlovas, nuvažiavęs Ameri
kon atidaryti sovietinės parodos, pareiškė, 
kad tuo atveju, jei Ženevoje nebus susitar
ta, Rusija pasirašys su R. Vokietija taikos 
sutartį, o jei Berlyno reikalu bus panaudo
ta jėga, tai sovietai atsakys jėga.

LOUSIANOS GUBERNATORIUS
Louisianos valstijos Amerikoje guberna

torius Long daktarų buvo pripažintas para 
noišku šizofreniku ir bent du kartus uždą 
rytas beprotnamyje, bet jis dar nori būti 
sekančiuose rinkimuose būti išrinktas gu
bernatorium.

Savo originalumu jis patraukia amerikie 
čius.

PO DAUGELIO METŲ
Amerikiečiai paskelbė dokumentus, iš ku 

rių aiškėja, kad 1940 m. Amerikos valsty
bės pasekretoriui Sumner Welles Vokieti
jos banko valdytojas Schachtas prasitaręs 
apie norą nuversti Hitlerio valdžią.

PADĖTIS KERALOJE
Komunistų valdomoje Indijos provincijo

je Keraloje tebesitęsia demonstracijos ir 
streikai prieš vyriausybę. Bet komunistinė 
šios vietos vyriausybė apie 20.000 areštavo.

SEPTYNMETIS SU KLIUVINIAIS
Chruščiovo sumanytasis septynmetis pla 

nas .kuris privalo nuvesti į komunizmą, 
kaip aiškėja iš partijos plenumo pasisaky
mų, vyksta nesklandžiai. Pirmiausia — pra 
monę valdantieji technokratai reikalauja 
daugiau kapitalų, jei norima greičiau pla
ną įvykdyti. Antra — fabrikai dažnai ne
gauna medžiagos ir neguli {vykdyti planų.

cionalizmas ir nacionalistinė įtaka iš užsie
nių, toliau — religingumas ir kunigų įtaka 
žmonėse ir tik tada jau revizionizmas ir vi 
sokie kitokie nukrypimai. Toks rūšiavimas 
gali būti statistiškai pagrįstas, palyginus 
prieš katrą nemalonumą kiek pastangų de
dama. (LNA)

VEIDMAININGAS GEN. PUTNOS 
PAGERBIMAS

Lietuvis bolševikinis generolas Vytautas 
Putna Stalino įsakymu buvo sušaudytas 
1936 metais drauge su kitais sovietiniais 
generolais ir maršalais. Jo žmona su sū
num, matyt, buvo nutremta Sibiran.

Dabar vilniškė „Tiesa“, kaip niekur nie
ko, birželio 18 d. deda džiaugsmingą re
portažą: „Susitikimas su Vytauto Putnos 
žmona ir sūnumi“, kuriame pasakoja, kad 
jie yra atvykę apsilankyti Lietuvon iš No
vosibirsko, kad generolo sūnus Algirdas 
Putna esąs dailininkae televizijos studijoje, 
o Putnienė esanti pensininkė. Ta pačia pro 
ga plačiai pasakoja V. Putnos ankstyves- 
niąją biografiją ir džiaugiasi, kad „Vytau
to Putnos vardas aukso raidėmis įrašytas į 
Tarybų Sąjungos Ginkluotųjų Pajėgų isto
riją“. Deda ir jo fotografiją: „Vytautas Put 
na 1930 metais“. Bet... nė žodžio apie tai, 
kas su tuo aukso raidėmis įrašytu didvy
riu toliau atsitiko. (LNA)

SUOMIJOS KLAUSTUKAI
Rugpiūčio mėn. pradėdamas lankyti 

Skandinavijos kraštus, Chruščiovas vienai 
dienai ruošiasi viešėti privačiai pas Suomi
jos prezidentą Kekkonen, o tai gąsdina šuo 
mius, kurie nelabai pasitiki savo preziden
to diplomatiniais gabumais. Suomija šiuo 
metu yra patraukusi rusų dėmesį. Kalbėda 
mas Rygoje, Chruščiovas minėjo, kad Suo
mijos ministeris pirmininkas linkęs yra žiū 
rėti „į kitą pusę“. Tai reikštų, kad rusai no 
ri palaužti Suomijos neutralumą. Taigi, su
sitikęs su prezidentu, Chruščiovas gali ban 
dyti padaryti įtakos.

PAKILO PABALTIJO LAKŠTŲ KAINOS
D. Britanijai ir Rusijai pradėjus aiškin

tis ir tartis, kiek kuri skolinga viena kitai 
nuo 1939 metų, iškilo ir Pabaltijo kraštų 
paskolų lakštų klausimas. Bu tokiomis ži
niomis ėmė kilti tų paskolų lakštų kainos.

ATLYGINIMAI AUSTRALIJOJE
Australijoje darbininkams padidinti at

lyginimai po 15 šil. Vidutiniškai dabar dar 
bininkas ten gauna 13 sy. 16 šil. už 49 va
landų darbo.

IZRAELIS VOKIETIJAI
Izraelio parlamentas pritarė vyriausybės 

nusistatymui parduoti už milijoną svarų 
ginklų V. Vokietijai,

PiAjS AĮUiUYĮJ E
— Jordano vyriausybė skelbią, kad ji 

areštavo 14 pavojingų komunistų.
— Prancūzų Kamerūne buvo riaušės.
— Havajų gyventojai balsavimu reiškia 

pritarimą tam, kad jų kraštas būtų padary 
tas viena Amerikos valstijų.

— Amerikiečių lėktuvas lūžo ore, nukri
to ant namų ir mokyklos ir užmušė 21.

— Vorošilovas dalyvavo Kremliuje su
ruoštame Abisinijos imperatoriui Haile Se
lassie pagerbti suruoštame priėmime.

— Tibeto Dalai Lama paliksiąs Indiją ir 
įsikursiąs greičiausia Indokinijoje.

— D. Britanijoje liko bedarbių 413.000 
(sausio mėn. buvo 620.000).

— Vokietijoje traukinio nelaimėje žuvo 
44 žmonės.

— Į Turkiją atbėgo 3 rusai.
— Ambasadorium į Olandiją paskirtas 

Ponomarenko ( o buvo rašoma, kad bus 
skiriamas Molotovas).

— Prancūzijos prezld. gen. de Gaulle pa
siryžęs atvažiuoti vizito į D. Britaniją.

— Kolumbijoje 150 gyventojų miestelis 
nakties metu potvynio buvo nušluotas su 
viskuo.

— Po 17 dienų streiko grįžo į darbą Ita
lijos bankų tarnautojai.

(E) Lietuvoje yra dar vienur kitur liau
dies pasakų pasakotojų, kurie pasakas per 
teikia ne tik artimiesiems, kaimynams, bet 
ir viešuose parengimuose. Jie atkuria da
bartinei kartai žilosios senovės įdomybes.

(E) Kaune brandos atestatui gauti egza
minus laikė apie 1.500 mokinių, iš kurių 
yra 400 darbo jaunimo vld. mokyklų auk
lėtiniai.
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BOLŠEVIKU VEIKLA IŠEIVIU TARPE 
♦ e

Čia pateikiame pabaigą prelato M. 
Krupavičiaus straipsnio, pradėto spaus
dinti praeitame „Europos Lietuvio“ nu
meryje, apie bolševikų metodus nutildy
ti emigraciją.

Santykiai su organizacijomis
Diplomatinės atstovybės ir konsulatai tu 

ri rodyti save palankiais išeivių organizaci
joms. Tas palankumas turi reikštis pasiū
lymu kultūrinės pagalbos, kaip knygų, 
plokštelių, gaidų ir kita, nieko už tai iš jų 
neimant. Jei organizacijos pasiūlytą pagal
bą priima, pasistengti tokias organizacijas 
aplankyti, suprantama, „privatinio as
mens“ titulu. Tokius privatinius vizitus or
ganizacijoms instrukcija laiko dideliu lai
mėjimu. Jais pralaužiama ta siena, kuria 
save atsiriboja išeivių reakcininkai nuo bol 
ševikinių įstaigų.

Telkimas žmonių iš išeivių tarpo, kurie 
nėra patenkinti išeivijos gyvenimo santy
kiais, neturi tikslo juos suartinti su pačia 
komunistų partija. Dėl savo praeities ir am 
žiaus jie nesugeba galvoti komunistinėmis 
kategorijomis. Tačiau jie gali labai daug 
pasitarnauti pelitinės emigracijos silpnini
mo ir susprogdinimo darbe, net tuo atve
ju, kai yra įsitikinę, jog dirbą išeivijos ir 
pavergtosios tautos naudai.

Organizacijų vadovybių paėmimas
„Parinktieji žmonės“, skelbia instrukci

ja, „privalo kiekviena proga skelbti išeivi
jos nepartiškumą ir apolitiškumą, reikalą 
rūpintis tik tautinės kultūros bei uždarbio 
reikalais, mesti politikavimą ir reikalą 
jungti savo išeiviškus siekimus su tautos 
siekimais“. „Smogiamoji grupė“ vienkart 
dėtų pastangų pakeisti organizacijų vadovy 
bes, nušalinant , nusigyvenusius“ išeivijos 
vadus ir jų vietas apsodinti žmonėmis iš 
„smogiamosios grupės“ arba žmonėmis silp 
nais, be orientacijos, kad jų užnugary ga
lėtų dirbti „smogiamojo“ būrio žmonės. 
Instrukcija priduria, kad kiekvienoj organi 
zacijoj turi būti bent pusiau sąmoningas 
ar net nesąmoningas atstovybės agentas: 
Tada tik jis pateisins savo esimą ir tada 
tik galima bus tikėtis gerų vaisių iš veiklos 
organizacijų tarpe. Atstovybių agentai dirb 
darni organizacijose privalo elgtis labai at
sargiai, kad jų neiššifruotų ir kad pasirė
mę savo statutiniais nuostatais jų iš organi 
zacijos nepašalintų.

Ypatingo dėmesio kreipia instrukcija į 
jaunimą. Ji stipriai pabrėžia, kad jaunoji 
išeiviškoji karta būtinai turi būti paimta 
į jų, vadinasi, bolševikų rankas.

Atstovybių tarnautojai ir jų agentai ne
privalo bijoti patriotinių šūkių, kurie stip
riai veikia išeivių vaizduotę, ir patrioti
niais argumentais įtikinėti, kad bolševiki
nis režmas tėvynėje jos nepakeitė; ji yra 
moderni valštybė, kuri siekia teisingo tur
tų padalijimo ir eina savu keliu į sočializ-

dies Respublikos (suprask, bolševikinės) in 
teresai. Juos vykdant reikalinga siekti, kad 
politinė išeivija prarastų savo politinį ir 
agitacinį charakterį. Tiesa, galima būtų pa
laukti, kol toji pokarinė išeivija išmirs, 
kaip yra įvykę su rusų baltąja išeivija. Ta 
čiau Liaudies Respublika randa reikalingu 
savo gerovės sumetimais politinę emigraci
ją greičiau pribaigti, ją suneutralizuoti, 
nes esimas fašistiškai reakcinių, agituojan
čių prieš bolševikinį režimą veiksnių yra 
nepageidaujamas reiškinys. Tad kalbamo
sios veiklos tikslas toks: politinę išeiviją 
paversti paprastomis (kultūrinėmis) orga
nizacijomis ar institutais su savišalpos or
ganizacijomis priede. Kur to tikslo pilnai 
negalima pasiekti, reikia pasistengti tam 
tikrais ėjimais sukelti organizacijose tarpu 
savį nepasitikėjimą, nesantaiką, sudrums
ti jų ramų darbą. Visa tai galutiname re
zultate prives organizacijas prie subyrėji
mo. Tuo būdu sudarytos sąlygos vers na
rius pasitraukti iš organizacijų, paliekant 
jose tik išeivijos reakcinius štabus be ka
riuomenės“.

Lenkų išeivijoj
Ši Gomulkos instrukcija politinės išeivi

jos reikalu privertė lenkiškąją išeiviją rim 
tai peržvelgti savųjų organizacijų veiklą ir 
patyrinėti, kiek bolševikai yra laimėję ne- 
bolševikinėj išeivijoj. Lenkų JAV-bių spau 
da tam klausimui skyrė nemaža vietos. N. 
Yorko „Nowy Swiat“ rašo:

„Jau prieš eilę metų bolševikinis Varšu
vos režimas „Bolonijoj“ pradėjo savo akci
ją. Pirmoj eilėj jis smerkė Bolonijos poli
tinę laisvinamąją veiklą. Tos veiklos neve
da pats režimas betarpiškai per savo diplo 
matinius atstovus „kultūrinių referentų“ 
priedanga. Bet tie „referentai“ sugebėjo iš
eivių tarpe surasti tokių abiejų lyčių žmo
nių, kurie pradėjo politinę išeiviją pajuok
ti, žeminti, kliudyti jos darbui, niekinti va 
dus, o pačią politinę veiklą vadinti visai ne 
reikalinga, nes jis esanti žalinga Lenkijai. 
Visiems suprantama, kad politinės išeivi
jos susiskaldymas Ir tarpusavė kova bolše
vikams palengvino darbą. Bolševikai žino 
išeivijos moterų svarbą ir įtaką. Režimas 
savo nekomunistinių bičiulių dėka įsibro
vė į Bolonijos moterų organizacijas ir per 
kiek laiko jas pradėjo iškreipti iš politinės 
veiklos ir nukreipti į humanitarinę veiklą. 
Veikdami moterų tarpe, režimo nekomunis 
tiniai agentai ypač niekino ir tebeniekina 
politinės išeivijos laisvinamąjį politinį dar 
bą plačioj tarptautinėj arenoj.

Kalbamosios bolševikų veiklos rezulta
tai yra žymiai didesni, negu ligi šiol buvo 
manoma“.

O mūsų lietuviškajame bare?
Bolševikų vyriausias troškimas ir tikslas 

— palaidoti politinę išeiviją, arba jos veik 
lą perstatyti į kultūrinės, labdaros ir savi

mą.
Vyriausias tikslas

Instrukcija baigiama bolševikų veiklos 
išeivijos tarpe vyriausiojo tikslo aptarimu.

;,Skelbiamus nuostatus padiktavo Liau-

šalpos vėžes ir paversti darbo išeivija. Brie
monės tam tikslui pasiekti — sprogdinti or 
ganizacijas iš vidaus, pasiunčlant ten iš
dresiruotų agentų ir atšaldyti nuo visa, kas 
lietuviška. Tie agentai nebūtinai turi būti 

bolševikai. Jie gali būti tie patys išeiviai ir 
net patriotiškai nusiteikę. Sprogdinimo 
priemonės — politinės veiklos ir politinio 
darbo vadų šmeižimas ir niekinimas, kėli
mas tarpusavio nepasitikėjimo tarp politi
nės veiklos žmonių, darbo trukdymas ir 
skaidymas ir t.t. <

Ar mūsų išeivijoje yra tokių reiškinių?
Esame susiskaldę, pinigų rinkimas Lietu 

vos laisvinamajam darbui labai kliudomas, 
ir kasmet vis mažiau surenkama Tautos 
Fondui, politikuojama net patriotinės spau 
dos, mėtomi šūkiai: gana tos politikos, ša
lin politika, partijos — Lietuvos nelaimė, 
visa meskime į kultūrinį frontą, politikas 
negali dirbti kultūrinio darbo, atšalame 
nuo tėvynės reikalų ir lietuvybės išlaikymo 
ir t.t. ir t.t. Vadinasi, daroma visa tai, ko 
nori Gomulkos instrukcija ir Michailovo 
komitetas.

Ar visa šita bolševikams teikiamoji tal
ka saviškių nebolševikų išeivių sumanyta, 
ar Maskvos agentų pakišta? Ar visa ta an- 
tipolitinė ir antipartinė akcija organizuoja
ma ir varoma saviškių, ar nematomos bol
ševikinės rankos diriguojama nurodytu Go 
mulkos instrukcijos keliu?

Kad mūsų tarpe veikia bolševikai, mes 
labai gerai žinome, žinome, kad tą veiklą 
jie stiprina, skirdami į savo atstovybes lie
tuvius „kultūros referentus“. Vašingtono 
Maskvos atstovybė turi Kapočių. Tokių 
„referentų“ Maskva skiria ir pietų Ameri
kos atstovybėms. Bet ar tai, kas daroma 
sugriauti išeivių politinei laisvinamąja! 
veiklai, yra atlikta bolševikams inspiruo
jant, ar tai padaro saviškiai be jų pagal
bos, spręsti nesiimu. Viena aišku, kad mi
nėtas atliekamasis darbas visai sutampa su 
Gomulkos ir Michailovo norais ir sieki
mais politinėj išeivijoj. Juk gali ir bolše
vikų priešai savo kai kuriais darbais ir šie 
kimais sutapti su bolševikiniais. Ritamės į 
bolševikų trokštamąją koegzistenciją.

Užbaigos žodį leisiu pasakyti tilpusio 
Darbininke (1959.1.30) labai gražaus ir tei
singo, bet šiurpaus straipsnio autoriui.

„Mikojano vizitan gal kiek disharmoni
jos įnešė tiktai keliolikos, kaip išsireiškė, 
išsišokėlių pikietavimas. Bet tai tik saujelė 
dar šūkauja. Ir tas jau nepajėgia sudrums
ti tylos, kuri vis daugiau ir daugiau įsivieš 
pa tau j a mūsųjcolonijose. Maskva nieko 
daugiau ir netrokšta — tik tos migdančios, 
viliojančios tylos. Mes akademikai traukda 
miesi iš visuomeninės veiklos sparčiai tą 
tylą plečiame. Ar gi galėtų Maskva mus už 
tai užmiršti? Geresnės koegzistencijos 
Maskva ir nesitikėjo.

„Taigi, kai kitą kartą atvyks Mikojanas, 
pikietuotojai (jeigu dar tokių atsirastų), 
pasisaugokite su Išsišokimais. Bus nepato
gu, kai Mikojanas kreipsis į jus: „Tovariš- 
či, duokite kelią—aš nešu jūsų tautiečiams 
pasižymėjimo medalį“.

„Medalis bus paprastas: Chruščiovo pir- -želio 6 d. iškėlė Sedos vid. mokyklos dėsty-
mojo laipsnio ordinas buvusiems buržuazi
nės Lietuvos inteligentams, suteiktas už 
koegzistenciją ir už atlikimą to darbo, kurį 
turėjo atlikti pati Maskva“.

„DARBO“ ŽURNALAS

Dar prieš keletą metų „Darbo“ žurnalas 
nešiojo labai paprastą drabužį ir laikėsi ga 
na tyliai. Tai daugiau socialistinės pakrai
pos visuomenės mokslų, meno ir literatū
ros žurnalas, kuriam šiais laikais nebuvo ir 
ko tyliam ir kukliam laikytis: dabar gi so
cializmą pažįsta daugelis Vakarų kraštų, 
jo pasekėjai valdo kai kuriuos kraštus, o 
kituose bent sudaro stiprią valstybinę opo
ziciją. žodžiu, socializmo turime amžių, ir 
dėl to nėra ko slapstytis su savo žodžiu. 
Taigi ir „Darbo“ žurnalas jau antri metai 
kaip suspurdo susivakarietinti, sueuropėti 
tiek iš viršaus, tiek ir iš vidaus. Žurnalas 
dabar jau tikrai vakarietiškai ir patrauk
liai atrodo.

Kai dėl jo vidaus, tai savo siekiais žur
nalas laiko ugdymą ir gynimą demokrati
nių ir humanistinių vertybių lietuviškaja
me gyvenime, rūpindamasis kelti žmogaus 
vertę ir jo kūrybinę laisvę ir t.t. Tai dau
geliu atvejų gyvas žurnalas, dėl to kartais 
sukeliąs kai kurios mūsų spaudos nepasi
tenkinimą. Bet tas gyvumas platesniems 
sluoksniams skirto žurnalo, mums atrodo, 
yra kaip tik teigiama pusė.

Nemaža vietos skirdamas literatūros ir 
apskritai kultūros dalykams. „Darbo“ žur
nalas pastaruosiuose numeriuose ypatingo 
dėmesio yra parodęs medžiagai, supažindi
nančiai skaitytoją su įvairiomis pavergto
sios Lietuvos problemomis. Štai ir šiame 
naujausiame numeryje (Nr. 2) išspausdin
tas platus A. Baltaragio straipsnis „žvilgs
nis į anapus“, kuriame aptariamos teisin
gos ir klaidingos mūsų pažiūros į visa, kas 
dabar Lietuvoje vyksta ar padaroma.

Daugiau idėjiniams nagrinėjimams skir
tas A. Smėliūno straipsnis „Materialistinis 
istorijos supratimas ir gamtos mokslų ma
terializmas“ (perspausdintas iš 1939 - 40 
m. ėjusios „Minties“).

„Darbe“ visados gyvai ir įdomiai dabar 
pasisako labai įvairiais klausimais A. J. 
Greimas. Čia dažnai šiuo ar kitu klausimu 
taria žodį ir prof. S. Kairys (šįkart jis re
cenzuoja K. Bielinio knygą „Dienojant“). 
Šiame numeryje aptariamas A. Rūko ir 
„Lietuvių liaudies meno“ knygos, duodama 
poezijos, spausdinama Katiliškio knygos iš 
trauka ir kitų straipsnių ir aktualijų.

Europos lietuviškoji periodika
TĖVŲ ŽEMĖ, 1959 m. Nr. 4. šiame nu

meryje: Maironis ir Lietuva (Kun. B. Dauk 
nys), Rytprūsių lietuviškumas (K.S.T.), 
Staigi mirtis, Vilkmergė, Grįžkite į žemę 
(Alg. Gustaitis), Vyras, Kaip tvarkosi so
vietų ponybė (O. Kairiūkštienė), platus 
kronikos skyrius.

(E) Ar Žemaičių Kalvarija yra stebuk
linga? Tokį klausimą Vilniaus radijuje bir- 

tojas Vincas Lauraitis ir į jį atsakė, kad 
Kalvarijoje jokių stebuklų nesą, girdi, tik 
kunigai apgaudinėja žmones ir iš to pel
nosi.

Nr. 28. (568) 1959. VII. 9

Jeigu nėra Dievo, jeigu religija yra vien 
tik žmonių nuodai — opiumas, kaip sako 
komunistai, jeigu šis pasaulis yra viskas, 
o amžinybė vien tik apgaulė — iliuzija, jei
gu gyvenimas yra vien tik laiko sapnas ir 
orgija dviejų tuštybių tarpe, jeigu taip, tai 
kodėl vargingas žmogus, skurdžius, kuris 
neturi tinkamos pastogės, žmoniškai apsi
rengti ir užtektinai pavalgyti, matydamas 
kitus ne tik pertekliuje, bet ir prabangiš- 
kai gyvenančius, neturėtų vogti, kitiems ke 
lią pastoti ir juos apiplėšti? Jeigu taip, tai 
kodėl gi turtuoliui turėtų būti draudžiama 
išnaudoti vargšą darbininką ir, išsėmus jo 
jėgas, paspirti į bedarbių ir skurdžių eiles? 
Taikant gyvenimui tą pat pradą, kodėl ad
vokatui ir gydytojui turėtų būti draudžia
ma išnaudoti savo klijentus, kodėl namų 
tarnaitei turėtų būti draudžiama vogti? 
Koks į tai turėtų būti duotas atsakymas?

Vienas tegali būti į tą klausimą duotas 
atsakymas, būtent: tarnai privalo būti pa
klusnūs savo viršininkams. Bet plėšikas ir 
vagis gali atsakyti: „Turiu klausyti, nes jis 
yra už mane galingesnis ir aš nepajėgiu jo 
nugalėti. Bet aš susidedu su milijonais kitų 
plėšikų, skurdžių, bedarbių, ir mes tampa
me galingesni, tuomet jie turi mūsų klau
syti“. Ir kaip tik tokioą, padėties ekonominė 
je srityje šiandieną mes esame liudinin
kais. Ima įsigalėti žvėriškumo įstatymas, 
kur stiprusis ryja silpnąjį, bet ne dvasinis, 
kur stiprusis nusilenkia, kad būtų pakeltas 
silpnasis prie teisingumo, meilės ir Dievo. 
Atimk iš žmonių sielų Dievą, tai jie vis 
daugiau pradės reikalauti ir mažiau būti 
dėkingi, jie savo godumu pralenks net ir go 
džiausius turtuolius. Išplėšk iš žmonių sie
lų Dievą’, ir jie labiau pradės tikėti, kad 
jiems ir tada atlyginimas priklauso, nors 
ir nieko nebeveiktų. Atimk iš žmonių sielų 
Dievą ir tuo pačiu atimsi viską, kas juos 
sulaikytų nuo neteisėtų reikalavimų, paša
linsi įrankius, valdančius aistras, atpalai
duosi visą gašlumą ir išlaisvinsi nuo pašė
lusios savimeilės varžtų. Tuomet jau nebe
bus patenkinto žmogaus.

Kartą paneigus pomirtinį gyvenimą ir jo 
įtaką į kasdienio gyvenimo elgesį, daugiau 
nieko nebelieka, kas kliudytų siekti visiš
kos ir pilnos lygybės. Jeigu atlyginimas bei 
užmokestis yra vien tik šiame pasaulyje, 
tai iš to seka, kad visos nelygybės ir visuo
menės gyvenime užimamos vietos tampa 
pagrindiniu varžytinių ir kovos objektu.

Vyskupas Fulton Sheen

Pamaldos

NOTTINGHAM — liepos 12 d., 12.15 vai.

BRADFORD — liepos 19 d., 12.30 vai.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Tuoj po Joninių Valentas su Buive išėjo 

pievų piauti. Saulė dar neteka, krūmuose, 
medžiuose paukščių giesmė dar nepratrū- 
ko, o jiedu jau stoja į pradalgius, švarkus 
nusimeta.

— Kažin, ar per dvi dienas išprakai
tuosime, — kalba senis. — Kai buvau jau
nas, aš vienas per dvi dienas išprakai
tuodavau.

Ir džeks, džeks — kerta, žengdamas pir
ma. Rasota žolė, žliuksėdama ir tarsi dū
saudama, virsta į pradalges. Virsta žiedai, 
kurie, saulei pakilus, tuojau pradės vysti— 
visur padvelks džiūstančio šieno kvapas.

— E-e! — garsiuojasi senis. — Geresnio 
plovimo negali būti, kaip iš ryto. Dalgis 
pats kabinte kabina.

Šienapiūtės metu Buivė visada, pertrau
kęs stogus, eina šieno piauti — taip jam 
tas darbas patinka.

— Oje, kiek kartų aš tą pievą esu plo
vęs! Gal tris dešimtis, gal keturias dešimtis 
kartų... Dar prie Morkaus tėvo. Bas daug 
ką esu piovęs.

Basipustė dalgį ir vėl džeks, džeks — 
lengvai, žvaliai — dalgis lekia lyg per van
denį.

Išvaręs porą pradalgių, sustojo, pasi
klausė.

— Tu matai — niekur jokio balso — pie 
vos kaip išmirusios? O kas čia seniau dary 
davosi! Oi tu, Dieve mano! Nuo šūkavimų, 
nuo valiavimų visas miškas skambėdavo. 
Bernai, mergos. O dabar... Juk piauna. Ar 
manai, kad neplauna? Ir vienur piauna, ir 
kitur. Bet pasileido svietas — štai, ką aš 
pasakysiu! Jaunimui dainavimas dabar ne
rūpi. Rūpi degtinė, mergos, dar kas nors, 
tik ne dainavimas.

Nusigręžė ir vėl džeks, džeks. O kai su
stoja dalgio pustytis, ir vėl kalba:

— Dainuoti, vaikeli, reikia, kol jaunas 
esi. Dainuodamas žmogus ir užsimiršti, ir 
širdį apvalai nuo visokio brudo. Juk kam 
gi ta jaunystė? Aure paukšteli? — ar jis nę 

gieda, ant šakos atsitūpęs, kai jam pavasa 
ris. Taip ir žmogus...

Bet Valentas senio žodžių beveik negirdi. 
Jis girdi tik ausyse skambantį Irenos balsą, 
jos žodžius. Nė vienai akimirkai ji nepra
nyksta jam iš akių, štai ieško išbyrėjusių 
Rožytės karolių... štai abu šoka... Ji—kaip 
blezdinga skraido... Štai tą ilgą saldainį de 
da jam į kišenę... U-uch!..

Senis žiūri, kad Valentas kažkoks Jyg 
musmirių apsivalgęs.

— O gal tavo dalgis blogai išplaktas? — 
klausia. — Duokš. Baėmė dalgį, pasižiūrė
jo į ašmenis.

—• Na, kaipgi... Ašmenys — į Rygą galė
tum joti. Todėl ir sunku. Reikia žinoti, kad 
darbas priklauso nuo įrankio. Jei įrankis 
geras — dirbti nesunku. Bet jei įrankis ne 
tikęs, tada geriau nedirbti. Bapiauk su ma
no, o aš tavąjį truputį paplaksiu.

Ir, nuėjęs į pakrūmį, ėmė plakti.
Saulė jau paryčiuose. Morkaus pievoje 

pradalgių priguldyta ištisos eilės. Valento 
nugara šlapia, ant kaktos plaukai sulipę. 
Sulipę ir senio gaurai. Nustojęs piauti, pa
kaušį pasikasė, pasižiūrėjo išilgai.

— Mat, ką mes čia padarėme. Giltinė 
gal per metus tiek žmonių galvų nenukapo 
ja, kiek mes per pora valandų čia žiedų nu 
kapoj am. Mat — ir vedrinai, ir švento Jo
no rakteliai, ir gegutės duonytė — visokių 
visokiausių. Žmogus pats pikčiausias pada
ras pasaulyje!. Juk tie žiedai taip pat nori 
gyventi, žydėti, saule džiaugtis, o žmogus 
ima ir nukerta.

Busryčius atnešė pati Morkuvienė.
— Badėkdie, — tarė, nužiūrėdama iš

plautą pievos plotą. — Tiek daug išplovėte, 
tiek daug, — čiauška. — Tur būt, ir pailsė 
ti nepailsėjote plaudami. Treškos, mačiau, 
kur kas mažiau išplauta.

Buivė tik nusijuokė. Jis gerai žino, ko 
Morkuvienė nori, juos girdama. Ji nori, 
kad dar labiau jai iš kailio ųęrtumeis! To 
čįnčibirp neapgausi!

Priešpietyje Marijona ir Rožytė atėjo 
pradalgių daužyti. Su jomis atėjo ir Irena.

Valentas labiau išsitempė, labiau prasi
žergė ir suka. Jis pasiryžo laikytis „tvir
tai" — nežiūrėti, neparodyti, kad jam ji... 
Plauti vyriškai — tegul pasižiūri, koks jis
stiprus, kokie pečiai platūs, kokia nugara 
tiesi...

Tik kur čia taip ilgai piausi? Ji švykš- 
čioja, skraido tarp pradalgių — kaip pete
liškė. O šypsosi! Kaip čia gali piauti? Dal
gį pustydamas, ir žvilgterėjo vieną kartą, 
paskui kitą. O kai trečią kartą žvilgterėjo 
— ii- iškrito sidoklis iš rankos, piršto vos 
neįsipiovp — šunys žino!

Tuo tarpu Irena kalbėjo Marijonai:
— Aš nesuprantu — kodėl jie nė kiek 

nepailsi. Biauna, piauna... reikėtų pailsėti.
— Kada gi išpiaus, jei ilsėsis?
— Bet vis tiek... jie atrodo labai sušilę.
Ir Rožytė norėtų, kad jie pailsėtų. Bui- 

„vė — jis tai nors pripratęs, bet Valentas, 
žiūrėk, — jo galva, kaip ištrinkta.

Kiek palaukusi, Irena vėl sako: —-
— Man atrodo, kad Valentas šiandien 

nelabai linksmas. Ar jums neatrodo?
Rožytė nežino, o Marijona paaiškino:
— Kur čia atrodys linksmas? Jei panelei 

reikėtų per kiaurą dieną taip iš peties 
sukti, taip pat neatrodytum linksma.

Truputį palaukusi, Irena ir vėl:
— Bet kodėl jie nedainuoja? Bas mus 

plovėjai visada dainuoja...
Marijona Vėl aiškina:
— Tai gal jūs negailite jiems lašinių 

gerklėms patepti. Kai patepa, tada ir dai
nuoja. O kaip čia dainuosi, jei nepatepta?

Bagaliau Irena sugalvojo prisiskinti gė
lių. Nuėjo prie piovėjų, įbrido į pievą kone 
iki pusiau, skina ir maloniai vis pasižiūri į 
Valentą, skina ir pasižiūri. Šis suka išsi
tempęs, kakta, nugara toliau šlampa, net 
garuoti pradeda. Ir juo dažniau ji žiūri, juo 
smarkiau jis suka, juo labiau nugara šlam
pa ir garuoja.

Buivė ir suprato viską. Mat, pempė, nors 
ir poniška, šilkais apsitempusi, bet pamatė 
jauną, išsirpusi vyrą, tai ir sukina uodegą. 
Na, ar nesukina? O besukindama ir sumai
šys jam galvą. Sumaišys, subalamutys vai

siną, tas ir pradės iš proto kraustytis. O te 

keti už jo tai netekės. Kur ji tau tekės — 
tėvas turtuose paskendęs! Tokiai tik paišdy 
kauti, pasibovyti...

Basižiūrėjo į Valentą, kad šis taip neria
si iš kailio — piauna, lyg kas jam ant kul
nų liptų, išraudonijęs, degantis.

Mat, jau verda kraujas... matyti, kad 
jau pradeda marmaliuoti! ■— galvojo senis.
— Dar gerai, kad jis lėnas, ne koks mugu- 
lys. O kitas — tai tuoj čia pradėtų jai dan
tis rodyti, į pradalgį versti. Oje, kas čia bū
tų!.. Bet Valentas... Užtat tokius lėnus to
kios eibės bematant ir paklupdo. Baklupdo, 
ir tiek.

Ir norisi seniui kaip nors nuprašyti pane 
lę, kad šis neitų taip iš galvos.

— Ar girdi, panele, kaip volungė čiauš
ka? — pakalbina ją švelniai.

— Negirdžiu.
- — Negi kurčia, panele. Mat, čiauška, net 
per mišką eina. O tai rodo, kad po poros 
dienų bus lietaus.

Balaukęs jau drąsiau:
— Kur eini, panele? Argi nematai, kad 

pievoje vyras be kelnių?
Banelė dairosi vyro. Senis parodo į gand 

rą.
O.paskui senis ir visai be ceremonijų:
— Kažin, panele, ar gerai darai, kad ir 

pati po pievą braidai. Teisybė, žiedai gra
žūs, bet toj vietoj, kur braidai, žolė paliks 
nenupiauta. Gaspadinė pamačiusi ir rau- 
kysis, sakys: prasti plovėjai — nelygiai iš
plovė!-— Ir pabaigtuvėms virtinių mes ne
gausime... O gerų piovėjų dalgiais pieva 
turi būti kaip skustuvu išskusta.

Banelė šyptelėjo kaltai, į Valentą pasi
žiūrėjo ir nučiaužė prie merginų.

Mat, ir nebelys taip į akis, ir jam padų 
taip nebesvilins, — džiaugėsi senis.

O kai merginos, pradalgius išdaužiusios, 
nuėjo namo, Buivė pasiryžo ir Valentui 
„priklodą“ pasakyti.

Reikia jam akis atverti, kol dar ne vėlu! 
Bo pietų atsigulė paunksnyje pailsėti ir 
pradėjo:

— Mat, sakau, moteriškos — ar jos šio
kios, ar jos tokios — visos panašios paukš
tės. Apsidangsto viena už kitą gražesnėmis 
plunksnomis ir sukina uodegas, kad patiną 
prisiviliotų. O aš tau pasakysiu, kad nie
kad nereikią žiūrėti tik į jų plunksnas. Reį 

kia žiūrėti, ar jos smegenų galvoje bent 
kiek turi, ar nagai ne visai nukirmiję, ar ji 
nesulūžusi. Jei tik į plunksnas žiūrėsi — 
prapulsi, vargan įkrisi visam amžiui.

Ir, pasivertęs ant kito šono, senis ėmė pa 
šakoti, kaip jis buvo „kvailas“ ir įkrito 
„vargan visam amžiui“.

Vakare, baigęs pradalgį ir pasižiūrėjęs, 
kad saulė visai jau pagal žemę, tarė:

— Ką gi — gal užteks? Juk jei mes ir 
iki išnaktų plautume, Morkuvienė mums 
už tai daugiau neužmokės.

Užsivilko švarką, pasiėmė dalgį, terbelę 
su įrankiais ir eina.

— Kaipgi, dėde, ar mes ir neužvaliuosi- 
me nė karto?

Valentas manė, kad jo balsą, „storą, krū
tininį“, ji išgirs, jei užvaliuos.

— Ką, tu nori, kad Morkuvienė mums 
sriubą balčiau uždarytų? Na, gerai — 
piešk, jei nori.

Senis atsikrenkštė, išsitempė, išžiojo pla
čias, balzganas žiotis ir pradėjo plonu silp
nu balsiuku — kaip uodas:

„Man dalge-elė kieto plie-eno,
Bradalgėlis pilnas šieno!
Valio-o, valio-o, dalge-ele...“
Valentas stengėsi pritarti kiek galima 

storiau. Vakaras toks ramus —žinoma, kad 
ji išgirs!

„Eikim, bro-oliai, šieno pia-auti kad tik 
būtų kur sukrauti“, — tęsė senis. Baslenka 
keletą žingsnių — ir vėl naujas posmas. 
Valentas pūtė krūtinę, rėkė — jam rodėsi, 
kad jo balsas siūbuodamas plaukia ir at
simuša ten į sodžiaus pakluonę į aukštus 
Morkaus trobos skliautus, kurie iškilę, su 
baltai dažytu langiuku, iš tolo matyti.

Neapsiriko Valentas — jo balsas atsimu
šė ir į sodžiaus pakluonę, ir į Morkaus tro
bos skliautus ir, — ko labiausiai jis norėjo 
— į jautrią Irenos ausį. Bastovėjo ji kieme 
vienoj vietoj, pastovėjo kitoj, paėjo į sodą, 
paskui grįžo.

— Teta, ar girdi, mūsų plovėjai dainuo
ja? Rožyte, ar tu girdi? Mariute, ar girdi? 
Iš tikrųjų, aš visai nemaniau, kad Valen
tas turėtų tokį gerą balsą!

— Kažin, ar vien jo balsas toks geras. 
Gal ir daugiau kas? — bambėjo Marijona.

(Biis daugiau)
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BAZARAS PRIE TRAFALGARO
Aikštės

Londono Lietuvių Moterų „Dainavos“ 
Sanfbūris liepos 4 d. bazarui pasiruošė visu 
rimtumu. Svarbiausia — surinko apsčiai 
lietuviškų dailenybių tiek iš D. Britanijos 
lietuvių, tiek iš Vokietijos, o šis tas būta ir 
Lietuvoje jau šiais laikais gaminta.

Aišku, kad tik supuolimas, jog diena bu
vo visiškai lietuviškai atlaidiška, lyg per 
šv. Petrą ar šv. Oną kurioje nors parapi
joje. Saulė be jokio debesėlio! O kad einant 
į bazarą patsai lenda į galvą palyginimas 
su parapijų atlaidų būdelėmis, kur kara- 
belninkai pardavinėja pašventoriuje savo 
gėrybes, tai jau čia nieko nepadarysi. Ba- 
zaras iš tiesų buvo suruoštas St. Martin-in- 
The Fields pašventoriuje, šalia Trafalgaro 
aikštės.

Trafalgaro aikštė garsi ir joje rengia
mais visokiais mitingais, ir savo balan
džiais, ir gretimais žiūrovų laukiančiomis 
meno galerijomis. Pati šv. Martyno bažny
čia taip pat viena iš garsiųjų, ir dėl to ma
lonu kitų tautų vėliavų būryje matyti savą 
ją beplevėsuojant. Čia pat netoliese ir 
Ghanos vėliava, lygiai tokių pat spalvų, 
kaip ir lietuviškosios, tik kita tvarka sudės 
tytos, ir viduryje juoda žvaigždė, tokio juo 
durno, kaip ir paties Ghanos krašto žmo
gus. Matyt, to vėliavos panašumo paskatin
ti- ne vienas ghaniečių ėjo prie lietuviškos 
būdos pasiklausti vis, iš kur čia dabar pa
saulyje išdygo tokia Lietuva.

O kai dėl paties bazaro, tai buvo skel
biama, kad jame dalyvaus bene visos Jung 
tinės Tautos. Tiesa, atidarė jį Lady Mac
millan (ir ta proga įsigijo porą lietuviškų 
juostelių). Bet būdelių toli gražu nebuvo 
tiek apie kiek buvo kalbama. Šalia po vie
na ilga būda susiglaudusių pabaltiečių to
lyn ir kitatapus tako vis buvusios ar esa
mosios britų kolonijos. Nuostabiausia, kad 
ir kai kurioms kolonijoms atstovavo bal
tasis žmogus su juodojo gamintais žaislais 
ar amuletais.

Lietuviškas skyrius, palyginti, buvo ge
ras su albumais, lėlėmis, lėkštėmis, gintaro 
ir odos dirbiniais. O svarbiausia, kad šitą 
būdą apsupęs buvo lietuviškais tautiniais 
drabužiais išsipuošusių būrys „Dainavos“ 
gražuolių.

Bazarą paminėjo Londono vakarinis 
laikraštis „Evening Standard“, įsidėdamas 
ir lietuviškojo stendo nuotrauką.

MANCHESTERIS
Visi į Manchester!!

Lietuvių Veteranų S-ga Ramovė, Man- 
chesterio skyrius, liepos 11 d., 6 vai. p.p. 
(šeštadienį) puikioje, erdvioje Cheetham 
Town Hall salėje, Cheetham Hill Rd., Man
chester 8, ruošia iškilmingą

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje: p. V. Ignaičio paskaita, po 

paskaitos meninė dalis, kurią išpildys Man 
chesterio pajėgos — „Baltosios Gulbės“. 
Meninė dalis bus įvairi ir įdomi, tad ir 
kviečiame visus iš arti ir iš toli atvykti ir 
aplankyti manchesteriečius ir kartu pami
nėti mūsų garbingus sakalus. Po oficialio
sios meninės dalies gros lietuviška muzi
ka ir veiks turtinga^ lietuviškas baras.

Salė pasiekiama iš Cannon Street auto
busais Nr. Nr. 59x, 59, 35, 4, 62, 75, 81 ir 
60. Rengėjai

NORTHAMPTONAS
Iškyla

DBLS Northamptono skyrius ir kiti Nort 
hamptone gyvenantieji lietuviai su svečiais 
birželio 28 d. dalyvavome iškyloje į Abing- 
tono parką.

Jau ketvirti iš eilės metai, kaip birželio 
mėn. vis turime tokią iškylą. Susirinkę pa
sikalbame, prisimename, kaip lietuviai 
žiauriai buvo tremiami iš savo gimtojo 
krašto, o jaunoji karta pažaidžia ir links
mai praleidžia laiką.

Ypač malonu, kad tokiomis progomis lie
tuvis lietuvio ieško ir suranda, dar atsives- 
damas šeimininkus ar pažįstamus.

Iškyloje turėjome ir svečių penkias lietu 
viskas širdis iš Coventry.

Be to, dalyvavo anksčiau buvę du sky
riaus pirmininkai.

Mes džiaugiamės, kad buvo išgirstas mū
sų kvietimas ir reiškiame pagarbą visiems 
atsilankiusiems į šią iškylą.

Skyriaus Valdyba

PRESTONAS
Nauja biblioteka

Prestone gyvenęs A.A. V. Dzikavičius pa 
liko apie 200 knygų. Velionis giminių ne
turėjo, todėl jo palikimą tvarko vietinės 
lietuvių bendruomenės rinktas komitetas.

Prestono lietuvių visuomenei pageidau
jant, gegužės 20 d. komiteto nutarimu, Pres 
tone įsteigta vieša biblioteka. Biblioteka 
pavadinta velionies vardu (Vlado Dzikavi- 
čiaus biblioteka). Biblioteka perduota vie
tiniam DBLS skyriui. Skyrius įpareigotas 
biblioteką tvarkingai užlaikyti ir stengtis 
ją padidinti. Skyriaus likvidacijos atveju 
biblioteka turėtų būti perduota Centro Vai 
dybai ar kitai kuriai lietuviškai instituci
jai. Nusistatyta velionies iki šiol prenume 
ruotąją Enciklopediją imti iki galo ir suda 
ryti pilną komplektą. Žurnalų komplektus 
bus stengiamasi įrišti. Šiais metais biblio-1 
tekon ateina „Karys“, „Margutis“ ir „Ai

dai“. Kadangi Prestone nėra klubo nei ki
tos kokios bendros lietuviškos patalpos, to
dėl biblioteka sukrauta: 30, Porter Str., 
Preston.

Biblioteka jau sutvarkyta. Lietuviškoji 
visuomenė kviečiama pasinaudoti ja.

Paliulionis, Bibliotekos vedėjas

Padėka
DBLS Prestono skyriaus valdyba dėkoja 

spaudos platintojai Dainorai už bibliotekai 
paaukotas knygas. Sk. Valdyba

BRADFORDAS
Vysk. M. Valančius Bradforde

Liepos 18 d., 6 vai. vak., lietuvių klubo 
patalpose, 5, Oak Villas, Bradford, kun. J. 
Kuzmickis skaitys paskaitą: Lietuvos švie
tėjas vysk. M. Valančius.

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
paskaitoj dalyvauti.

B. Babrauskas knygoje „Lietuvos keliu“ 
taip rašo apie vysk. Valančių: „Tas pirmas 
iš valstiečių vyskupas parodė tokį gilų pro
tą, sumanumą, gudrumą įvairiose srityse, 
turėjo tokį autoritetą ne tik visoje savo tau 
toje, bet ir rusams, kad, jį drąsiai pavadin
dami Lietuvos valdovu, neperdėsim: iš tik
rųjų tai buvo ir vidaus, ir užsienio, ir švie
timo, ir teisingumo, net ir krašto apsaugos 
ministeris. Tam valdovui nereikėjo nei 
konstitucijų, nei policijos. Jo žodis buvo 
įsakymas visai tautai“.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

Klubo susirinkimas
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy

ba praneša, jog liepos 19 dieną, sekmadie
nį, 4 vai. p.p. Klubo patalpose kviečiamas 
pusmetinis informacinis Klubo narių susi
rinkimas šia dienotvarke: Valdybos narių 
pranešimai ir klausimai bei sumanymai.

Valdyba
—0—

Vaikučių šventė
Liepos 5 d. Bradforde lietuvių pamaldų 

metu susirinko gražus skaičius lietuvių: tą 
dieną pirmą kartą prie Dievo stalo ėjo ke
turi maži lietuviukai — Burbaitė Nelė,. 
Kaukėnaitė Onutė ir Vitkauskai Lyda ir 
Albinas.

Iškilmingai grojant vargonams, gražiai 
papuošti mažieji su degančiomis žvakutė
mis rankose pamažu ėjo procesijoje prie ai 
toriaus. Užėmę savo vietas, kaip angeliu
kai klausėsi Mišių ir gražaus giedojimo. Tą 
dieną giedojo ne tik visi susirinkusieji, bet 
ir mūsų solistas J. Kasperavičius. Giesmė
mis gėrėjosi ne tik vietiniai, bet ir iš Pran 
čūzijos atvykusi lietuvaitė vienuolė' Lė
ky tė.

Pamokslo metu kun. kapelionas, kuris at 
skirai rengė mažuosius šiai šventei, pažy
mėjo šios šventės kilnumą ir pabaigė Sibi
re sukurta malda: „Meile liepsnojanti Jė
zaus Širdie, pasigailėk kovotojų už laisvę, 
pasigailėk žuvusių kovos laukuose, pasigai
lėk kenčiančių dėl Tėvynės“...

Kai mažieji buvo prirašyti* prie rožan
čiaus ir škaplieriaus brolijų, džiaugdamiesi 
atminimo paveikslais, skubėjo su tėveliais 
namo pasivaišinti. Pažymėtina, kad visuo
se namuose tėveliai buvo surengę gražias 
vaišes savo mažiesiems, į kurias apsilankė 
ir kun. kapelionas. Buvęs

Pirmgimis
Liepos 5 d. Bradforde, St. Ann‘s bažny

čioje, lietuvių kapelionas pakrikštijo pirm- 
gimį p. Mažeikių sūnelį Steponą. Krikšto 
tėvais buvo p. Motekaičiai.

DIDŽIOJI POLITIKA BRADFORDE
Birželio 27 d. Bradfordo Lietuvių Na

muose iš Nottinghamo atvykęs Dr. S. Kuz
minskas skaitė gausiai susirinkusiai lietu
viškajai vietos ir apylinkės visuomenei pa
skaitą tema Didžioji pasaulinė politika.

Prelegentas pažymėjo, jog dabar pasau
lis yra aiškiai pasidalijęs į dvi dalis — Ry
tus ir Vakarus, kurių kiekviena bando jau 
nebe naują pasaulio apjungimo idėją. To
kių idėjų buvo net ir labai seniai. Reikia 
manyti, jog tą pačią mintį sapnavo ir Atila, 
ir Aleksandras Makedonietis, ir romėnai, 
ir eilė kitų.

Šiai jau daugiau konkretizuotai idėjai, 
reiškiamai rusiškojo komunizmo, didžiau
siu pavyzdžiu galėtų eiti Prancūzų reliuci- 
ja, kuri pirmiausiai stengėsi visus išlaisvin 
ti iš visko. Vėliau ten Napoleono asmeny 
iškilo diktatorius, bandęs sukurti jungtinę 
Europą. Kaip žinoma, ir jam nepavyko.

Ir Rusijos proletariato revoliucija, kaip 
teorija, pateikta Lenino, iš pradžių buvo 
be galo idealistinė — skriaudžiamųjų iš
laisvinimas. Tačiau po tos gražios pradžios 
į viršūnes atėjo praktiškas diktatorius Sta 
linas, savo uždaviniu laikęs tos rusų revo
liucijos stiprinimą viduje. Aišku, kad jo 
metodai negalėjo būti humaniški. Tie iš
laisvintieji konsolidacijos sąskaiton vėl pa
kliuvo į geležinį kompartijos kumštį. Ta
čiau revoliucija buvo konsoliduota, ir ypač 
antrojo pasaulinio karo metu ir po jo vals
tybė sustiprėjo, kaip niekada anksčiau.

Dabartinis valdovas Chruščiovas, norėda 
mas įamžinti savo vardą, ieško naujų ke
lių — jis galvoja šį amžinumą užsitarnau
ti geresnių materialinio ir kultūrinio gyve
nimo sąlygų sukūrimu. Ir dabartinė Rusija 
šia kryptimi daro didelę pažangą. Ji yra 
stipri vienalytė valstybė su tvirtu užnuga
riu (bent paviršutiniškai žiūrint).

Tuo tarpu sunku būtų tai pasakyti apie 

Vakarus. Bent dabar Rytų ir Vakarų ekono 
minis, kultūrinis ir militarinis stiprumas 
yra beveik vienodas. Tačiau Vakarams 
trūksta ir vienalytiškumo ir vadovaujan
čios politikos bendrumo. Skiriasi ne tik 
Amerikos, Anglijos, Prancūzijos ir Vakari 
nės Vokietijos pagrindinis politikos bruo
žas, bet net ir vienoj valstybėj, pvz., britų 
darbiečiai su konservatoriais nesutaria dėl 
vienos užsienio politinės linijos. Turint gal 
voje tai, buvo jau galima laukti, kad nese
niai įvykusi Ženevos konferencija neduos 
nieko nauja, bent didesniu mastu. Tuo bū
du ir atominio nusiginklavimo, ir Vokieti
jos sujungimo, ir Berlyno klausimai liko, 
kaip ir buvę, neišspręsti.

Toks reiškinys yra visiškai suprantamas 
ten, kur susitinka maždaug vienodo pajė
gumo oponentai. Vakarai su savo jėgos po
litika Rytų nebegali nustelbti. Rytai, būda
mi taip pat pajėgūs ir stovėdami ypač ge
rose ir stipriose pozicijose, nė žingsnio ne
žengia atgal. Tad tokios konferencijos yra 
tik- žaismas, kai abu oponentai mažų nuo
laidų dėka stengiasi vienas iš kito išgauti 
juo daugiau koncesijų. Juk visiems gi aiš
kiai suprantama, jog ir Rytinės Vokietijos 
valstybė yra taip pat stipri ir stabilizuota, 
kaip ir Vakarinė Vokietija, ir kad Berly
nas iš visų pusių yra apsuptas Rytinės Vo
kietijos, kad jo gerovė Vakarų palaikoma 
tik dirbtiniu būdu. Aišku, kad rusai neatsi 
sakys nei Rytinės Vokietijos, nei joje esan
čio Berlyno, juo labiau, kad gudrus Chruš
čiovas paskutiniuoju metu politinėn are- 
non metė naują šūkį — išminties politiką. 
O išmintis sako, kad šiuo klausimu būda
ma tokiose stipriose pozicijose Rusija pasi 
elgtų baisiai neišmintingai, jeigu ji bent 
žingsnį atgal pasitrauktų be didesnių kon
cesijų.

Įdomu pažymėt, jog nuo Lenino laikų Ru 
sijos užsienio politika yra vienodai pastovi 
ir be galo judri. Susikonsolidavusi viduje, 
Rusija be jokio poilsio siekia proletariato 
revoliucijos užsieniuose, o to įrodymas ga
lėtų būti Korėja, Indokinija, Egiptas, Ira
kas ir net visa Afrika.

Aišku, kad tokiai esant didžiajai šių die 
nų pasaulinei politikai, ryškiai dramatinių 
rezultatų negalima laukti iš jokios konfe
rencijos, kaip lygiai nieko dramatiško nega 
Įima tikėtis nei karo lauke, nes, kaip atsi
menam, amerikonai sakėsi, jog jie kariaus, 
jeigu prie kelių, per Rytinę Vokietiją ve
dančių į Berlyną, vietoj rusų sargybinių 
atsistos Rytinės Vokietijos sargybiniai. 
Praktiški anglai apsigalvoję ėmė šitaip 
samprotauti: ar būtų pakankamai protinga 
pradėti pasaulinį atominį karą vien dėl sar 
gybinio tautybės?

Būtų be galo kvaila, ar ne? Ž.V.

VOKIETIJA
LANKOSI TĖVŲ SALEZIEČIŲ 

ATSTOVAS

Jau septyneri metai, kai šiaurės Italijoj, 
garsiojo auklėtojo Don Bosco gimtiniame 
miestelyje, įsikūrė lietuvių Saleziečių Jstai 
ga. Per tą laiką apie pora šimtų po pasau
lį išblaškyto mūsų jaunimo pasinaudojo šia 
lietuviška salele. Keliolika tų berniukų čia 
išmoko, beveik nuo pirmo žodžio, savo tė
vų (ar bent vieno iš jų) kalbą, kuri gal vi
sam gyvenimui pasiliks svarbiausia jų lie
tuviškumo žymė, nes, kaip sako Vydūnas, 
„nieku kitu tauta neapreiškė savo širdį, 
sielą ir dvasią taip, kaip sava kalba“.

Norėdami ir ateityje, kol nepristigs tau
tiško susipratimo ir pakankamo kandidatų 
skaičiaus, pasidarbuoti lietuvybės palaiky
mo ir atgaivinimo misijoj, lietuviai salezie
čiai yra pasiryžę tęsti kad ir nelengvą, gal 
ne visų įvertintą darbą gimnazijoj, nuosa
vam vasarnamy it spaudos bare.

šiuo tikslu ir norint kiek galima iš ar
čiau Susipažinti su galimybėmis, sunku
mais ir ateities viltimi, buvęs kadaise Kini 
joj misionierius kun. P. M. Urbaitis šių va
saros atostogų metu lankysis Vokietijoj ir 
sueis J santykius su tautiečiais, ypač su šei 
momis, kurios turi mokyklinio amžiaus 
vaikų.

Jo adresas Vokietijoje: P.M. Urbaitis, 
c/o R. Šimanauskas, (14a) Ludwigsburg, 
Elbestr. 35, W. Germany.

SALOMĖJA NARKĖLIŪNAITĖ 
VOKIETIJOJE

Birželio 20 d. iš JAV į V. Vokietiją lėktų 
vu atvyko žurnalistė Salomėja Narkėliū- 
naitė. Jos kelionės tikslas, kaip pati pareiš
kė, aplankyti V. Vokietijoje pasilikusius 
tautiečius, susipažinti su jų dabartine būk
le, gyvenimo sąlygomis, vargais ir rūpes
čiais, o vėliau, sugrįžus į JAV, patirtus 
įspūdžius perteikti ir Amerikoj gyvenan
tiems tautiečiams. Šią vasarą savo kelionei 
į Vokietiją S. Narkėliūnaitė pasirinko to
dėl, kad prieš penkiolika metų, taip pat va
sarą .prasidėjo lietuvių masinis bėgimas iš 
Lietuvos į Vokietiją ir kad šiuos metus 
Jungtinės Tautos paskelbė viso pasaulio 
pabėgėlių metais.

S. Narkėliūnaitė Vokietijoje žada pasi
likti tris savaites. Iki šiol ji spėjo aplankyti 
jau daugelį lietuvių gyvenamųjų vietovių, 
jų tarpe lietuvių darbo kuopas prie ameri
kiečių karinių dalinių, Miuncheno mieste 
ir senelių prieglaudoje gyvenančius lietu
vius, Memmingeną, Gautingą ir kt.

Memmingeno lietuvių kolonijon atsilan
kiusi, S. Narkėliūnaitė dalyvavo lietuvių 
pamaldose bažnyčioje, o paskui susitiko su 
visais lietuviais salėje. Apylinkės Valdybos 
pirmininko kun. Dr. J. Petraičio suorgani
zuotas susirinkimas turėjo savo įdomią pro 

gramą. P-lė Narkėliūnaitė papasakojo apie 
savo kelionės tikslus ir apskritai apie sa
vo veiklą. Tėvas Bernatonis perdavė Ame
rikos lietuvių sveikinimus, papasakojo apie 
jų gyvenimą ir apie šalpos reikalus. Pasa
kė žodį ir čia atsilankęs buvęs Memminge
no Apylinkės V-bos pirmininkas ir klebo
nas kun. A. Bunga. Po to dar buvo ir ma
ža meninė dalis: vargo mokyklos mokinys 
padeklamavo, o „Darnos“ choras padaina
vo keletą dainų.

Gautingo sanatorijon žurnalistės atsilan
kymo metu drauge buvo atvykę ir eilė sve 
čių: Vyr. Sielovados Tvarkytojas tėvas A. 
Bernatonis, Vokietijos Kr. V-bos narys 
kun, Dr. J. Aviža, Miuncheno Apyl. V-bos 
pirmininkas kun. J. Tautkevičius ir stud. 
Žemaitis. Visiems vietos lietuviams susi
rinkus į vieną vietą, p-lė Narkėliūnaitė pa
pasakojo savo patirtus įspūdžius praeitais 
metais Lenkijoje, drauge atsakinėdama į 
klausimus. Vietos lietuviai ypač domėjosi. 
Punsko lietuvių gyvenimu ir žurnalistės 
kelionių tikslais V. Vokietijoje.

Ta pačia proga Tėvas A. Bernatonis, 
papasakojo savo kelionės įspūdžius iš Ame 
rikos praeitos žiemos metu, drauge perduo
damas Amerikos lietuvių sveikinimus liku
siems Vokietijoje ir pažadus remti varge 
esančius ir toliau. Drauge prašė suprasti 
ir Amerikoje gyvenančius tautiečius. įsikū
rimas ir ten buvęs nelengvas, ypač inteli
gentams. Nors dabar jau didžioji dalis lietu 
vių neblogai įsikūrę, bet ir rūpesčiai jų pa
didėję. Pradžioj jiems reikėję šelpti beveik 
tik likusius Vokietijoje, o dabar prisidėjo 
ir savi giminės Sibire, Lietuvoje ir Lenkijo 
je. Todėl reikią suprasti ir jų padėtį. Pabai 
goję Tėv. Bernatonis iškėlė Sibiro tremty
je esančius lietuvius ir jų kantrybę bei kar 
žygiškumą, nurodydamas tai kaip pavyz
dį ir čia vargstantiems lietuviams. Po to 
kiekvienam Gautingo sanatorijos lietuviui 
ligoniui padovanojo po Sibiro lietuvių mal 
daknygę ir po 10 vokiečių markių. Gautin
go apylinkės seniūnas A. Kajutis šio apsi
lankymo proga p-lei Narkėliūnaitei ir Tė
vui Bernatoniui padovanojo po medinį ran
komis išdrožinėtą kryželį.

Salomėja Narkėliūnaitė liepos 1 d. iš 
Miuncheno lėktuvu išskrido į Berlyną, kur 
tuo laiku vyko Vokietijos Federalinės Res
publikos Prezidento rinkimai. (ELl)

Meanmingenaa minėjo trėmimus
(ELI) Memmingene gyveną lietuviai, lat 

viai ir estai birželio trėmimus paminėjo 
bendrai, sudarydami gražią programą. Re
feratą apie baltų trėmimą į Sibirą paskaitė 
vokiečių kalba Attenhauseno klebonas H. 
Dilkrath, geras lietuvių bičiulis. Vaizdžiai 
ir jausmingai pasakojo jis tuos didžiai tra
giškus įvykius. Sekė atskirų tautybių pro
gramos: žodis savąja kalba, deklamacijos, 
dainos, muzika, himnas. Užbaigė M. Bud- 
riūno vadovaujamas '„Darnos“ choras, pa
dainuodamas lietuviškai, latviškai ir estiš
kai ir vokiškai.

ITALIJA
J.E. Arkivyskupo Metropolito pagerbimas 
Saleziečių gimnazijoj

Sueinant J.E. Kauno Arkiv. Metropolito 
Dr. J. Skvirecko 60 metų kunigystės ir 40 
metų vyskupystės sukakčiai, birželio 7 d. 
Saleziečių gimnazijos salėj įvyko šių taip 
reikšmingų datų paminėjimas "su iškilmin
gu aktu.

Minėjimo žodį tarė kun. Pr. Gavėnas, nu 
šviesdamas garbingojo Jubiliato gilią asme 
nybę ir ypač jo nuopelnus dovanojant lietu 
vių literatūrai^ir lietuviui katalikui ištisą 
Šv. Rašto vertimą. Prelegentas jaunimui 
iškėlė ypač J.E. Arkivyskupo darbštumo, 
ištvermės ir organizuotumo savybes ir pa
brėžė jo, kaip Ganytojo, dvasinį vaidmenį 
ir svarbą.

Programą papildė pate jaunimas. Buyo 
padeklamuotas eilėraštis Ateik, vaikeli, 
prie manęs, paberta minčių apie kunigo pa 
šaukimo kilnumą ir pasauliečio bendradąr 
biavimą su dvasiškiu kuriant dabartį ir am 
žinybę; radijo vaizdelis Trys bičiuliai ir re
voliucija pristatė reikšmingą įvykį iš pran
cūzų revoliucijos laikų, o filmelis Išgirsk 
meilingai mūsų šauksmus spalvotais vaiz
dais atidengė Jėzaus širdies lobius, ku
riais Kristus dalijasi ypač su savo pasirink 
tuoju kunigu.

Jaunųjų orkestrėlis sugrojo maršus Bata 
lijonas ir Rugsėjis, o įstaigos direktorius 
kun. St. Petraitis, užbaigdamas minėjimą, 
perskaitė Jo Ekscelencijai siunčiamųjų 
sveikinimų telegramą.

I sveikinimus J.E. Arkiv. Metropolitas 
atsakė šitokiu laišku:

„Gerbiamas Kunige Direktoriau, 
priimkite Jo Ekscelencijos Kauno Arkivys
kupo vardu Jums, Lietuvių Saleziečių Istai 
gos -Vadovybei, Gimnazijos auklėtojams ir 
auklėtiniams ir visiems Jūsų Geradariams 
širdingiausią padėką už gražius sveikini
mus J.E. Arkivyskupo 60 metų kunigystės 
ir 40 metų vyskupystės šventimų sukak
ties proga ir Jo Ekscelencijos ganytojinį pa 
laiminimą visiems Jūsų žygiams, sumany
mams ir jaunatviškiems planams jaunimo

PAIEŠKOJIMAI
SAKALAUSKAS Juozas ir SAKALAUS

KAS Vincas, gimusieji tarp 1908-18 metų, 
patys ar žinantieji apie juos, prašom para
šyti „Eur. Lietuvio“ Administracijai.

EIDIMTO Boliaus, kilusio nuo Raseinių, 
paieško: Petras Senvaitis, 80 Clarendon 
Rd., Shirley Park, Southampton, Hants.

auklėjime ir sielų vadovavime Dievui ir Tė 
vynei. Gaila, kad J.E. Arkivyskupo jėgos 
senatvės palaužtos neleidžia pilnai pasi
džiaugti Jūsų prisirišimu prie Lietuvos ir 
Bažnyčios, bet Jūsų atsidavimas tikrai džiu 
gina Arkivyskupo senatvės dienas ir lei
džia su Simeonu giedoti „Nunc dimittis — 
atleisk, Viešpatie, savo tarną, tegul jis ra
miai iškeliauja į amžinąją Tėvynę“.

Priimkite ir mano asmenišką pagarbos 
ir prisiriišmo pareiškimą visai Lietuvių Sa 
leziečių veiklai. — Msgr. K. Razminas, 
Kauno Arkivyskupo Sekretorius".

chr.

Graudus birželio prisiminimas
Visai Lietuvai gedulo diena turėjo atgar 

sį ir jaunų lietuvių tremtinių dvasioj. Bir
želio 15 d. rytą gimnazijos koplyčioj ge
dulingos pamaldos su absoliucija, kurias 
laikė direktorius kun. Stasys Petraitis, su-, 
telkė jaunųjų dvasią maldai už priešo ne
gailestingai nukankintus brolius - sesutes, 
o Italijos žydrynėj laisvai plevėsuojanti, 
bet stiebo viršūnės nepasiekusi Lietuvos 
Trispalvė ištisą dieną vaizdžiai liudijo, kad 
lietuvių tauta susikaupusi liūdesyje — ir 
viltyje. •

Ne vienas jaunųjų pirmą kartą taip gi
liai suprato ir pajuto, kad mažoji jo Tėvy
nė (kurios jis, deja, savo akimis nėra ma
tęs) — tikra kankinių žemė dar ir šian
dien: ir dėl to dar vertingesnė mūsų meilės 
ir aukos! Pakalnis

PIGI LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIA DOVANA

ĮVAIRIOM PROGOM!

Albumas — Lietuva — tik 25 šil. - 
šeinius — Kuprelis — 10 šil.
Barėnas — Giedra visad grįžta — 10 šil.
Daubaras — Mėlyna suknelė — 6 šil. .
Būdavas — Uždraustas stebuklas — 14 

šil.
Ark. Matulaitis — Užrašai — 5 šil.
Čižiūnas — Tautinis auklėjimas šeimo

je — 5 šil.
Simonaitytė — Aukštųjų Šimonių liki

mas — 25 šil.
Petruitis — Kaip jie mus sušaudė — 4 

šil. 6 penai.
Katiliškis — Miškais ateina ruduo — 

35 šil.
Žukas — Žvilgsnis į praeitį — 35 šil. • 
įvairios maldaknygės, žemėlapiai, plokš

telės, paveikslai.
Visi prašomi atsiskaityti už 17 tomą „L. 

Enciklopedijos“.
Rašyti:

„Dainora“, 49, Thornton Ave., London, W.4

(E) 50 jaunuolių ir mergaičių gegužės 5 
d. iš Vilniaus stoties išvežti į Karagandą, 
kur bus panaudoti metalurgijos kombinato, 
statyboje. Šitas Kazachstano metalurgijos 
kombinatas turįs būti pastatytas ligi 1963 
metų.

(E) „Chruščiovo atvykimas būtų pabaltie
čių įžeidimas“, pareiškė Švedijos studentų 
sąjunga savo rašte švedų vyriausybei ry
šium su numatomu Sov. Sąjungos vado ap
silankymu Skandinavijoje. Kaip praneša 
„Eltos Informacijų“ Skandinavijoje kores
pondentas, Švedijos studentijos nuomone 
kaip tik šitas laikas Chruščiovo lankymuisi 
esąs pats netinkamiausias. (Yra žinių, kad 
Chruščiovas savo vizitą Skandinavijoje kol 
kas atidėsiąs, nes kaip tik rugp. mėn. gali 
įvykti vadinamoji viršūnių konferencija).

(E) Antisemitizmas Sovietų Sąjungoje 
sustiprėjęs. Nors Sov. Sąjungoje antisemi
tizmas teoretiškai yra baudžiamas, bet 
praktikoje jis tam tikrais laikotarpiais pa
sireiškia čia stipriau, čia silpniau. Kaip ra
šo „Frankfurter Allgemeine“ (birželio 10 
d.), šiuo metu antisemitizmas Sovietų Są
jungoje sustiprėjęs. Žydams prikišama, 
kad jie simpatizuoja „imperialistinei ir re 
akcinei“ Izraelio valstybei (santykiai tarp 
Kremliaus ir Izraelio šiuo metu yra kiek 
pašliję). Pamėgdžiodami Kremlių, ir kai 
kurie satelitai ėmėsi taktikos, nukreiptos 
prieš žydus. Pavyzdžiui, Rumunija sustab
dė žydų emigraciją į Izraelį, kurią anks
čiau leido.

Tik Lenkija laikosi šiek tiek palankes
nės žydams politikos.

IŠSIPIRKTINAI
Amerikoje Dorothea Johnson gavo kvieti 

mą išsipirkti siuntinį. Ji sumokėjo 15 dole
rių ir siuntinyje rado 10 svarų cemento at
laužą.

JAUTRUS BANDITAS
Australijoje, Sydney mieste, plėšikas pa

bėgo be pinigų, kai kasininkas pasakė jam: 
„Nebūk tu kvailas!“

ČEKIS GALIOJO
Oklahomos valstijoje mokesčių mokėto

jas Tulsos miesto-savivaldybei atsiuntė če 
kį su tokiu įrašu: „Mokėkite pagal Miesto 
Savivaldybės vagių nurodymą 13 dol. 50 
centų už vandenį iš tos sukčių gaujos“. Če
kis buvo banke realizuotas.

NUBAUSTAS TIK VIENAS
Alabamoje 100 dolerių baudos turėjo -su

mokėti J.R. Campbell, kuris šėrė į žandą 
mokytojui, šėrusiam į žandą jo sūnui.
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EUROPOS LIETUVIS

SENELIAI TOJ
Po keliolikos metų nepastovaus, sunkaus 

ir netikro gyvenimo stovyklose dalis lietu
vių senelių buvo prisiglaudę Varely, kurį" 
birželio 18 d. paliko ir persikėlė j Vechtą. 
Persikėlė 29 asmenys; liko tik ligoniai — 
Petronėlė Grabauskaitė,- Elzbieta Balnaitė, 
Karalienė ir Povilas Povilaitis, kurie vė
liau bus perkelti į Celėj statomą ligoninę. 

.Jonas Karpavičius prisijungė prie lietuvių 
evangelikų grupės.

I Vechtą atvyko šie asmenys: Adomaity
tė Ona, Apanavičiūtė Ona, Arbačiauskienė 
Marė, Barkauskas Antanas, Dėdelė Petras, 
Dėdelienė Anastazija, Janonis Jonas, Geru
lytė Pranė, Galinis Jurgis, Galinytė Kuni
gunda, Laurikaitis Pranas, Linartfenė Ur
šulė, Motuzas Stasys, Motuzienė Brigita, 
Mikalauskienė Elena, Klimauskas Juozas, 
Pranckevičienė Ona, Plungis Juozas, Neve- 
domskis Jonas, Nevedomskienė Ieva, Ruge- 
nienė Antanina, Smieliauskas Valentinas, 
Ulanauskienė Agota, Vaitukaitis Kazys, 
Vaškienė Veronika, Vaitukaitienė Mikali
na, Vasiliauskas Petras, Vasiliauskienė 
Ona, Maraškevičienė Pranė.

Varelio prieglaudoje lietuviai seneliai su 
kitų tautybių seneliais išgyveno 9 metus ir 
3 men. Prieglauda buvo įsteigta didelėse 
5 blokų (10 pastatų) kareivinėse. Butai bu
vo neblogi, kambariai tiko žmonėms gyven 
ti. Apskritai gyvenimas buvo gana sunko
kas. Maisto buvo, bet vieni tenkinosi juo, o 
kiti prisidurdavo iš šalies. Įspūdis būdavo 
liūdnokas, kai matydavau senelius-tes nuo
latos su pirkiniais grįžtant iš turgaus, o 
krautuvė prie prieglaudos būdavo pilna se
nelių — prieglaudos gyventojų. Nežinau, 

— ar iš pertekliaus, ar iš nepritekliaus, pirk
davo cukrų, duoną, miltus, vaisius, delika
tesus, vaisių sunką ir kitokias prekes. Gir
dėjau, kad kai kurie seneliai (nelietuviai) 
prieglaudos davinio visai nenaudodavo. Ži
noma, tokių buvo nedaug, nes ne visi turė
jo giminių Amerikoje, Kanadoje... O be gi
minių nėra ir pinigų. Šitą senelių padėtį la 
bai gerai suprato Baltas ir kai kurie pavie
niai mūsų tautiečiai, įsikūrę užsienyje. Bal 
tas dažnai prisiųsdavo maisto, rūbų ir pini 
gų, o organizacijos ir atskiri asmenys indi
vidualiai ištiesdavo seneliams savo dosnią 
ranką. Būdavo didelė laimė, kai seneliai 
sužinodavo, kad gaus pašalpos. Žinia per 
kelias minutes apibėgdavo visus kamba
rius. Daug būdavo džiaugsmo, o kartais iš
kildavo ir bereiklingų ginčų. Balto ir ge
ros širdies tautiečių dėka seneliai nepasi
davė „nutautėjimui“, nekrito visiškai nusi- 
miniman, pajėgė nugalėti apatiją, nors am
žius ir gyvenimo našta be pasigailėjimo 
spaudė prie sienos jų pečius. Todėl už ge
radarius nuolatos plaukė jų maldos, kad 
Apvaizda atlygintų savo malonėmis, kad at 
seikėtų šimteriopai. O Tėvynės vadavimo 
reikalams iš savo labai kuklios pašalpos 
seneliai nekartą yra suakoję po keletą de 
šimtų, kartais net per šimtą markių. Tikė
kime, kad niekas gal taip netrokšta grei
čiau sulaukti savo šalelei laisvės, jog nors 
numirti galėtų sugrįžti į brangiąją Tėvynę, 
kaip šitie seneliai - senutės, ir gal niekas
taip karštai nesimeldžia .už savo geradarius 
ir Tėvynėje pasilikusius, Tėvo Bernatonio 
žodžiais tariant, kaip jie. Seneliai tikisi, 
kad ir ateityje neliks užmiršti gerųjų bro
lių ir seserų, gyvenančių geresnėse sąlygo
se užsienyje.

Kultūrinis gyvenimas ir tautiniai reika
lai seneliams rūpėjo. Jie turėjo savo biblio 
teką, lietuviškų plokštelių, patefoną, seniū
ną ir šalpos reikalams Balfo įgaliotinį. Vi
sas tautines šventes paminėdavo iškilmin-
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tos priežasties“ Lietuvos gyventojų skai
čius yra toks žemas. Kiek Lietuvos gyvento

ryšium su jėgainės (HES) statyba {vyksiąs 
šio mėnesio pabaigoje. Jėgainės pirmieji 
agregatai būsią atiduoti naudoti dar šiais jų žuvo nuo sovietinio teroro — apie tai 
metais. Sniečkus tyli.
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vis dar reikalingi Lietuvai ir kitiems Rytų 
Europos kraštams.
Mes esame tikri, kad jūs sutiksite su mumis, 
jog tikriausia vieta vaistams pardavinėti yra 

VAISTINĖ.
Taigi jei jums rūpi, kad jūsiškis vaistų siunti
nys būtų pasiųstas kvalifikuotų vaistininkų 
priežiūroje, tai mes patariame siųsti per:

ACTON PHARMACY (export) LTD.
24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3. 

Telefonas: ACOrn 0712 
Telegramos: ACOFARM LONDON 

Rašyti galite lietuviškai ir savo kalba gausite 
informacijų. Jei ne turėsite, receptų — mes pa
tarsime, kokių reikia vaistų, pasitarę su savo 
daktarais (patarimai nemokami)". Visi vaistai 
siunčiami su lietuviškais užrašais (kaip ir klek 
jų naudoti ir kt.).
Mes turime visas britų gamybos vaistų rūšis ir 
žemyno( prancūzų, vokiečių, šveicarų).

v v ♦♦♦ V V V v V v

Rašo Jonas Janonis

gal, pradėdami pamaldomis ir baigdami iš-, 
kilmingu posėdžiu.

Palikdami Varei;, visi lietuviai birželio' 
14 d. kolektyviai susirinko kapuose ir atsi
sveikino su mirusiais savo buvusiais liki
mo draugais, kurie amžinai pasilieka Va
relio žemelės priglausti. Be ypatingų pra
kalbų, be pompos, bet giliu susikaupimu vi 
si sugiedojo „Angelas Dievo“ ir sukalbėjo 
poterius už mirusius geradarius, už žuvu
sius Už Tėvynės laisvę Sibire, Lietuvoje ir 
tremtyje... Šis lietuvių senelių gražus mos
tas kitataučiams padarė gilų įspūdį.

Varelio kapinėse pasiliko ilsėtis ramybė
je šie lietuviai:

Bukienė Ona, Bylovas Karolis, Blindzė 
Viktoras, Dailydienė Ona, Galinienė Mari
jona, Gedvilienė Juzė, Gerkė Mikas, Genie
nė Marija, Hopienė Ona, Jagutis Mikas, 
Jaudziamienė Ona, Kosienė Gertrūda, 
Kriaučiūnienė Barbora, Kartavičienė Ane-
lė, Krosas Augustas, Levickaitė Agota,- 
Mockevičius Juozas, Momonovas Ignas, Mu 
raškevičius Bernardas, Ozerbergienė Ona, 
Pūdimaitis Gustavas, Pipirienė Barbora, 
Pusdešrįs Marija, Povilienė Uršulė, Pleč
kaitis Konstantinas, Rugys Juozas, špllma- 
nas Germanas, Smieliauskiėnė Juzė, Štaras 
Kazys, Samsevičius Juozas, Samsevičienė 
Ona, Stanaitienė Petrė, Skisgailytė Agnieš
ka, Stankevičiūtė Agota, Sankevičiūtė Mari 
ja, Sarpalius Stasys, Strungienė Konstanci
ja, Svobūnienė Ona, Sliukaitis Albertas, 
Švedas Mikas, Šimkus Jonas, Šimkienė 
Ona, Šmitas Vincas, Toleikienė Marija, Už- 
laitienė Adelė, Vasiliauskas Leonardas, Ber 
tūlis Dovydas, Zeringienė Marijona.

Kas norėtų daugiau sužinoti apie gyvus 
ar mirusius aukščiau suminėtuosius sene
lius - senutes, prašom kreiptis šiuo adresu: 
(23) Vechta i. Oldenburg, Lohnerstr.'41.

St. Hedwig-Stift. St. Matuzas, W. Ger
many.

ST. HEDWIG-STIFT — LAIKINOJI 
SENELIŲ TĖVYNĖ

Birželio 18 d. apie 11 vai. seneliai pajų-’ 
dėjo iš Varelio prieglaudos I bloko kiemo, 
ir po poros valandų autobusas sustojo prie 
naujo jiems pastatyto namo. Gydytojas, 
gail. sesutė ir kiti pareigūnai, atlydėję ma
šiną iki Vechtos, senelius pavedė globoti 
vienuolėms seselėms.

Su dideliu džiaugsmu ir motiniška meile 
vienuolės sutiko senelius, tuojau suvedė į 
valgomąją salę ir, pavaišinusios skaniais 
užkandžiais, visus išskirstė po kambarius. 
Atsidūręs sau paskirtame kambary, kiek
vienas savaip pergyveno įspūdį, bet visi bu 
vo pagauti didėlio džiaugsmo, net iki susi
jaudinimo, kad Apvaizda gerų žmonių ran 
komis parūpino jiems amželiui baigti to
kius prabangiškus kambarius ir vienuolių - 
sesučių priežiūrą. Žinant, kokia iki tol bu
vo senelių padėtis, tokias permainas gali
ma išgirsti tik pasakose. Kadangi prieglau
da statyta specialiai lietuviams seneliams, 
kadangi į šią prieglaudą sugūžėjo pirmieji 
lietuviai iš garsios Varelio prieglaudos ir 
kadangi iš šios pusstoties keliaujantiems 
amžinon tėvynėn teks nevienam persėsti, 
— papasakosiu plačiau apie šią bene gra
žiausiai įrengtą senelių prieglaudą, kad su
žinotų’ visi, kas tik domisi.

Netoli Vechtos, apskrities miesto, į pie
tus, miškais apaugusioje sausoje vietoje, 
baltoj smėlėtoj žemėj 1946 metais Caritas 
pastatė vieną didelį namą — vokiečiams 
seneliams prieglaudą — St. Hedwig-Stift.
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Vėiiau šalimais pastatė antrą, o šiais me
tais — trečią, specialiai lietuviams. Visi 
trys namai sujungti vienas su kitu iš vi
daus šviesiomis didelėmis verandomis ir su 
daro vieną bendrą junginį. Lietuviams se
neliams namas su visais vidaus įrengimais 
kainavo 400.000 DM., turi 500 kv. m. Kam
bariai įrengti po 1 ir po 2 gyventi. Namas 
dviejų aukštų. Lietuviams numatyta 40 vie 
tų, o likutis — 10 kambarių rezervuota va
sarotojams. Pušynai ir aplink visą prie
glaudą išvedžioti takeliai, susodintos gėlės, 
suolai ir staleliai, išgražinimai... sudaro tik 
ro kurorto vaizdą. Už 100 metrų į rytus yra 
vaikų darželis ir aukštesnioji mokykla, o 
pietų pusėje — M.O. vienuolynas ir vienuo 
lyno ūkis.

Visas vidaus įrengimas puikus, moder
nus. Kiekviename kambary yra praustu
vas su šiltu ir šaltu vandeniu, puikios lo
vos, minkšti pūkų patalai, kėdės, staliukai.
Kambariuose yra po tris dideles ir ketu
rias mažas nejudomas spinteles.daiktams, 
baltiniams, rūbams ir knygoms susidėti; 
antrojo aukšto butai su balkonais, įrengti 
ant apatiniojo aukšto verandų. Salė - val
gykla įrengta prabangiai: šiaurinė siena 
išpuošta paveikslais, o pietinė — stiklo,^pa
puošta gyvomis gėlėmis. Seneliai valgo, po 
keturis prie atskirų stalelių, susėdę ant 
minkštų kėdžių, o verandose pasieniais 
minkšti. foteliai seneliams pasilsėti, pasi
kalbėti. Švara ir priežiūra pasigėrėtina, 
pavyzdinga. Seneliams viskas padaryta ir 
apvalyta". Prieglaudos vedėja yra vienuolė, 
kitus darbus irgi atlieka vientfblės. Į savai
tę kartą atvyksta-gydytdjas. Vietoje nuola
tos budi gail. sesuo. O visą prieglaudos 
nuotaiką vainikuoja vienuolių seselių moti 
niškumas ir čia pat šalia prisiglaudusi baž
nytėlė, kurioje kasdieną esti šv. Mišios. 
Lietuvis kunigas atvyksta kas mėnesį, pir
mąjį sekmadienį.

* * S
MEDŽIAGOS SIUNTINIAMS g

KRAUTUVIŲ KAINOMIS! |

Rašykite, ir mes pasiųsime medžiagų^ 
ir kitokių gėrybių kainoraščius ir§ 
pageidaujamų spalvų ir kainų medžia-g 
gų pavyzdžius. S
Pigus ir greitas patarnavimas taip pat g 
tiems, kurie siunčia savo supirktas g 
prekes (tik £1.). ž

TAURAS I
(S*v. Ant. Briedis) 3

88, GOLDSMITH AVE., LONDON, W.3g 
Tel. ACO 9471 §

SOMA
Amerikietis Dr. Berger neseniai paskel

bė, kad jo vadovaujamoje laboratorijoje 
pradedamas gaminti vaistas, kuris savo 
veiksmingumu žmogaus kūnui prilygsta jo 
anksčiau išrastąjį meprobamate, kuris yra 
naudingas apraminti žmogaus dvasiai.

Tas naujasis vaistas labai stipriai vei
kia žmogaus raumenis, priverčia juos atsi
leisti ir turi ypatybę nuraminti skausmą.
Prieš tardamas paskutinį žodį ir atiduoda
mas tą vaistą gaminti, Dr. Berger beveik 
dvejis metus bandė jo veikimą. Jis panau
dojo tą vaistą 1400 ligonių. Vaisto nuostabi 
galia paaiškėjo net ir tokiais atvejais, kaip 
išnarintas nugarkaulio gurkšnelis ar su
stingęs sprandas.

Vaisto pavadinimas labai ilgas: N-isopro 
pyl - 2 methyl - 2 - propyl - 1,3 - propane
diol dicarbamate. Net ir aptrumpinus vis 
tiek išeina earlsoprodol. Dėl to gamintojai 
pakrikštijo jį tiesiog Soma. O šis pavadini
mas turi jau sehą istoriją, maždaug 3.500 
metų.

Žiloje senovėje Indiją užkariavusieji ari 
jai išmoko prasirauginti vynuogių skysčio, 
kurio išgėrę jausdavosi laimingi, drąsūs ir 
nežmoniškai stiprūs. Tą girtumo būseną 
jie pavadino soma, Ta soma buvo tokia 
reikšminga jiems, kad jie ėmė net ir pakėlė 
tą somą į dievybes.

Soma yra taip pat graikų žodis, kuris 
reiškia kūną.

(E) Komjaunuolį nubaudė už susituoki
mą bažnyčioje. Vilniaus „Tiesa“ birželio 
5 d. pranešė, kad Pabradės žemės ūkio ban 
ko tarnautojas komjaunuolis Barzda susi
tuokė bažnyčioje. Komjaunimo organizaci
ja apsvarstė tą įvykį ir komjaunuolį „už ne 
tinkamą elgesį“ atitinkamai nubaudė. Laik 
raštis piktinasi, kad komunistas Juška ir 
kolchozo pirmininkas Afoninas atvykę į 
tas vestuves ir tuo „netiesioginiai parėmė“ 
to komjaunuolio elgesį.

Padaryčiau didelį nusižengimą, jei šioje 
vietoje praleisčiau nepaminėjęs lietuviams 
seneliams pastatytosios prieglaudos pašven 
tinimą ir iškilmingą atidarymą, šios dide
lės iškilmės įvyko birželio 9 d. Šias retas 
ir nepaprastas iškilmes Oldenburgische 
Volkszeitung birželio 9 d. laidoje plačiai 
aprašė, išspausdindamas net keturias nuo
traukas. Pasinaudodamas minėtuoju 
straipsniu, paminėsiu būdingesnius momen 
tus, nes iš darbų ir žodžių matyti, kad vo
kiečiai, vadovaujant Caritas organizacijai, 
šią lietuviams seneliams prieglaudą pasta
tė ir puikiai įrengė ne reklamai, o Kristaus 
meilės vedami, kaip savo tikriems bro
liams ir sesėms.

Pašventinimo apeigas atliko vyskupo pa
vaduotojas prelatas Grafenhorst. Iškilmėse 
dalyvavo didelis skaičius žymių asmenų iš 
Vechtos, Hannoverio, Oldenburgo ir kitur. 
Pioras Arnfried Lehmkuhl OP, past. Mie- 
rau, kun. P. Girčius, lietuvių senelių prie
glaudos kapelionas, Schellhaus, anksčiau 
jau buvęs Vertreter dės Vertriebenenminis
terš, Užsieniečių reikalams spręsti referen
tas, Dr. Goedel, Regierungsdirektor, Danne 
mann, Vertreter des Verwaltungspresiden- 
ten, Dr. Zuerlich-Oldenburg, Dr. gr. Beila- 
ge, Oberkreisdifektor, Moeller, motina Ma 
ria Serena, Generalloberin, Marijos Ord. 
seselių, to paties Ordino Provincialobęrin 
ir kiti.

Vaišių metu, kurios užtruko net 4 vai., 
buvo pasakyta lietuvių ir Lietuvos adresu 
daug šiltų žodžių. Varelio senelių lietuvių 
vardu kalbėjo St. Matuzas. Jis buvo Cari
tas direktoriaus raštiškai pakviestas daly
vauti. Padėkojęs vokiečių tautai, vyriausy
bei, vokiečių katalikų bažn. organ. Caritas 
už išgyventą laiką Vokietijoje ir St. Hed
wig-Stift, kad lietuviams seneliams į tuos 
puikius rūmus atidarė vartus, jais rūpina
si, dėkingumo ženklan St. Hedwigostiftui 
įteikė savo darbo medžio drožinį su Gedi
mino stulpais, papuoštą lietuviška ir vokiš
ka vėliavėlėmis; taip pat įteikė ypač gražią 
lietuviškų raštų juostą — padėklą po rank
darbiu. Dovaną priėmė pats Caritas direk
torius p. Watermann, palydint publikai ap
lodismentais. Rankdarby buvo išdrožinėti 
šie žodžiai: „Lietuva, Tėvynė mūsų...“, o 
žemiau — „Lietuvi, nenustok tikėjęs į Tė
vynės Lietuvos laisvę ir dėl jos aukokis!“ 
Direktorius labai apsidžiaugė drožiniu ir 
prasmingu įrašu, perdavė seselei viršinin
kei Elektai ir paprašė šiuose namuose jam 
surasti tinkamą vietą. Po to St. Matuzas 
Carito direktoriui įteikė Vytį (medžio dro
žinį) ir paprašė, kad šiuose prabangiuose 
rūmuose, kurie lietuviams seneliams atstos 
Tėvynę, leistų jį pakabinti kokiame nors 
kamputyje. Direktorius priėmė ir nurodė 
sesutei viršininkei vietą centrinėje sienoje, 
kur Vytis turi būti pakabintas. Varelio se
nelių lietuvių pirmininko St. Matuzo dova
nos susilaukė daug katučių.

Baigiant tenka pasakyti, kad Caritas, pa 
statydamas lietuviam^ seneliams šią puikią 
prieglaudą, parodė didelę artimo meilę, o 
pašventinimo ir atidarymo metu dalyvau
dami aukštieji valdžios ir visuomenės at-
stovai — ypatingą dėmesį ir pagarbą mūsų 
seneliams ir senutėms. Įsidėmėtina, kad 
Caritas Fuersorge p-lė Šiultė ir ev. P. Bur
chard patarė lietuviams patiems susirū
pinti lietuvišku „prieaugliu“, kad ko ilgiau
siai prieglauda išliktų lietuviška. Todėl dar 
kartą norėčiau pakartoti, kad St. Hedwig- 
Stift yra tikrai mūsų seneliams antroji Tė
vynė.

(E) Kauno daubos (jūros) aptvindymas

prašo Gerbiamus Klijentus reikalauti 
informacijų prieš sudarant savo siuntinius 
Lietuvon ar Sibiran. Nauji potvarkiai nėra 
Jūsų nenaudai (pvz., muitas vaistams ir gata
viems drabužiams yra sumažintas), bet reikia 
žinoti, ką pasirinkti, kad siuntinys pigiausiai 
kainuotų, o geriausiai paremtų Jūsų artimus.

Pasinaudokite mūsų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

1 _____________ Nr, 28, (568) 1959, VII. 8 ||

(E) Įdomūs apklausinėjimo rezultatai 
Lenkijoje. Pasibaigus Lenkijoje „stalinisti- 
niam“ režimui ir Gomulkai paėmus val
džią, kolchozinihkams buvo duota laisvė iš ■; 
kolchozų išeiti ir grįžti į savistovų ūkinin- 
kavimą. Iš 10.000 kolchozų beliko vos tik 
1.000. Aiškiai buvo matyti, kad Lenkijos 
valstiečiai kolchozais yra apsivylę, jų ųe- 
mėgsta ir juose išbuvo tik tol, kol veikė 
prievartą. O kai prievartos nebebuvo, kol
chozai ėmė irti. Be to, ir valdžia įsitikino, 
kad kolchozinė sistema gamybos nekelia, o 
ją dar smukdo. Norėdama patikrinti kai
miečių tikrąją nuomonę kolchozų atžvil
giu, Gomulkos vyriausybė neseniai įvykdė 
jų apklausinėjimą pagal Gallupo metodus. 
Buvo statomas klausimas, koks ūkininkavi 
mo būdas gamybai padidinti naudingesnis 
— individualus ūkininkavimas ar kolchozi 
nis. Apklausinėjimas parodė, kad 61.4 pro
centų pasisakė griežtai prieš kolchozinę 
tvarką, 31.1 proc. pasisakė už tam tikrą ko- 
operatyvinį (ne kolchozinį) ūkininkų bend 
radarbiavimą ir tik 4.5 proc. kaimiečių pa
sisakė už kolchozinę tvarką.

Jei toks apklausinėjimas būtų vykdomas 
Lietuvoje, vargu ar nors 4 proc. pasisaky
tų už kolchozinį ūkininkavimo būdą. Bet 
niekas tokio apklausinėjimo Lietuvoje ne
leis daryti, nes kolchozai yra Maskvos įsa
kyti ir remiasi prievarta.

(E) „Pasaulio taikos taryba“ atsisakė pa 
dėti senai pabaltietei. Stockholme posė
džiaujant komunistų vadovaujamai „Pašau 
lio taikos tarybai“, į ją kreipėsi Švedijoje 
gyveną pabaltiečiai, prašydami paveikti 
Maskvos įstaigas, kad leistų iš Pabaltijo f 
Švediją pas gimines persikelti senai, ligo
ta; pabaltietei.. Tačiau „taikos taryba“ atsi 
sakė tarpininkauti. Žygiai dėl tos moters 
ir kitų, senų ir ligotų giminių persikėlimo į 
Švediją buvo jau anksčiau daryti (buvo 
kreiptasi į sovietines įstaigas, per Švedijos 
Raud. Kryžių ir kitais keliais), bet vis be 
pasėkų. Švedijos moterų organizacijos krei 
pėsi ir į patį Chručiovą, bet ir tai nieko ne 
padėjo, kaip praneša „Eltos Informacijų“ 
Skandinavijos korespondentas.

(E) Istorinė knygų, laikraščių ir žurnalų 
paroda buvo suruošta Panevėžyje. Buvo ro 
domi leidiniai, išspausdinti iki 1918 metų.

(E) Į turistinę kelionę po Suomiją nese
niai išvyko Lietuvos architektų grupė. Šuo 
mijoje išbus 2 savaites. Lietuvos architek
tams, matyt, nenorima leisti vieniems po 
Suomiją keliauti, nes jų grupė prijungta 
prie „kitų broliškų respublikų“ architektų 
grupių.

(E) Už „viršūnių konferenciją“ ir Lietu
voje varoma propaganda, žinoma, Mask
vos įsakymu. Birželio 5 d. Vilniuje įvyko 
„respublikinio taikos gynimo komiteto pre 
zidiumo“ posėdis, kuriame apsvarstytos 
priemonės surengti Lietuvoje „kampaniją 
už aukščiausio lygio pasitarimo sušaukimą 
ir šaltojo karo likvidavimą“.

(E) Kaip Sniečkus aiškina Lietuvos gy
ventojų sumažėjimą. Mitinge IX forto mu
ziejaus atidarymo proga gegužės 30 d. Lkp 
centro komiteto pirmasis sekretorius A. 
Sniečkus pasakė, kad 1946 m. Rygoje vyku 
šioje teismo byloje „dėl vokiškųjų fašisti
nių grobikų piktadarybių Pabaltijo res
publikose“ buvę nustatyta, jog Lietuvos te
ritorijoje jie nužudę , apie 700.000 taikių 
tarybinių piliečių bei "karo belaisvių". 
Sniečkus pridūrė: „Ta proga tenka pažymė 
ti, kad dėl šitos priežasties gyventojų skai
čius Lietuvoje iki šiol nepasiekė prieškari
nio lygio“.

Visiems yra žinoma, kad ne vien „dėl ši-
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