
Maskvos ir Belgrado slapta draugyste
Vis dar tebesitęsiantieji Sov. Sąjungos M. Musteikis (ELI) Rumuniją, bet per „priešiškiausią“ Bulgari

PILIETIS IR VALSTYBE
ir jos satelitų, ypač Bulgarijos, aštrūs pa
sisakymai prieš Tito „ideologinį nuklydi
mą“ sudaro įspūdį, kad Maskva ir Belgra 
das dar ir šiandien tarpusavy yra vispusiš 
kai priešiškai nusiteikę. Tačiau neseniai 
viešumon iškilę faktai patvirtina ką kita. 
Abiejų šalių nesutarimas pasireiškia vidi
nėj, komunistiškai ideologinėj, partinėj 
plotmėj, bet ne tarptautinėj, nes užkulisy
je vyksta slapta ir reikšminga tarpusavio 
draugystė. «

Belgradas remia Maskvą užsienio politikoj
Nors Jugoslavija skiria save prie neutra

liųjų kraštų ir propaguoja nepriklausomą 
nuo Maskvos užsienio politinę liniją, ta
čiau, kai susiduria Vakarų ir Sovietų inte
resai, Belgradas be išimties paremia Mask 
vos siekimus ir aiškiai pasisako prieš Va
karus. Pavyzdžiui, taip buvo Artimųjų Ry
tų nerimo židinio metu (amerikiečiams iš
laipinus kariuomenę Libane), tas pat pasi
tvirtino raudoniesiems kiniečiams užpuo
lus Čiankaišeko Kimoy salas, tokia pat Bei 
grado linija pasireiškia ir dabar, Maskvai 
besiveržiant pagrobti Berlyną. Ir taip vi
sur: dėl Vokietijos suvienijimo, dėl karinių 
pajėgų atitraukimo Europoj ir t.t. Visais at 
vėjais Belgrado linija nedviprasmiška, be- 
sąlyginai remianti Maskvą. Bet ir Maskva 
Belgradu! nelieka skolinga.
Maskva remia Belgradą kariškai

Neseniai žymus V. Vokietijos dienraštis 
„Muenchner Merkur“, remdamasis specia
lia informacija ir dokumentacija, paskelbė 
tiesiog sensacingą žinią apie Maskvos pa
ramą. Titui. Remiantis tomis žiniomis, aiš
kėja štai kas.

Jau 1953 m. Chruščiovas Titui padova
nojo atomo bandymų stotį, kuri buvo įreng 
ta netoli Belgrado. Vėliau (jau Maskvos ir 
Belgrado santykiams paaštrėjus) Chruščio 
vas pasidarė dar dosnesnis. Sovietų gene
raliniam štabui įsitikinus, kad, nežiūrint 
JAV karinės paramos Belgradu!, Jugoslavi
ja kariškai vis tiek dar labai atsilikęs kraš 
tas, Maskvos pagalba Belgradu! buvo su
stiprinta dideliu mastu. Neužilgo rusai spe 
cialistai įrengė dar dvi atomines stotis — 
prie Laibacho ir Agramo, kurioms beveik 
visą aparatūrą padovanojo taip pat Mask 
va. Kadangi Jugoslavija šiai sričiai turi ma 
ža specialistų, tai Maskva minėtų stočių di 
rektoriais ir kitais žymiais pareigūrfais at 
siuntė rusus ir čekoslovakus inžinierius. 
Nuo 1958 m. pradžios prasidėjo tiesiog in
vazija rusų ir satelitinių kraštų įvairių spe 
cialistų: į Jugoslaviją plūste plūdo didelis 
skaičius sovietų inžinierių ir net moksli
ninkų. '

Po to pradėta modernizuoti jugoslavų ar
miją. 1958. VI. prie Bosnijos Dubicos, neto
li šiaurinio Kozara kalnų sparno, Maskva 
įrengė antrąją raketų bazę. Sambore prie 
Agramo yra ketvirtasis raketų centras su 
keturiomis raketų baterijomis, kurias irgi 
Maskvą padovanojo. Dar kitos trys raketų 
stotys šiuo metu rengiamos tarp Agramo 
ir Karlovaco.

1958. III. 10 Maskva atsiuntė savo gar
sųjį „sputniko tėvą“ Leonidą Sedovą kon
troliuoti visų Jugoslavijoje esančių „atomi 
nių įrengimų“. Kad šiai inspekcijai Mask
va skyrė ypatingą reikšmę, patvirtina tai, 
jog Sedovą atlydėjo tokios įžymybės, kaip 
Maskvos atominio instituto direktorius E. 
Fjodorov, atomo specialistas P. Leonidovic 
ir'moderniosios balistikos specialistas A. 
Blagonrawow, plačiai žinomas ir Vakarų 
pasaulyje. Inspekcija tęsėsi iki kovo 28 d. 
Grįžimo dieną Sedovas pasveikino tik ką iš 
Maskvos sugrįžusius 200 Belgrado karinin-

— Chruščiovas priėmė kvietimą aplan
kyti Etiopiją.

— Visoje Europoje siaučia karščiai ir 
perkūnijos.

— V. Vokietijos piliečiai su įkarščiu per 
ka biržose akcijas dėl mokamų didelių pro
centų.

— Komunistinės Kinijos žinių agentūra 
skelbia, kad 8 kinietės moterys įkopė į Mu- 
ztagh Ata kalną (24.757 pėdų aukščio) Pa
myro kalnyne.

— V. Vokietijoje prieš karą išeidavo po 
16 paintų nealkoholinių gėrimų kiekvie
nam gyventojui per metus, o dabar 45 pain 
tai; alaus išgeriama 15 proc. daugiau negu 
prieš karą, vyno 20 proc.

— Durbane, Afrikoje, moterys afrikie
tės užpuolė aludę (policija apie 20 užpuoli- 
kių areštavo).

— Frankfurte nubaustas 8 metams bu
vęs nacis Schaedlich, kurio įsakymu buvo 
nužudyti 4 žmonės, užeinant sąjunginin
kams languose iškėlę baltas vėliavas (1 su
šaudytas, 3 pakarti).

— Vokiečių socialdemokratų partijos pir 
mininkas ir parlamentarinės opozicijos va
das Ollenhaueris pareiškė, kad jei jo par
tija laimėtų 1961 m. rinkimus, jis nepasi
ryžęs pasidaryti, ministeriu. 

kų mokyklos kadetų, kurie šešių mėnesių 
apmokymą atliko Sov. Sąjungoje.

Antroji panašių „inspektorių“ komisija 
iš Maskvos keturis mėnesius važinėjo po vi 
są Jugoslaviją, ieškodama tinkamų vietų 
įrengti naujoms raketų bazėms.

Dabar Jugoslavija jau turi eilę raketų 
bazių ir centrų, tačiau joms aptarnauti ne
turi pakankamai savo tinkamų specialistų. 
Maskva ir čia atėjo į pagalbą, paruošdama 
jugoslavų karininkus. Tik, norėdama ge
riau nuslėpti tai nuo Vakarų, Maskva ju
goslavų karininkus apmokė ne Sov. S-goj, 
bet pas „mirtiną“ Jugoslavijos priešą — 
Bulgarijoj. Pirmuosiuose specialiuose ap
mokymo kursuose Bulgarijoje, kurie tęsė
si nuo 1958.V.5 iki VII. 15, dalyvavo gen. 
pik. Kosovic su 18 kitų aukštų Jugoslavi
jos karininkų. Visi mokytojai buvo be iš
imties rusai. Antrieji tokie kursai buvo nu
matyti pravesti Rumunijoje, tačiau iki šiol 
apie juos nieko tikslesnio nepatirta. Kiek
vienu atveju šitoks užsimaskavimas sovie
tams iki šiol pavyko. Sovietinis triukas, 
vaidinant tarpusavio „mirtinus priešus“, 
Vakarus nuteikė taip, jog pasklidę gandai 
apie Jugoslavijos karininkų ruošimą Bulga 
rijoje Vakarų kanceliarijose buvo laikomi 
tik nevykusiu anekdotu...

Jugoslavija neužilgo turėsianti 18 raketų 
bazių. Medžiaga šioms bazėms bus pristato 
mą tik iš Sov. S-gos; turima galvoj rusiš
kos M-l tipo raketos. Pažymėtina, kad toji 
karinė medžiaga iš S. S-gos į Jugoslaviją 
bus pristatoma ne tiesiai per Vengriją ar

Ten, kur Nemunas b
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys
l

„MIRUSIOS SIELOS“
Rietavo rajono Endriejavo separavimo 

punkto vedėjas Juozas Šlepikas panoro nu
sipirkti motociklą. Nuvyksta jis į Rietavą. 
Bet iš parduotuvės jį siunčia į kooperaty
vo kontorą.

— Surask 20 naujų kooperatyvo narių, 
gausi „Ižą“, — netikėtai siūlo jam rajko- 
opsąjungos valdyboje.

Ir ką gi. šlepikas su žmona ėjo per kie
mus ir nuolankiai prašė, kad žmonės sutik
tų būti kooperatyvo nariais.

O štai Girdvainiu apylinkės tarybos pir
mininkas Feliksas Sungaila panoro nusi
pirkti radijo aparatą.

— 10 naujų narių, — išpyškino ir jam 
rajkoopsąjungos vadovai.

Feliksas Sungaila — žmogus linksmas, 
mėgsta išdaigas. Taip suprato jis ir šias są
lygas. Į juoką juoku ir atsakyti reikia: su
rašė jis pareiškimus savo šešerių metų sū
naus Algiuko, trejų metelių Vidmantuko 
vardu, paieškojo dar pas kaimynus vadina
mųjų .narių“ ir su popieriais bei pajais 
(laimė, kad naujam nariui nustatyta nedi
delė pajaus suma) vėl atsirado kontoroje.

— Yra nariai! Duokit imtuvą.
Panašiai buvo ir su „Pergalės“ kolūkio 

nariu Nugarių. Tik jis dar „gudriau“ atsa
kė į įsikarščiavusių kooperatininkų išmo
nes — surašydamas tiesiog „iš lubų“ pa
čias pirmas galvon atėjusias pavardes. Dū
saudamas paklojo už juos ant stalo 100 rub 
lių pajaus, ir, gal būt, mirusios, gal net dar 
ir negimusios sielos tapo Rietavo kooperaty 
vo nariais! V. Kalvaitis

Iš „Komjaunimo Tiesos“, 1959.V.13.

TIKRINA, BAUDŽIA...
Pilieti, jūsų radijo aparatas neregistruo

tas, — netikėtai atvykę į vieną butą Ežerė 
lio gyvenvietėje — sako du jaunuoliai.

— Matote, niekas neragino registruoti, o 
pats ir užmiršau visai, — bando teisintis 
šeimininkas. — Draugas inspektoriau, aš 
prižadu jį užregistruoti artimiausiu metu. 
Tarkimės geruoju.

— Dvidešimt penki rubliai grynais, tada 
galima „geruoju“ — mirksi akimis „inspek 
toriai“ susirūpinusiam radijo aparato savi
ninkui. — Jeigu ne, rašom aktą. Tada bau
da dviguba...

Žmogelis galvoja. Kaip čia jam pasielgti? 
Tuo tarpu „inspektoriai“ rūsčiais veidais 
ant popieriaus skrebina plunksną. Iš tiesų 
jau geriau „geruoju“ — mąsto pilietis ir 
duoda pinigus.

Nebaigtas rašyti „aktas“ čia pat suplė
šomas ir — pinigai dingsta atvykusiųjų ki
šenėje.

Pasižvalgę gatvėje, du draugai suka į gre 
timą namą, ant kurio stogo matyti radijo 

antena,

ją ir dar „priešiškesnę“ Albaniją.
Yra ir daugiau duomenų apie S. S-gos 

teikiamąją didžiulę karinę paramą Jugos
lavijai, tačiau vaizdui susidaryti jau pa
kanka ir to, kas čia iškelta. Sov. S-ga nie
ko veltui nedovanoja, jei nesitiki gauti vis
ką atgal su „nuošimčiais“. Taip pat nėra 
abejonės, kad Jugoslavijos atominis ir ra
ketinis apginklavimas nebus nukreiptas 
prieš Rytus.

Paremia ir Vakarai...
Verta atkreipti dėmesį į tai, jog Maskva 

įvairią karinę paramą Belgradu! sustiprino 
kaip tik tuo metu, kai Vakarai, konfliktui 
tarp Chruščiovo ir Tito pasiekus aukščiau
sią viršūnę, jau oficialiai reiškė įsitikini
mą, kad Jugoslavija eis išvien su Vakarais. 
Atrodo, kad Maskva tik ir laukė tokio mo
mento. Tai susidaro pagrįstas įspūdis, kad 
Maskvos „aštrus“ susipykimas buvo dirbti 
nis, tik apsvaiginti Vakarams. Tiesa, Sovie 
tai užlaikė 1956 metais Jugoslavijai pažade 
tuosius 250 milijonų dolerių kreditus kurti 
Jugoslavijos pramonei. Bet gal ir tai buvo 
sąmoningai iš anksto suplanuota: vėliau pa 
našiai sumai įvairių kreditų Jugoslavijai 
suteikė JAV... O prieš porą savaičių ofi
ciali Jugoslavijos spaudos agentūra prane
šė, kad dėl minėtųjų užlaikytų kreditų ga
vimo Jugoslavija artimiausiu laiku pradės 
pasitarimus su Sov. S-ga.

Maskva, be abejo, yra tikra, kad jos pa
rama Belgradu! nebus panaudota prieš ją 
pačią, bet ar tikri yra Vakarai, kad jų (JA 
V-bių) parama nebus nukreipta prieš Va
karus?

— Dar tik pora dienų, kai pirkau priim
tuvą. Nespėjau užregistruoti, — bando tei
sintis traktorininkas J. Marcinkevičius.

— Bauda arba... dvidešimt penki gry
nais, — atkakliai atakuoja nelaukti parei
gūnai.

Gavę eilinę „duoklę“, vadinamieji inspek 
toriai pasibeldžia į darbininko V. Urbono 
ir kitų piliečių butus. O kai kišenės gero
kai prisipildė, du draugai padarė paskutinį 
vizitą į... užkandinę. Iš čia jie išlindo svir
duliuodami ir, vargais negalais įsėdę į au
tobusą, išdūmė į Kauną.

Kas gi -šitie „inspektoriai“? Jie sakosi 
esą studentai. Ar tiesa?

— Kazimieras Leika? Jis iš instituto pa
šalintas už nepažangumą. „Vakariniame 
skyriuje nesimoko“, — pranešė iš KPI.

Panašią charakteristiką duoda ir LŽŪA 
vadovai Romualdui Šiliūnui: „Iš stacionaro 
pašalintas. Neakivaizdininkų sąrašuose to
kio nėra“.

Kas suvedė šiuos jaunuolius, atvykusius 
iš įvairių respublikos vietų į Kauną moky
tis, į vieną kompaniją ir paskatino eiti nu
sikaltimo keliu? Stikliuko draugai skatin
davo girtuokliauti ir nelankyti paskaitų.

Jaunuoliams žengti nusikaltimo keliu pa
dėjo ir patys Kauno rajono ryšių kontoros 
vadovai.

■— Maloniai prašom! — pasakė porą die
nų prieš įvykius Ežerėlio gyvenvietėje šios 
kontoros viršininkas drg. Bulota abiem 
draugams. — Štai jums neetatinių kontro
lierių - inspektorių pažymėjimai ir eikit, 
tikrinkit, bauskit...

— Jie studentai. Nori šiek tiek uždirbti, 
— geraširdiškai šypsosi dėdės iš Kauno 
miesto ryšių kontoros. O apie tai, kad rei
kėjo pakelti telefono ragelį ir pasiteirauti 
minėtose aukštosiose mokyklose, kas tai 
per žmonės ir ar verta jiems patikėti to
kias teises, — neužsimena.

Štai ir padarė meškos paslaugą. Ežerėlio 
gyvenvietėje tokioms suktybėms gera dir
va, nes čia ligi šiol radijo priimtuvų įskai
tos niekas nekontroliavo ir efiro „zui
kių“ priviso gana daug. Purkštukas
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MANEVRAI PARTIZANAMS GAUDYTI
Karpatų Ukrainoje ir rytinėje Slovakijo

je pradėti didžiuliai sovietų kariuomenės 
manevrai, kurių tikslas esąs iškrėsti tas 
sritis ir surankioti ten aktyviai veikiančius 
partizanus. Be kita ko, minint Karpatų 
Ukrainos nepriklausomybės dvidešimtmetį, 
toje srityje būta demonstracijų, išlipdyta 
atsišaukimų, ir 5 ukrainiečiai nuteisti mirti 
už suokalbį prieš valstybę.

20.000.000 KRITO
Amerikiečiai, remdamiesi sovietų statis

tika, daro išvadas, kad pastarojo karo me
tu Sov. Sąjunga bus netekusi 20 milijonų 
žmonių, o ne 7 mil., kaip iki šiol buvo tikė
ta ir skelbta.

DELEGACIJA Į LENKIJĄ
Su Chruščiovo delegacija j Lenkiją vyks 

ta ir lietuvis šumauskas,

Ryšium su Vienoje, Austrijoje, liepos 
mėn. gale Ir rugpiūčio mėn. pradžioje 
vykstančiu prokomunstiniu jaunimo fes
tivaliu šiame numeryje pateikiame šiek 
tiek bendresnės medžiagos, nusakančios 
vakarietiškąją demokratiją.

Vyriausiasis valstybės uždavinys yra rū
pintis savo piliečių, jų šeimų ir įvairių kla
sių gerove. Ko apskritai reikia žmogui ar 
visuomenei ir kuo jie patys nepajėgia pasi
rūpinti — tuo turi pasirūpinti valstybė.

Į valstybės pareigas įeina reikalas žiūrė
ti, kad darbo srityje būtų ramybė, tvarka 
ir saugu, kad niekas negrėstų žmogui, jo 
nuosavybei ir pačiai valstybei. Visa tai žiū 
rėdama, valstybė įsipareigoja kelti piliečio 
gerovę, rūpintis viešaisiais darbais, švieti
mu, sveikatingumu, pagalba nepajėgian
tiems išgyventi.

Bet pabrėžtina, kad žmonės yra aukščiau 
už valstybę; ne žmonės valstybei, bet vals
tybė žmonėms. Ir žmonės turi valstybei 
ypatingų reikalavimų, nes ji aprėpia visas 
sritis, kurios turi padėti žmonėms, ji gina 
ir saugo žmogaus reikalus, jo teises ir pa
gerinimus prieš kurių nors privilegijuotų 
grupių ar klasių savanaudiškumą.

Šiais moderniais laikais valstybė ranka į 
ranką kartu su piliečiais kovoja už sociali
nio teisingumo įgyvendinimą. O kai val
džią pasigriebia visagaliu save laikąs totali 
tarizmas, tai tada jis pats jau be žmonių 
valios ima spręsti, kas gera ir kas bloga, o 
tai savo ruožtu neišvengiamai atneša žmo
nėms vergiją.

Bet tokioje demokratinėje visuomenėje 
pilietis turi ir tam tikrų nemažų pareigų 
valstybei. Periklis yra kadaise sakęs, kad 
jei žmogus nedalyvauja viešajame gyveni
me, tai apie jį reikia galvoti ne kaip apie 
tokį, kuris rūpinasi tik savo reikalais, bet 
kaip apie tokį, kuris yra niekam tikęs. Ši
toks pilietis savo nesidomėjimu prisišaukia 
totalitarizmą ir pats pakliūva į norinčiųjų 
valdyti ir kitų likimą spręsti vergiją.

Nenusakydamas, kas iš tikrųjų yra pi
lietis, Periklis jam pridėjo vieną labai 
reikšmingą žymę. Dažniausiai sakoma, kad 
pilietis tai yra asmuo, ištikimas valstybei, 
gerbiąs kitų teises, sąžiningai atliekąs tas 
pareigas, kurias jam uždeda valstybė. Bet 
tos piliečio ypatybės ,nors tikros ir teisin
gos, yra toli gražu nenusakančios asmens, 
kuriam lemta, dalyvauti valstybės gyveni
me. Šitoks pilietis tinka ir diktatūriniam 
krašte. Tai yra valdomojo gyvenimas vals
tybėje. Periklis pridėjo dar vieną piliečio 
esminę ypatybę, kuri nusako jį, kaip val
džios dalyvį, galimą ir būtiną tik demokra
tinėje santvarkoje.

Pilietis tikrąja prasme yra valdžios da
lyvis; įstatymai yra jo įstatymai, ir vyriau
sybė yra jo vyriausybė; įstatymus ruošia ir 
vyriausybę sudaro jo renkamieji atstovai.

r n
DIRBTINIAI PALYDOVAI TIKRINS

Ženevoje vykstančiuose pasitarimuose 
dėl atominių bombų bandymų sustabdymo 
britų, sovietų ir amerikiečių atstovai pri
ėjo vienos nuomonės ir pasiūlė, kad ato
minius bandymus tikrintų dirbtiniai že
mės palydovai, kuriuose būtų instrumen
tai, turintieji ryšį su sekimo baze žemėje.

Dirbtiniai žemės palydovai „išžvalgytų“ 
ne tik žemę, bet ir erdvę iki 100.000.000 ki
lometrų aukščio.

BARA HARRIMANĄ
Amerikiečių didieji laikraščiai barą Ave- 

rellį Harrimaną už jo pasikalbėjimą su 
Chruščiovu. Tokie pasikalbėjimai tik gadi
ną reikalą, o Harrimanas kalbėjęsis, tar
tum jis būtų koks ambasadorius, ir Chruš
čiovas tokius pasikalbėjimus panaudojus 
pasakyti tai, ką jis nori būtinai perduoti 
prez. Eisenhoweriui.

NENURIMSTA IRAKO KOMUNISTAI
Irako komunistų partijos centro komite

tas pakartotinai kreipėsi į vyriausybę, rei
kalaudamas sau teisės turėti ministeriu.

Gen. Kassemas pareiškė, kad jis nepasi
ryžęs pertvarkyti vyriausybės partiniu 
pagrindu.

DIDELĖ, TURTINGA IR STIPRI
Priimdamas dabar Sov. Sąjungą lankan

čius 7 Amerikos gubernatorius, Chruščio
vas pareiškė, kad Amerika yra turtinga, 
stipri, o kartais savimyla. Jis sutinkąs gu
bernatorius, kaip atstovus „didelio, turtin
go ir stipraus krašto. Mes patys norime bū 
ti tokie, kaip jūs“.

PANAŠUS ATSITIKIMAS...
Studijavusieji Sibiro klimatą, Obės ir Ir- 

tišo upių sritį, rusų mokslininkai skelbia, 
kad ten labai sveika nervams ir kitų ligų 
atveju. Kai dėl saulės ir ultravioletinių 
spindulių, tai ši sritis nieku nesanti blo
gesnė už Krjmo vasarvietes...

Pats pilietis pasirenka tuos, kurie leidžia 
įstatymus, jis pasirenka sau politiką. Jo no 
ras ir galėjimas dalyvauti parlamentari
nėje santvarkoje leidžia jam turėt ne tik 
gerą vyriausybę, bet tiesiog savo vyriausy
bę. Vadinas, demokratinis pilietis yra sąži
ningas žmogus, jis žino, už ką balsuoja, ir 
nuo jo balso priklauso krašto ateitis ir jo 
žmonių likimas.

Vadinas, pilietybė reikalauja iš piliečio 
nepalikti visko vien tik politikams, neleisti 
primesti sau gatavai paruoštos ideologijos, 
nors ji ir aukso kalnus žadėtų, kaip jau yra 
buvę ar dabar tebėra diktatūriniuose kraš
tuose. Visuomenės ir jos valdymosi formos 
keičiasi; vis stiprėja „valstybės mašinos“ 
galybė, bet dėl to demokratinis pilietis tu
ri būti dar sąmoningesnis ir dar labiau 
stengtis ne gyventi valstybėje, bet individu 
aliai ir kolektyviai veikti per švietimo įstai 
gas, per religines organizacijas, per politi
nes institucijas ir laisvai susibūrusias orga 
nizacijas, veikti sprendžiant vietines, 
valstybines ir pasaulines problemas.

Tai, žinoma, įmanoma tik demokratijoje 
ir tai kartu padeda išlaikyti ir stiprinti de
mokratiją.

VALSTYBĖS REIKŠMĖ
žodžiu „valstybė“ paprastai suprantame 

grupę žmonių, gyvenančių tam tikroje teri
torijoje, susiorganizavusių politinei veiklai 
ir turinčių suverenumą. Vadinas, valstybei 
reikia:

— tautos,
— teritorijos,
— vyriausybės,
— suverenumo.

DEMOKRATIJOS IDEALAI
D. Britanijoje išleistoje knygoje „Demo

kratijos skaitiniai“ šitaip trumpai apibrė
žiama demokratija:

1. gerbimas ir vertinimas atskiro žmo
gaus,

2. atviros galimybės žmogui reikštis,
3. ekonominis ir socialinis saugumas,
4. tiesos ieškojimas,
5. laisvas keitimasis nuomonėmis; kalbos 

laisvė; spaudos laisvė,
6. visuotinis švietimas,
7. daugumos valdymas; mažumų teisės, 

garbingas rinkimų tvarkymas,
8. teisingumas eiliniam piliečiui; prisie

kusiųjų teismai; trečiųjų dalyvavimas . 
ginčus sprendžiant; teisinga tvarka by
loms spręsti; suvaržymas be įstatymi
nio pagrindo daryti kratas ir ką nors 
paimti; teisė prašyti,

9. religijos laisvė,
10. gerbimas privačios nuosavybės teisių,
11. įgyvendinimas praktikoje pagrindinių 

socialinių dorybių,
12. demokratines pareigas atliekančiojo 

asmens atsakingumas.

NEPRIIMA NEGRŲ IR ŽYDŲ
New Yorke kilo triukšmas, kuris pasiekė 

ir plačią viešumą, kai teniso klube buvo 
atsisakyta priimti negro, Jungt. Tautų pa- 
sekretoriaus, Nobelio premijos laureato Dr. 
Ralph Bunches sūnų. Klubas nepriimąs žy
dų ir negrų.

Bunchės sūnui pasiūlęs įstoti vienas pro
fesionalų klubo vedėjų, kuris dabar verčia 
mas pasitraukti. Iš kitos pusės vienas New 
Yorko burmistras, Abe Stark, pažadėjo pa
tikrinti tokių klubų leidimus ir uždaryti 
juos.

SUSIRĖMIMAS DĖL BAŽNYČIOS
Lenkijoje, Krasnik Fabryczny pramonės 

miestelyje netoli Liublino, pamaldos bū
davo laikomos aikštėje, nes buvo draudžia
ma pasistatyti bažnytėlę. Kai neoficialus 
komitetaas pradėjo rinkti medžiagą bažny
tėlei statyti, įsikišo policija. Tada minia nu 
ėjo ir suvertė viską savivaldybėje, o pas
kui apstojo policiją ir apmėtė ją akmeni
mis. Buvo iškviesta Liublino policija, muš
tynėse buvo sužeistų, ir apie 20 areštuota.

STIPRIOS RANKOS VALDŽIA 
INDONEZIJOJE

Prezidentas Sukamo paskelbė naują mi
nisteriu kabinetą, kuriame jis bus kartu ir 
ministeris pirmininkas ir vyr. kariuomenės 
vadas. Ministeriu kabinete nėra komunistų.

Jo programa: artimiausiu laiku parūpin
ti žmonėms maisto ir užsivilkimo, pasirū
pinti jų saugumu ir tęsti kovą prieš ekono
minį ir politinį imperializmą.

TRIUKŠMAS DĖL HEROJAUS IR ŠNIPO
Graikijoje pradedama nagrinėti byla Ma 

nolio Glezo ir dar kitų 19 graikų, kurie kai 
tinami šnipinėjimu sovietams.

Sov. Sąjungoje keliamas triukšmas dėl 
jo—šaukiami mitingai, rašomi pareiškimai.

Vokiečių okupacijos metu jis nuplėšė 
nuo Akropolio nacių svastiką ir buvo lai
komas herojum.
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LONDONAS

PARAPIJOS ŽINIOS
Pereitą sekmadienį Londono Lietuvių 

bažnyčioje buvo pakrikštytas Petras - Jero 
nimas Pūkštys, gimęs š.m. gegužės 11 d., 
Adolfo ir Matildos (Liudžiūtės) Pukščių 
sūnus. Naujuoju sūnumi ši šeima jau su
sideda iš penkių narių. Krikšto tėvais buvo 
Stasys Puidokas ir Danutė Virkutienė — 
jie visi Londono bažnytinio choro choristai.

Po to Leytono kapinėse buvo pašventin
ti a.a. Petro Liudžiaus ir Agotos Jokubai- 
tienės paminklai. Krikštynų vaišėse dalyva 
vo apie 500 asmenų, daugumoje choristai 
su savo vadovu — muziku Vincu Mamaičių 
ir parapijos lietuviais kunigais.

Šią savaitę Londono lietuvių bažnyčios 
klebono pagelbininkas kun. Dauknys išvy
ko į Romą, iš kur tikisi sugrįžti apie spalio 
mėn. pradžią.

KUN. P. DAUKNYS IŠVYKO I ROMĄ
Šią savaitę į Romą išvyko kun. P. Dauk

nys. Italijoje jis išbus 3 mėnesius.
Jo kelionė susijusi su tiesioginėmis pa

reigomis. '

BRADFORDAS
Vysk. M. Valančius Bradforde

Liepos 18 d., 6 vai. vak., lietuvių klubo 
patalpose, 5, Oak Villas, Bradford, kun. J. 
Kuzmickis skaitys paskaitą: Liefuvos 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, sumanomą, 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 
minister is. 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

MANCHESTERIS
Krepšinio turnyras Manchesteryje

Liepos 18-19 d.d. Manchesterio Lietuvių 
Socialiniame Klube įvyks lietuvių krepši
nio komandų TURNYRAS dėl DBLS pe
reinamosios taurės.

Be to, šeštadienį, liepos 18 d. po krepši
nio rungtynių, įvyks jaunųjų ir suaugusių
jų lengvosios ir sunkiosios atletikos var
žybos.

Po sportininkų pasirodymo galima bus 
pasišokti, grojant mūsų lietuviškam orkest
rui. Krepšinio turnyro pradžia 4 vai. p.p.

Paminėti '"Darius ir Girėnas
Liepos 11d. Manchestery lietuviai pami

nėjo Darių ir Girėną. Susirinko per 150 
žmonių. Prelegentas Ignaitis skaitė kruopš 
čiai paruoštą dviem mūsų didvyriams pa
gerbti paskaitą. Vietos skautukės, vadovau 
jamos A. Venckutės, atliko meninę progra
mą. Jų jaunatviškos dainos, tautiniai ir im
provizuoti šokiai sudarė mielą vaizdą.

Tam minėjimui pasamdyta graži salė, lie 
tuviškas orkestras, savo klubo aptarnauja
mas bufetas ir tos dienos didvyriška pras
mė visiems paliko gražiausių įspūdžių.

Manchesterio ramovėnai su savo energin 
guoju pirmininku V. Kupsčiu surengdami 
minėjimą, atliko vertingą darbą.

Baigė universitetą
Manchesterio universitete šiomis dieno

mis baigė humanitarinius ir pedagoginius 
mokslus A. Šukys. Išvažiuoja toliau studi
juoti prancūzų kalbos į Freiburgo universi
tetą. Tai jau antras lietuvis, baigęs Man- 
cheeterio universitetą. Pirmasis — A. Pa
kalnis — yra revizorius anglų firmoj ir va
dovauja lietuvių socialiniam klubui.

D. Dainutis

WOLVERHAMPTONAS
Wolverhamptono lietuviškos mokyklos 
iškyla

Seniai lietuvių mokyklos vadovybės ža
dėtoji iškyla įvyko liepos 5 dieną.

Kai visi miegojo prikankinti karščiau
sios šios vasaros dienos ir buvo ramu, lyg 
po audros, prie gražaus Don Everall firmos 
autobuso rinkosi mokiniai su tėvais ir mo
kyklos rėmėjais į didžią kelionę prie jūros.

8 vai. išvažiuojame su daina „Prie jūros, 
žemaičiai, prie jūros, aukštaičiai“... Po 2 
valandų kelionės mūsų mašina sustojo Va- 
lijoje, Llangollen mieste. Miestas pasipuo
šęs laukė svečių: nuo pirmadienio čia vyks 
ta pasaulinis muzikos ir šokio festivalis, da 
lyvaujant 45 tautoms. Atšaldę mašinos mo 
torą, tęsėm kelionę aukštaisiais Valijos kai 
nais Horseshoe Pass. įvažiavus iki pusės 
kalno, atsivėrė nepaprastai gražus reginys. 
Kas apsakys mūsų jaunųjų džiaugsmą! Pir 
mą kartą mato gamtą pilnoje savo puikybė 
je. Kai kuriuos mūsų senesniojo amžiaus 

bendrakeleivius apėmė baimė, ir jie prašė 
šoferį grįžtant nebevažiuoti šia arklio paša 
ga.

Po valandos juoko, žaidimų ir dainų pa 
siekėme Rhyl. Išlipusius pasitiko perkūni
ja, bet jaunieji drąsuoliai nepabūgo jos gra 
sinimų. Ieškome, kur tie didieji vandenys 
pasislėpę. Suradome. Vilnys kaip tik skala 
vo krantą, ir jūra, lyg tyčia, buvo arti, tar 
turn sakydama: „Pasidžiaukite, kurie atvy
kote ir matote mane pirmą kartą“.

Žaidimas bangomis po keturių valandų 
baigtas: prasidėjo atoslūgis, likome purvi
name paplūdymyje.

Apžiūrėję miestą, pasistiprinę sumušti
niais, grįžome dar su didesne energija baig 
ti savo mokyklos pirmųjų mokslo metų.

Iškylą suruošė ir jai vadovavo mokyklos 
mokytojai. Ekskursiją nuo pradžios iki ga
lo lydėjo mūsų mokyklos rėmėjai: p.p. Dro- 
mantai, Renčiliauskai, A. Adomaitis ir J. 
Mickevičius. Dalyvė

NOTTINGHAMAS
Dariaus ir Girėno minėjimas

Liepos 25 d., šeštadienį, 6.30 vai. vaka
ro, Meadows Community Centre salėje, 
Queen's Drive gatvės gale, netoli nuo Mid- 
lando geležinkelio stoties, Nottinghamo Lie 
tuvių Tautinio Sąjūdžio skyrius rengia Tau 
tos didvyrių Dariaus - Girėno minėjimą.

Paskaitą ta proga skaitys svečias iš Lon
dono pik. T. Vidugiris. Meninę dalį išpildys 
vietos vaidintojai, kurie suvaidins juokin
gą vaizdelį „Pragare“. Iš Bradfordo pasiry
žo atvykti dainininkas J. Kasperavičius ir 
tą vakarą padainuos. Taipgi vietos daini
ninkai žada irgi pasirodyti. Programoj bus 
ir Pupų Dėdė su Razaliūte. Po programos 
— šokiai, kuriems gros akordijono muzika. 
Galima bus taip pat vietoje atsigaivinti 
įvairiais gėrimais. Visas pelnas skiriamas 
skautams.

Sekančią dieną, sekmadienį, St. Patrick 
bažnyčioje, London Rd., 12.15 vai. bus pa
maldos. Svečias iš Bradfordo pamaldų me
tu giedos solo.

Tad .Nottinghamo ir apylinkės lietuvius 
maloniai kviečiame ko gausiau atsilankyti.

Liet. Taut. Sąjūdžio Nott. Sk. Valdyba

PAIEŠKOJIMAI

1. Juozas BARŠAUSKAS, sūnus Vinco,
2. Povilas TAMOŠAUSKAS.
Dėl smulkesnių žinių, ryšium su šių as

menų paieškojimu prašoma kreiptis į Lie
tuvos Pasiuntinybę Londone: Lithuanian 
Legation, 17, Essex Villas, London, W.8.

WILSON (ar VOSYLIUS) Andrius, Juo
zo sūnus, gimęs 1908 m., ir GERULAITIS 
Stasys, gimęs 1888 m., patys ar žinantieji 
apie juos, prašom parašyti „Europos Lietu
vio“ Administracijai.

JERUMBAUSKAS Viktoras, sūnus Pet
ro, gimęs 1903 m. vasario mėn. Alsėdžiuo
se. Jis pat ar žinantieji apie jį prašomi ra
šyti: A. Straukas, (24a) Lauenburg/Elbe, 
bei den Toepferkuhlen 1. Deutschland.

JUKONIS Juozas, sūnus Adomo, gim. 
1921 m. lapkričio 9 d. Biržų apskr. Jis pats 
ar žinantieji apie jį prašom rašyti: Stefa 
Jukonienė, Raseiniai, Pergalės g-vė Nr. 
121. LTSR.

JASINSKAS Vytautas, sūnus Kosto, gim. 
Gargžduose, apie 35 metų amžiaus. Jis pats 
ar žinantieji apįe jį prašom rašyti: Dalia 
Skeberdis, Neuburg/Donau. Donauwoert- 
herstr. B82. BĮ. C. Z. 17. Deutschland.

Vilnius gražesnis už Krokuvą ir Pragą

(E) „Kierunki“ (Varšuva) gegužės 24 d. 
davė savo bendradarbio Z. Komerjvskio 
ilgą reportažą apie lankymąsi Vilniuje. Iš 
įžangos matyti, kad jis vyko iš Leningra
do į Varšuvą. Vykstant tuo ruožu, esą, rei
kalinga du kartu persėsti. Vienas persėdi
mas Vilniuje, kur jis ilgėliau ir apsižval
gęs. Kaip ir kiti lenkų korespondentai, ku
rių pastaruoju metu ne mažai apsilanko 
Vilniuje, K. pirmiausia domisi lenkiškom 
liekanom Vilniuje. Lenkų kalbos mieste, 
esą, mažai tegirdėti, nors lenkų, anot jo, gy 
veną dar apie 10 proc. Gatvėse girdėti dau
giausia lietuvių ir rusų kalbos. Užrašai gat 
vėse esą taip pat dviem kalbom. Vilniuje 
pamaldos vyksta 8 bažnyčiose, iš kurių še
šiose lenkų, o dviejose lietuvių kalba. Ka
tedroje (šv. Petro ir Povilo bažn.) lietuvių 
pamaldos sekmadieniais būnančios 11 vai., 
lenkų 12.30 vai. Autorius Vilniuje vaikš
čiojęs kaip stebuklingų nuotaikų mieste. 
Reginiai nuo Antakalnio tokie gražūs, kad 
su jais negalima lyginti nei Krokuvos, nei 
čekų Pragos. Kiek disonanso į tą gražų 
vaizdą įneša tik milžiniški radijo ir televi- 
vizijos stiebai.

Suomiai paminėjo Putvytės - 
Žmuidzinavičienės mirtį

(E) „Helsingin Sanomat“ birželio 17 d., 
pranešdamas apie Žmuidzinavičienės mirtį 
Lietuvoje, paduoda pluoštą žinių iš jos gy
venimo ir primena jos santykius su Suomi
ja prieš karą.

Niekad neapsimauk geriausiomis kelnė
mis, kai eini J kovą už laisvę ir teisybę.

H.Ibsen

„AIDŲ“ MOKSLO PREMIJA PASKIRTA 
L. DAMBRIUNUI

(E) „Aidų“ žurnalo mokslo darbų kon
kurso premiją 500 dolerių laimėjo kalbinin 
kas Leonardas Dambriūnas už veikalą 
„Lietuvių kalbos veiksmažodžių aspektai". 
Premijai skirti komisiją sudarė Dr. Pr. 
Skardžius, V. Trumpa, Dr. L. Andriekus, 
Dr. Viliamas ir Dr, R. Zalubo. Komisijos 
nuomone, veikalas turėtų būti išleistas ne
tik lietuvių kalba, bet išverstas ir į kurią 
nors svetimą kalbą.

Jau išėjo „Tautos praeitis"
(E) Lietuvių Istorijos Draugijos leidžia

mo žurnalo „Tautos praeitis“ išėjo pirmoji 
knyga. Redaktorius Č. Grincevičius, redak
cijos nariai — Vyt. Bagdonavičius ir M. 
Nauburas.

„Lietuvių Dienos“ su aktualijom
Kaip ir visada turtingai iliustruotos, ge

gužės mėnesio „Lietuvių Dienos“ iliustruo
tais straipsniais ar reportažais pristato šito 
kius dalykus: Laisvojo pasaulio poziciją. 
Vasario 16 Gimnaziją su jos gyvybiniais 
reikalais, Lietuviškąjį Carmen operos pa
statymą, Lietuviškojo romano problemas 
(literatūrinė anketa), Laisvės Varpo penk
metį, Lietuvos sportinių džiūgavimų dvide
šimtmetį, dailininką Vyt. Igną su jo kūri
niais, Lietuvos jaunimą kovose prieš oku
pantus, Pabaltijo moterų tarybą, dalnuojan 
čias J. Rajauskaitės rankas.

Šįkart žymiai sumažėjusioje angliškoje 
žurnalo dalyje P. Daudžvardis rašo apie 
lietuvių reakciją dėl sovietinių pasiūlymų 
Berlyno klausimu, A. Bernotas tęsia Lietu
vos istoriją pašto ženkluose.

Europos lietuviškoji periodika
SVEČIAS, Lietuvių Evangelikų Liutero

nų laikraštis, Nr. 3. Šiame numeryje: Aš 
buvau vienuolė, Anikės Šlažienės likimas, 
Vytenio - Aušrio repatriantai, Išvežtuosius 
prisiminus, Reikalingoji ramybė, Mūsų gy
venimas ir veikla.

TARP HAMBURGO MOTERŲ 
AUKŠTUOMENĖS

Neseniai „Akademikerinnen Verband“ 
Hamburge suruošė iškilmingą posėdį su va 
kariene pagerbti „Hamburger Abendblatt“ 
— vieno didžiausių čia laikraščių — redak
torei Dr. H. Michaelis. Gavau ir aš pakvie
timą į tą susirinkimą, kaip nuolatinė to 
„Verbando“ viešnia, nes tikruoju nariu, 
kaip užsienietė, negaliu būti.

Susirinkimas įvyko vienoje Hamburgo 
rotušės salėje. Susirinko apie 80 moterų.

Nors nė vieno vyro ten nebuvo, bet vis 
tiek visos buvo labai gražiai ir puošniai ap 
sirengusios. Tai ir teisinga, nes būti gražiai 
apsirengusiai sudaro malonumą pirmiausia 
pačiai sau.

Pradžioje visos dalyvės susirinko vieno
je salėje ir susėdo prie ilgų bendrų stalų. 
Posėdį atidarė Dr. E. Rauschning-Asher, 
žinomoji Hamburgo advokatė ir mūsų da
bartinė pirmininkė. Po jos įžangos žodžio, 
Dr. Michaelis papasakojo apie savo darbą 
ir veiklą, apie savo labai sunkią gyvenimo 
kelionę, kol ji pasiekė redaktorės vietą, 
apie spaudos reikšmę, apie visus sunku
mus, susijusius su tuo darbu. Ji kalbėjo gy 
vai ir įdomiai. Ji yra neaukšto ūgio, labai 
šviesi blondinė, su marga perlono suknele. 
Žiūrint į švelnius jos veido bruožus, sunku 
buvo įsivaizduoti, kad šita moteris ant sa
vo silpnų pečių neša tiek atsakomybės.

Jos pranešimui pasibaigus, mes perėjom 
į kitą salę, kurioje buvo parengti, labai gra 
žiai gėlėmis dekoruoti stalai. Prie kiekvie
no stalo buvo 8 vietos. Mano noras buvo 
kuo daugiau susipažinti su įdomiom asme
nybėm ir susidaryti progos šį tą sužinoti. 
Jau seniai norėjau susipažinti su čia žino
ma žurnaliste ir 16-kos moterų organiza
cijų pirmininke Dr. D. Eckardt. O dabar tu 
rėjau laimės ne tik susipažinti su ja, bet 
ir sėdėti'šalia jos prie vieno stalo. Mat, Dr. 
E. Plett, buvusi pirmininkė ir mano gera 
pažįstama, pasistengė „išreklamuoti“ ma
ne, kaip lietuvę korespondentę, ir tai pa
traukė žmonių dėmesį. Tai aš ir „įsikabi
nau“ į tą žinomąją žurnalistę. Ji paaiškino 
man, kad ji yra 16-kos moterų organizaci
jų pirmininkė. Tos organizacijos yra dau
giausia laisvųjų profesijų, kaip mokytojų, 
gailestingųjų seserų ir t.t. Ji pažadėjo at
siųsti tų visų 16 organizacijų sąrašą, kad 
aš galėčiau vėliau susitikti su tų organiza
cijų pirmininkėmis ir susirinkti įdomių ži
nių. Ji pati turi dar, kaip pasisakė, „Presse 
Stelle“ — vietą spaudoj. Ji rašo moterims 
įvairius straipsnius, ir žurnalai kreipiasi į 
ją, prašydami medžiagos. Pažadėjo ji taip 
pat ir man atsiųsti kai ką įdomaus.

Kita šalia manęs sėdėjusi ponia buvo gy
dytoja Dr. B. Ji atrodė dar visai gerai ir ga 
na jaunai, o, pasirodo, turi jau 5 vaikai
čius! Papasakojo ji man šiek tiek „paslap
čių“ apie kalorijas ir kaip gęriau išlaikyti 
save. Apie tai aš jau parašiau straipsnį.

Prieš mane sėdėjo labai įspūdinga mote
ris, apsirengusi baltu kostiumu, pusiau juo 
dai, pusiau baltai dažytais plaukais, su ne

LAIŠKAS IŠ CIKAQOS
KARALIENĖ ČIKAGOJE

Išgyvenęs 11-ką metų Anglijoje, Jūsų ko 
respondentas pagaliau pamatė Jos Karališ
kąją Didenybę. Ne tik pamatė, bet, kaip ir 
tinka vaišingam čikagiečiui, kartu su mi
nia šaukė ir mojavo. Prieš didžiulį Konra
do Hiltono viešbutį, kuris užima visą kvar
talą ir yra 25 aukštų, jau iš anksto stovi
niavo būreliai žmonių. Čia įvyko paskuti
nis aktas to puikaus čikagietiško vaišingu
mo manifestacijos. Žmonės, kantriai lauk
dami abiejose pusėse didžiulės Mičigano 
gatvės, laikui praleisti svaidė kandžias pa
stabas abiejose pusėse išrikiuotai policijai. 
O policija tikrai turėjo sunkią dieną, nors 
karštis ir nebuvo nepakenčiamas: tiek gat
vių užtverti, tiek minių suvaldyti!

Pagaliau, pusę valandos pavėlavusi, pasi 
rodė iškilminga eisena. Pirma raitųjų bū
rys, o po jų Prezidento paskolintame „Lin- 
kolne“ ir karališkoji svita. Žmonės, lyg ne
drįsdami, ėmė pusbalsiu šaukti „Hi, 
Queen". Čia pat gatvėje išrikiuotas orkes
tras užgriaudė „Rule, Britania“. Automobi
lis sustojo prie raudono kilimo. Karalienė 
išlipo, šypsodamasi apsidairė, pamojavo ir 
dingo duryse. Žmonių kaklai vėl lyg susi
traukė, visi lyg sumažėjo ir pradėjo links
mai šnekučiuodami skirstytis. Policija, 
vargšė, pačiu svarbiausiu metu, buvo pri
versta stovėti atsisukusi į minią, ne į Kara 
lienę, tačiau daugumas jų, vis sprandus 
persukę, pamiršę pareigas, skersavo į tą is
torinį vaizdą.

Čikagos laikraščiai jau kelias dienas 
prieš tai labai daug vietos buvo skyrę šiam 
vizitui. Ir smulkmenų tokių spausdino, ko
kių paprastai angliškuose laikraščiuose ne 
būna.

Karalienė ir jos vyras paliko visiems la
bai gerą įspūdį, ir visi jaučiasi laimingi. 
Priėmimo puošnumas ir didingumas pra
lenkęs visus iki šiol Čikagoje buvusius pri

paprastais žiedais, kurie dengė išilgai be
veik visą pirštą, gyva, graži ir gana gerai 
pažinojusi Lietuvą. Ji yra auto fabriko 
„Tempo“ šefo sekretorė. Paklausiau ją, ar 
daug moterų dirba „Tempo“ fabrikuose. 
Atsakė, kad tokių beveik nėra, tik kelios 
valymo skyriuje. Jų fabrikas stengiasi mo
terų nesamdyti, nes joms ten darbo sąlygos 
yra per sunkios; kurios ten dirba — dau
giausia tai vis dar pasilikusios iš karo lai
kų, kai buvo maža darbo jėgos.

Kitos ponios buvo mano seniai pažįsta
mos Dr. P. Studienraetin, Dr. W., Dr. H., 
kuri prieš dvejis metus laimėjo mokslinin
kės premiją ir buvo vienieriems metams 
išvažiavusi į JAV, tik dar viena prieš ma
ne sėdinti ponia buvo nepažįstama. Klau
siu savo kaimynę. „Tai Dr. K. B., ji turi ve 
dybų biurą“. Na, aš net pašokau! Tai gi la
bai įdomus dalykas! Niekuomet aš net pro 
šalį nebuvau praėjusi pro tokius biurus, o 
čia .prašąu, sėdi viena ponia, dar net dak
tarė. Susipažinom. Ji jau senesnio amžiaus 
moteris, maža, grakšti, labai maloni ir švel 
ni, apsirengusi juodu kostiumu. Ji pasakė 
man, kad geriausia bus, jei aš privačiai ap
lankysiu ją ir ji tada galės man daug ką pa 
pasakoti.

Taip besišnekėdamos mes valgėme pui
kią vakarienę. Ypač man, vargšei dipukei, 
viskas buvo labai skanu. Buvau taip pat 
patenkinta, kad ir vėl galėjau keliems 
reikšmingesniems žmonėms priminti Lietu
vą. Atsinešiau su savim egzempliorių , Eu
ropos Lietuvio“, aiškinau ir rodžiau tą mū
sų laikraštį tremtyje. Jos labai domėjosi ir 
mėgino skaityti, o aš turėjau versti joms.

Po vakarienės perėjom vėl į kitą salę, ku 
rią galima pavadinti vasaros sale, nes ji la
bai turtingai išpuošta vasaros vaizdų pa
veikslais. Ten, atsisėdus į patogias kėdes ir 
geriant kavą, prasidėjo diskusijos, kurias 
vedė Dr. H. Ji yra Hamburgo Darbo įstai
gos profesijų parinkimo patarėja. Diskusi
jos buvo įdomios ir kartais gana karštai 
vedamos. Kai viena ponia metė Dr. Michae 
lis priekaištą, kad jos laikraštis paveikė vi
suomenės nuomonę tik vienu kitu požiūriu, 
ši ramiai atsakė, kad jos laikraštis, kaip ir 
visi kiti laikraščiai, stengiasi ne nuomonę 
veikti, bet tik išlaikyti savo tam tikrą vei
dą. Bet ilgainiui, žinoma,, šitas laikraščio 
veidas šiek tiek paveikia ir į visuomenės 
nuomonę.

Tarp kitko buvo diskutuojama — ir taip 
pat karštai, — kaip reikia paruošti žurna
listus. Viena pusė tvirtino, kad to meno, 
esą, reikia pradėti mokytis nuo 16 metų ir 
kad tie, kurie rašo, pvz., muzikos kritiką, 
turi, mažiausia, žinoti bent muzikos istori
ją ir t.t. Kitos tvirtino, kad pirmiausia vie
ta skirtina tam tikriems gabumams, gyve-
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ėmimus. Nei prezidentas Trumanas, nei ge 
nerolas Mac Arturas nebuvę taip šiltai su
tikti. Paskutinius pietus davė burmistras 
Daley, airių kilmės labai populiarus Čika
gos politikas demokratas, kurio tėvas pa
prastas darbininkas, neseniai tik pasimirė. 
Burmistras kasmet dalyvauja didžiuliuose 
airių paraduose šv. Patriko dieną.

Karalienė pietums pavėlavo visą pusva
landį, nes išvakarėse jai buvo iškritusi krū 
minio danties plomba ir paskubomis buvo 
pakviestas dantų gydytojas laikinai įdėti. 
Reikia manyti, kad šis laimingasis Df. Ol- 
sonas dabar bus labai populiarus Čikagos 
diduomenėje.

Pietų stalai buvo dengti aukso spalvos 
staltiesėmis, ir visa salė, stalai ir- laiptai bu 
vo papuošti 75.000 pačių gražiausių rožių. 
Karalienė visko paragavo po truputį, bet 
labai mažai. Užtai princas Pilypas parodė 
gerą apetitą. Karalienė sėdėjo pagalve pa
aukštintoj kėdėj, nes ji esanti 5 pėdų ir 3 
inčių, pasak „Chicago Tribūne“.

Nevarginsime skaitytojų rūbų aprašy
mais ir oficialiomis kalbomis. Jų, tikriau
sia, daug buvo ir angliškuose laikraščiuose, 
įdomus tačiau suvenirų medžiotojų elge
sys. Kai Karąlienė ir svečiai paliko viešbu
čio salę, būriai smalsuolių įsibrovė viešbu- 
tin ir vienu akimirksniu, kol policija ir 
viešbučio tarnautojai spėjo apsižiūrėti nu
traukė rožes, papuošimus, kaspinėlius ir lė
les. Sako, kad ir kai kurių sidabrinių daik-. 
tų pasigendama. Suvenyrų graibytojai ap
taršė taip pat ir ežero krante pastatytąją 
laikinąją platformą, nuplėšdami dekoraci
jas.

Biznio genijai Karalienės atvykimo pro
ga paleido į rinką britų vėliavėlių, visokių 
medalijonų. Tačiau šitie neturėjo didelio 
pasisekimo.

Nežiūrint didelio viešosios ir slaptosios 
policijos budrumo, keli visai nežymūs ame
rikiečiai gavo progos pasišnekučiuoti su ka 
rališkalsiais svečiais. Vienas airis, pralin
dęs pro policiją ir priėjęs prie Pilypo, pasi-
sakė esąs iš Airijos ir vedęs anglę, šis, pa
sidžiaugęs tokiu netikėtu susitikimu, pata
rė jam išgerti „Guiness“ on me“. Tas atsa
kė taip ir padarysiąs, kai nuvyksiąs Angli- 
jon. Viešbutyje, kur vyko pokylis, dvi po
ros netyčia susidūrė su karališkąja pora ir 
tuoj šoko rankų kratyti. Karalienė, esą, ig
noravusi juos, bet Pilypas pasikratęs ranko 
mis ir pasakęs, kad jam malonu sutikti 
„American People". Laimingieji paskelbė 
niekad nenešiosią ir neskalbsią tų piršti
nių, kurias palietė Princo ranka.

Graži ir pilna pompos diena pasibaigė, 
žmonės išsiskirstė, Karalienė grįžo į savo 
laivą, o tūkstančiai policijos vėl griebėsi 
savo mėgstamojo darbo — gaudyti Čikagos 
automobilistus.

Algirdas Pužauskas

(E) „Express Uiustrowany" (Lodzėje) š. 
m. gegužės 28 d. atpasakojo savo bendra
darbio pasikalbėjimą su repatrijavusia iš 
Lietuvos į Lenkiją Vilniaus operos soliste 
Jadvyga Petruškevičiūte. Ji Lietuvoje ga
vusi „nusipelnusios artistės“ titulą ir meda 
lį. Vilniaus konservatoriją baigusi 1948 me
tais ir be pertraukos iki išsikraustymo į 
Lenkiją dirbusi Vilniaus operoje. Dabar ji 
dirba Lodzės operoje, kur dainuoja „Tos- 
kos“ pastatyme.. Laikraščio koresponden
tui ji pasakė, kad tuo tarpu dainuojanti sa 
vo partijas lietuviškai, nes lenkiškai dar ne 
spėjusi pasiruošti.

nimo pažinimui-ir subrendimui. Pirmosios 
tvirtino, kad galima sėdint prie savo rašo
mojo stalo viską parašyti, jeigu tik turi pa
kankamai surinktos medžiagos ir laikraš
čių iškarpų. Antrosios, priešingai, teigė: rei 
kia eiti į gyvenimą ir ten ieškoti tinkamų 
temų. V. F.

JUOKAI
Berniukas grįžo iš mokyklos į namus. 

Mama žiūri: naujoji jo kepurė sudraskyta, 
purvina.

— Kaip tai atsitiko? — nustebo ji.
— Tai vaikai...
— Ką vaikai?
— Nuėmė nuo mano galvos kepurę ir 

ėmė ją spardyti vietoj futbolo.
— O kur tu buvai?
— Aš stovėjau vartuose.

• • •
— Ką veikei šiandien mokykloje?
— Nieko, laukiau kada pasibaigs pa

mokos.
• * •

Mažasis Jonukas įsigeidė tris dienas pa
būti namie. Jis skambina telefonu savo 
mokytojui, stengdamasis pamėgdžioti tėvo 
balsą:

— Laba diena, pone! Turiu jums praneš 
ti, kad Jonas Kiaupa serga ir kokias tris 
dienas negalės lankyti mokyklos.

— O, — atsakė mokytojas, — labai gai
la. O kas kalba?

— Mano tėvas, pone.
• • •

Antanas paklausė poną gatvėje, kaip 
jam nueiti į stotį.

Ponas paaiškino ir pridėjo:
— Kaip matote, labai paprasta, net ir no 

ridamas nesuklys!.
O Antanas bumbtelėjo:
— Na, na, jeigu aš ko norėsiu, tai ir su

gebėsiu.

2
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Vargo mokyklos Vokietijoje
Rašo Stepas Vykintas, 

Vokietijos Krašto Valdybos narys:

Jaučiu ne tik pareigą, bet ir būtinybę su 
pažihdinti mieluosius skaitytojus su Vargo 
mokyklų būkle Vokietijoje.

Pirmiausia tenka pabrėžti, kad Vargo 
mokyklos Vokietijoje yra tas kraujas, ku
ris atneša Vasario 16 d. gimnazijai naujų 
lietuviškosios gyvybės atžalų. Jei nebūtų 
Vargo mokyklų, nebūtų ir Vasario 16 d. 
gimnazijos. Šit faktai: iš Memmingeno Var 
go mokyklos gimnaziją lanko 10 mokinių, 
iš Miuncheno 3, iš Wehneno, kol ten veikė 
Vargo mokykla, lankė gimnaziją daugiau
sia mokinių. Taigi, kas supranta lietuvių 
gimnazijos svarbą tremtyje, tas supras ir 
Vargo mokyklų Vokietijoje reikalingumą.

Kol Vokietijoje gyveno gausybė lietuvių 
tremtinių, tol čia veikė daug lietuviškų gim 
nazijų, pilnų pradžios mokyklų, visokių spe 
cialių mokyklų ir kursų, net Baltų, taigi 
kartu ir mūsų, universitetas.

Daugumai išemigravus, tebuvo galima iš 
laikyti tik Vargo mokyklas. Ilgą laiką jas 
rėmė tai Balfaš, tai geradariai lietuviai už
jūriuose, tai „Free Europe“. Dabar gi visos 
šios paramos dėl vienų ar kitų priežasčių 
nutrūko. Dar Vargo mokyklas Vokietijoje, 
kiek galėdami, remia geradariai Kanados 
lietuviai per L. Kanados Šalpos fondą.

Tuo tarpu, kai Vokietijoje vietinių gyven 
tojų ekonominė būklė kasdien gerėja, lietu
vių tremtinių atvirkščiai proporcingai blo
gėja. Šiuo metu Vokietijos lietuvių ir cent
rinių organų ir atskirų asmenų materialinė 
būklė yra labai pablogėjusi. Sumažėjusios- 
ir tarptautinės, ir lietuvių karitatyvinių or
ganizacijų, ir atskirų asmenų pašalpos ver 
čia Vokietijoje gyvenančius lietuvius ne tik 
susispausti, bet kliudo jiems net vaikus leis 
ti į lietuviškas mokyklas, šit faktai: Miun
cheno Vargo mokyklą šiuo metu lanko 8 
mokiniai, o lietuvių Miunchene gyvena per 
200, kurių šeimose yra kelios dešimtys mo
kyklinio amžiaus vaikų. Kodėl tie vaikai 
nelanko Vargo mokyklos? O gi todėl, kad 
daugumas tėvų neturi pakankamai lėšų nu 
vežti savo vaikams į mokyklą, kuri yra toli 
užmiestyje ir vaiko nuvežimas kainuoja 
pusę dolerio, jei vaikas vienas važiuoja, ir 
dolerį, jei motina mažą vaiką palydi, norė
dama jį apsaugoti nuo susisiekimo nelai
mių. O tų 8 vaikų tėvų būklė yra tokia: ke
li tėvai yra tbc ligonys ir gyvena iš menkos 
vokiečių pašalpos, kiti tėvai dirba, šiek 
tiek uždirba, bet tie uždarbiai nėra dideli 
ir vaikams negali sudaryti pakankamų 
mokslo sąlygų.

Liūdniausią vaizdą man teko matyti, at
silankius į Ober-Eselsbergo mokyklą. . Ši 
arti Ulmo esanti stovykla yra labai apleis
ta; barakai — mediniai, patalpos — nežmo 
niškai skurdžios, ankštos, lietuviai gyvento 
jai — daugiausia našlės moterys ir bedar
biai tbc ligonys vyrai. Tiek vargo, tiek 
skurdo turi pakelti šie lietuviai! Aš abejo
ju, ar Sibire lietuviai blogiau gyvena? O 
kas jiems padeda, šiems lietuviams? Kam 

rūpi, kad našlė moteris turi 10 vaikų? Kad 
tie vaikai negali Vargo mokyklos lankyti, 
nes neturi už ką nupirkti sąsiuvinių, raša
lo, knygų, o dažnai gal ir duonos... Vienas 
tėvas guodėsi, kad jis 2 vaikų negalėjo leis 
ti į Vargo mokyklą, nes jis pats džiovinin
kas ir jo abu vaikai dabar guli džiovininkų 
sanatorijoje. Bolševikai gali juoktis Mefis
tofelio juoku, kad jie laisvę mylinčius tė
vus privertė kentėti dėl vaikų nelaimių. Iš
vada aiški: jei nebus paramos iš gerai gy
venančių lietuvių užjūriuose, Ober-Esels
bergo stovyklos lietuviai yra pasmerkti lie
tuvybės pražūčiai.

Memmingeno Vargo mokykla yra didelė, 
daug vaikų, apie 40, bet daug ir vargo, čia 
taip pat daugiausia gyvena ligonys, sene
liai, bedarbiai. Kai kurie vaikai yra labai 
gabūs ir galėtų siekti aukštojo mokslo, bet 
dėl tėvų sunkios materialinės būklės jie 
suklumpa pusiaukelyje. Anksčiau šią mo
kyklą efektyviai rėmė Chicagoje D. Augie
nės suorganizuotas rėmėjų būrelis, bet jis 
pavargo, ir dabar mokykla negauna iš nie
kur jokios paramos.

Tai tik trys Vargo mokyklos, kurias ne
seniai aplankiau. Bet Vokietijoje veikia 
dar 14 Vargo mokyklų, kurių neaplankiau, 
bet, gerai pažindamas Vokietijos lietuvių 
gyvenimą, žinau, kad ir tos 14 mokyklų 
vargsta be vadovėlių, be rašomųjų priemo 
nių, nevisi vaikai jas gali lankyti, nes tė
vai neturi materialinių sąlygų vaikams leis 
ti į tas mokyklas.

Ką šiose Vargo mokyklose mačiau ir gir
dėjau? Vaikai yra geri, lietuviškai nusista
tę. Jie su dideliu malonumu lietuviškai mo 
kosi. Miunchene Vargo mokykloje vaikai 
moka ne tik lietuviškai skaityti ir rašyti, 
bet moka ir lietuvių literatūrą, Lietuvos is
toriją, geografiją. Ober-Eselsbergo pirma
mečiai vaikai gražiai lietuviškai dainuoja, 
jau moka neblogai skaityti ir rašyti. Tai 
vis pasiaukojusų vedėjų ir mokytojų — J. 
Laukaičio, M. Budriūno, kun. Dr. J. Petrai 
čio, P. Rožės, D. Kalvaičio, A. Maziliausko, 
J. Spranaičio, A. Krutulytės, V. Klevečkos, 
R. Šneliūtės, A. Nomeikos, M. Berentienės, 
M. Drungilienės, O. Rauchienės ir kitų nuo 
pelnas.

Jei norime, kad Vargo mokyklos Vokie
tijoje egzistuotų, mano nuomone, tėra vie
na išeitis: ieškoti joms materialinės organi
zuotos paramos. Jei aktyviosios lietuvių 
organizacijos — politinės ar kultūrinės, jau 
nimo ar senimo — apsiimtų išlaikyti po vie 
ną Vargo mokyklą, tai tereikėtų apie 20 or
ganizacijų laisvajame pasaulyje, kurios pri 
siimtų laisvą pareigą suorganizuoti po 20 
ar 30 dol. per mėnesį, tai Vargo mokyklos 
Vokietijoje galėtų sustiprinti lietuvybės iš
laikymą ir lituanistikos mokslą.

Tuo tarpu prašome visus geros valios lie 
tuvius talkon: organizuokime Vargo mo
kykloms išlaikyti Vokietijoje efektyvią pa
ramą. Jei svetimi, pvz., amerikiečiai, ang
lai, olandai, belgai, prancūzai imasi karita
tyvinių uždavinių ir siunčia kas mėnuo po 
10 dol. ar kitokią paramą lietuviukams ir

EUROPOS LIETUVIS

Darius, Girėnas ir Vaitkus
ATLANTO NUGALĖTOJŲ ĮAMŽINIMAS PAŠTO ŽENKLUOSE

Atlanto nugalėtojų S. Dariaus ir S. Gi
rėno, ir vėliau F. Vaitkaus garbingiems žy
giams paminėti Lietuvos Paštų Valdyba bu 
vo išleidusi po vieną seriją oro pašto ženk
lų. Be to, tomis progomis dar keletas ženk
lų iš ankstyvesniųjų laidų buvo perspaus
dinti specialiais įrašais. Tenka pasakyti, 
kad šiems garbingiems žygiams paminėti 
buvo pirmiausiai panaudoti ne Paštų Val
dybos ,o „Lietuvos Vaiko“ Draugijos išleis
tieji ženklai. Kaip žinoma, Lietuvoje, tarp 
kitų globos organizacijų, veikė ir „Lietu
vos Vaiko“ Draugija, kuri rūpinosi betur
čių vaikų globa. Šios draugijos Centro val
dybos rūpesčiu buvo išleistos 4 laidos paš
to ženklų paprastai ir 4 laidos oro pašto 
korespondencijai apmokėti. Viena šių lai
dų, būtent, antroji oro pašto laida ir buvo 
pirmiausiai panaudota Dariaus ir Girėno 
žygiui paremti. Tad ją tenka ir truputį pla
čiau apibūdinti.

Ši laida buvo išleista 1932 m. gruodžio
1 d., ir ją sudarė 8 oro pašto ženklai. Jų ma 
žiausia kaina buvo 5 centai, o didžiausia
2 litai. Šiuose ženkluose dail. A. Varnas pa
vaizdavo žymesniuosius Lietuvos istorinius 
įvykius, būtent: mūšį prie Saulės 1236 m.; 
Mindaugo vainikavimą 1253 m.; Gedimino 
pasirašomąją sutartį su V. Europos valsty
bėmis; Vilniaus pilies įkūrimą 1322 m.; Ge
dimino imamąją rusų pilį XIV amžiuje; Al
girdą ties Maskvos vartais 1368 m. Bend
ras tiražas: 697.000. Jų didesnė pusė buvo 
perforuoti, likusieji — karpyti.

1933 m. birželio 6 d. dalis šios serijos 
perforuotų skirtingų kainų ženklų buvo 
perspausdinti raudonos spalvos įrašu — 
„Darius - Girėnas New York - 1933 Kau
nas". Iš viso buvo perspausdinta 250 ženk
lų. Aktą pasirašė kpt. S. Darius, inž. Mažei 
ka ir Lietuvos Generalinis Konsulas New 
Yorke pik. Žadeikis. Šie ženklai buvo par
davinėjami Amerikoje ir gautosios paja
mos skirtos Skridimo fondui remti.

„Lituanica“ į Lietuvą Vežė apie 700 laiš
kų. Visi laiškai buvo apmokėti Amerikos 
pašto ženklais ir '00.00-05.00 vai. suštam- 
puoti ’Brooklyno c. pašte. Be Brooklyno paš 
to, laiškai dar buvo suštampuoti specialiu 
„Lituanicos“ štajnpu — „Lituanica“ — Jul. 
15. 1933“. Visi vokai buvo numeruoti. Vo
kuose buvo atspausdintas šitoks adresas: 
„From Messrs. Darius - Girėnas. New York 
— Kaunas Flight, c/o Consul General of 
Lithuania. 11 Waverly Place E. New York, 
N.Y.“, ir žemiau — „Via Lituanica“. Kai 
šie laiškai pasiekė Lietuvą, jie buvo su
štampuoti Kauno c. pašte keturkampiu 

lietuvaitėms, tai kodėl negalime mes, lie
tuviai, susisieloti tų motinų ašaromis, ku
rios savo 10 vaikų negali atiduoti įVargo 
mokyklą ar į Vasario 16 d. gimnaziją tik 
todėl, kad neturi lėšų jiems sudaryt sąlygų 
lietuviškai mokytis!

štampu su įrašu — „Oro Paštas. New York 
— Kaunas. Kaunas 1933.VII.17. Transatlan 
tiniai Lakūnai S. Darius ir S. Girėnas. Or
laivis „Lituanica“. O žemiau primenantis 
jų garbingą mirtį spaudas — , Nugalėję At 
lantą Didvyriškai Žuvo Lietuvos Garbei“.

Šičia suminėtieji komiteto perspausdin
tieji ženklai ir šie vokai yra didelė reteny
bė. Londone jų surasti nepavyko. Kartą tik 
mačiau vienoje Londono filatelistų parodo
je. Tarp kitų lietuviškų retų ženklų juos 
ten buvo išstatęs vienas Amerikos lietuvis.

1934 m. gegužės 18 d. pirmųjų Atlanto 
nugalėtojų atminimui Lietuva išleido oro 
pašto ženklų seriją. Ją sudarė 6 ženklai, ku 
rių kainos buvo nuo 20 et. iki 5 lt. Pilnas 
komplektas Lietuvoje kainavo 10, 20 lt. 
Piešiniuose pavaizduota: S. Dariaus ir S. 
Girėno atvaizdai, skridimo maršrutas, sim
bolinis sudužusio lėktuvo vaizdas, Lituani
ca erdvėse virš žemės globo Lituanica Vy
ties fone. Spausdinti giliaspaude Bradbury, 
Wilkinson & Co. LTD., New Malden (Sur
rey). Bendras tiražas daugiau kaip 8 mili
jonai. *

Šių ženklų dar galima užtikti ir Londo
ne. Kaina gana įvairi, nuo keliolikos šilin
gų iki vieno svaro.

1935 m. rugsėjo 21 d. iš New Yorko aero
dromo pakilo žygiui per Atlantą Itn. F. 
Vaitkaus vairuojama „Lituanica II“. Jos į 
Lietuvą atvežtieji laiškai irgi buvo sunu
meruoti ir apmokėti Amerikos pašto ženk
lais. Laiškai suštampuoti išskridimo dienos 
12.00 vai. Brooklyno pašte. Vokai buvo su 
lakūno autografu ;— „Lt. F. Waitkus“. Kau 
ne suštampuoti 1935.X.2.

Šiam žygiui paminėti Dariaus ir Girėno 
serijos 40 et. vertės ženklas buvo perspaus
dinta juodu įrašu — „F. Vaitkus Nugalėjo 
Atlantą. 21-22.IX.1935.“ Šie ženklai buvo 
pardavinėjami Kauno c. pašte, o vėliau per 
duoti Lietuvos Aero Klubui. Kaina 25 lt. 
Perspausdinta daugiau kaip 2000 pašto 
ženklų. Šitą ženklą teko surasti ir Londo
ne. Prašo 10 svarų.

Be to, ta proga dar buvo perspausdintas 
. Lietuvos Vaiko“ pirmosios paprastos lai
dos 50 et. vertės karpytasis ženklas. Jo 
vaizde centriniai pašto rūmai Kaune. Per
spausdinimo įrašas: „Oro Paštas. Lituanica 
II. 1935 New York - Kaunas“.

Vėliau, 1936 m. kovo 24 d., Itn. F. Vait
kaus žygiui paminėti buvo išleista oro paš
to ženklų laida. Seriją sudarė trys ženklai: 
15, 30, 60 et. vertės. Piešiniuose lakūno at
vaizdas ir skridimo maršrutas. Bendras ti
ražas 500.000. Londone šių ženklų komplek 
tas kainuoja 6-8 šilingai.

Kaip matome, Lietuvos vyriausybė Atlan 
to nugalėtojų vardus plačiu mastu įamžino 
ir pašto ženkluose. Ir tie maži, kai kam be
verčiai atrodantieji popieriukai, dar ir šian 
dien mūsų tautos didvyrių žygius garsina 
po platųjį pasaulį. V. V.

Vilties ir pergalės ženklas
Vatikano radijas Lietuvai skiriamose pro 

gramose labai plačiai ir turiningai paminė
jo lietuvių tautos pasiaukojimo Švenč. Jė
zaus širdžiai sidabrinį jubiliejų. Šis pasi
aukojimas buvo padarytas 1934 m. liepos 
mėn. 1 d. Kaune, vykstant pirmajam tauti
niam Lietuvos Eucharistiniam Kongresui. 
Tai buvo toks pirmasis religinis įvykis ne 
tik laisvoje Lietuvoje, bet ir apskritai pir
masis lietuvių tautos gyvenime. Pasiaukoji 
mo aktas yra gražiausias lietuvių tautos 
religinis dokumentas. Šio pasiaukojimo 25 
metų sukaktuvių išvakarėse per Vatikano 
radiją per devynias dienas buvo atliekama 
speciali novena. Trumpu žodžiu iškėlus teo 
loginę švenč. Jėzaus Širdies garbinimo 
prasmę bei jo reikšmę mūsų laikams, kiek
vieno vakaro lietuviška valandėlė buvo bai 
giama originalia, vis kita malda, išreiškian 
čia kenčiančios lietuvių tautos viltis bei lū
kesčius, jos nepalaužiamą pasitikėjimą die
viškąja Apvaizda ir Švenč. Jėzaus Širdies 
globa, •••,

Štai keletas ištraukų iš lietuviškų Vatika 
no radijo programų, transliuotų š.m. birže
lio 22 d. — liepos 1 d.: „Nuo to laiko kai 
ietimi pervertoji Išganytojo Širdis atpirko 
žmoniją iš nuodėmės, Kristus pasidarė pa
saulio istorijos centras, pasidarė pasaulio 
Širdis. Kas persekioja Kristų, kas kovoja 
prieš Jį, tas savo smūgius yra nukreipęs 
į pasaulio gyvybės Šaltinį, į pačią žmoni
jos Širdį. Pasaulio Širdis veikia be palio
vos. Ji dieviškosios malonės potvyniu yra 
užliejusi visą žmoniją. Dieviškoji Širdis 
pulsuoja kraują, gyvybės sultis žmonijos 
gyslomis. Kai Kristaus veikimui žmonių 
sielose nepastoja kelio sunki nuodėmė, kai 
šios pasaulio Širdies plakimo netrukdo pik
ta, nuodėminga žmogaus valia, tada taika, 
sugyvenimas, solidarumas, teisingumas ir 
meilė galingai cirkuliuoja po visą žmonijos 
organizmą. Ši Širdis užnuodytą organizmo 
kraują išvalo, atjaunina, gaivinančia srove 
vėl išlieja į pavargusius, apmirusius są
narius.

„Žmonijos ateitis priklauso ne nuo ato
minės energijos, o nuo širdies!“ Šiuos žo
džius yra pasakęs ne popiežius, ne koks teo 
logas ar mistikas, o vienas iš genialiausių 
mūsų laikų fizikų — Albertas Einšteinas, 
kuris formaliai dar net nebuvo krikščionis. 
Jis savo genialiu protu ir nuostabia moksli 
ninko intuicija įžvelgė, kad pasauliui reikia 
ne vien proto, ne vien šalto, materialine 
nauda pagrįsto, apskaičiavimo, ne vien ap- 
kvaitusio lenktyniavimo, siekiant medžia
ginės pažangos. Jis įžvelgė, kad pasauliui 
reikia ir širdies. Tiems, kurie savo tikėji
mu yra atradę Dieviškąją Širdį, darosi la
bai aišku, kad tai yra toji Širdis, kurios 
šiandieną taip pasigenda genialiausieji pro 
tai, kurios ieško ir šaukiasi ant bedugnės 
kranto dėl savo likimo kovojanti žmonija“.

Vatikano Radijas

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Kitą dieną iki pietų pieva buvo išplauta. 

Buivė parėjo namo, o Valentas su mergino
mis pasiliko šieno džiovinti. Gerai, kad se
nuko nebėr, dabar jis galės kiek, padūkti. 
Ir pradėjo — Rožytei per kaklą su viksva 
perbraukė, Marijonai geriant ąsotėlį stuk
telėjo, ši apsiliejo. Labiausiai niežtėjo na
gai prie viešnios.

Marijona, Rožytė neva barėsi: „Kas čia 
per mada nagus kišti, kur nereikia? Tat 
kai ištiesime suėmusios, kaip kokį poną! 
Ištiesime ir gana. (Rožytei baisiai norėjo
si jį ištiesti). Ar manai, kad mes negalime 
tavęs ištiesti?“ <

Kol Rožytė grasino, Marijona ir čiupo 
Valentą į glėbį. Suėmė storomis kaip kala
dėmis rankomis per liemenį ir, rodėsi, su
ries merga vaikiną.

— Pasiduok, judošiuke, o jei ne, tai!
Bet judošiukas papyne koją, ir ši driūks- 

telėjo visu sunkumu į šieną. Valentas — 
ant jos.

— Na, ar ne kipšas! — suvaitojo merga.
— Nespausk gi taip smarkiai!

Rožytė ir viešnia pakėlė tokį triukšmą, 
tartum jų čia būtų ne dvi, o dvidešimtis: 
paleisk!., nespausk! Mes tau!.. — Striksėjo 
aplinkui, spiegė ir leipo juokais. Rožytei 
kyščiojant prie jo ranką, Valentas sugriebė 
ją pačią ir paguldė ant Marijonos. Irena 
taip pat kyščiojo, bet iš tolo.

Tik jau nečiupsiu tavęs taip nedailiai, ne 
čiupsiu, — galvojo Valentas. — Aš kada 
nors tave vieną, švelniai... kaip pūką ant 
delno...

Paskui merginos neva supykusios bam
bėjo:

— Ką čia gali prasidėti su tokiu... Grie
bia, lyg-koks žvėris... tie nagai kaip gele
žiniai... Chi-chi-chi!..

AITVARAS

Vakaras. Seniai nustojo čigždėjusios 
kregždės pastogėse, krykštavę dagiliukai 
krūmeliuose. Ir gandras topily, lizde, seniai 
nustojo kalenęs. Pamažu užsidarjnėjo tro-

dar neina gulti. Juk rytoj reikės anksti 
keltis. Sako, teta, vos saulei tekant, jį pri
kelianti.

Net bąįsu! Ji niekad negalėtų taip anksti 
atsikelti,

Pasižiūri į sutemusius laukų tolius, į 
žvaigždę, kur ten, virš miško viršūnių, 
spinksi, ir vėl atsidūsta. Iš tikrųjų, koks il
gesingas vakaras! Nors visi vakarai ilgesm 
gi, bet šis... Tas šieno kvapas... Ir girdi — 
širdis tū-ūks, tū-ūks — tokiais smarkiais 
dūžiais muša.

Nuodėmė būtų taip ankšti gulti. Reikia 
dar pasvajoti... pasiklausyti, kaip miega 
vyšnios pagal tvorą, ant karčių apsivynioję 
apyniai. O šulinio svirtis palinkusi tartum 
snaudžia. Romantiškas vakaras!

Pasižiūri, kad ketvirtainiška klėtelės du
rų skylė dar tebejuoduoja, kad... šešėlių 
visur prigužėję — nieko iš toliau nematyti 
ir, kvapą sulaikiusi, išlipa pro langą lau
kan.

Sulaikė ir Valentas kvapą, pamatęs sek
lyčios lange „kažką“ krutant. Įsisiurbė aki 
mis — širdis tū-ūks, tū-ūks. O kai tas 
„kažkas“ iš lengvo šoktelėjo į pašalę — pa 
šoko ir jis. Ir širdis pradėjo tartum šoki
nėti.

Išlipo! Ir kur ji dabar eina?
Vėl prisikišo prie langučio, mato — ei

na pagal vyšnaites.
Ji slinko kojas vos keldama, žiūrėjo į 

tamsumas. Juk, tur būt, jis dar neina gul
ti... Kur — tokį vakarą! Neatrodo, kad bū
tų miegalius.

Grįžtelėjo — ketvirtainiška durų skylė 
tebejuoduoja. Bendrai — jis nieko. Nors ir 
samdinys, bet... gan įdomus...

Girdi — dunkstelėjo prieklėtis. Na štai— 
jis išėjo! Iš tikrųjų! Nejučiomis sutankino 
žingsnius, bet ir vėl tuoj suretino, žinoma, 
ji neatsigręš! Tai būtų per daug... Girdi, 
kaip jis patylom nuvaro besidžiaugiantį šu 
nį, kaip, vos pridėjęs delną prie vartų, 
lengvai liuoktelėja per juos, kaip žengia 
rasota žole... Žvilgterėja akies kampučiu 
— eina jis ne į ją, o kažkur pakluonės 
link. Na še tai tau! Pas simpatiją drožia. 
Tur būt, pas tą, su kuria per Jonines taip 
smarkiai šoko (šmėkštelėjo Miliutė). Ji 
taip sau...

Dar pavaikščiosiu porą minučių ir eisiu 
gulti!

Valentas eina — krūtinėje oro visai ne- 

bų durys, ir vis didesnė tyla leidosi ant že
mės. Tik Morkaus seklyčioje nesiliovė mer
gaičių šnekos. Jų niekas dabar nevaržė — 
mama jau nuėjusi gulti kitame trobos gale 
— ir jos, langą atsidariusios, klegėjo juoke 
si viena už kitą skambiau. Apie tai, ką kai 
ba, nelabai ir galvojo, — svarbu, kad jų 
balso skambėjimą, juoką, kikenimą jis gir
di. Ir todėl smagu. Ypač Rožytei labai sma
gu. Toji Irutė atvažiavusi visada taip... Aš 
jau nežinau!.. Chi-chi-chi!..

Čia klegėjo, juokėsi, čia vėl paslapčiomis 
viena nuo kitos žiūrėjo į juodą, ketvirtai- 
nišką klėtelės durų skylę. Ką jis ten? Juk 
nemiega, tikrai nemiega, jei durys atdaros!

Klėtelėje ant lovos sėdėjo Valentas ir 
klausėsi. Ausis ištempęs, nekrutėdamas, ne 
alsuodamas. Ir ką jos ten velnio šneka? Ką 
jos šneka? Bet nė vieno jų... jos žodžio ne
galėjo sugauti. Klėtelėje tvanku, karšta, jis 
nusimetė švarką. Na, ar ne velnias! Ir ko
dėl jis negalėtų dabar ten su jomis... su ja 
šnekėtis, būti? Bet negali! Nelygus, pras
tas... ,

Nuo lovos prislinko prie langučio, sukau
pė visą dėmesį, žiūri. O tas seklyčios lan
gas, kur jos sėdi, žydinčios palergonijos — 
o-ok! Ir palangė, ir darželis, ir tirštas bijū
nų, mėtų kvepėjimas. Patraukė šnervėmis, 
bet užuodė ne bijūnų, ne mėtų, o jos švel
nų kvepėjimą. O-ok! Kad galėtų — kad bū
tų ne samdinys — dabar prieitų, šnekėtų, 
juoktųsi... žiūrėtų į ją! Ir jokių Morkuvie- 
nių visai nebijotų...

Rožytę, kaip ir visada, tuoj nuo vakaro 
apėmė miegas. Aš jau nežinau — tas mie
gas! Nebeatsilaiko, knapsi, ir ji nueina gul 
ti. Irena pasilieka sėdėti. Šiandien baisiai 
poetiškas vakaras! Saulėlydžiai, žvaigždės! 
Kreipia žvilgsnį į saulėlydžius, bet ir vėl 
jis nuslysta į klėtelės duris.

Sėdi, rymo, žiūri: iš tikrųjų! Vis dėlto 
gyventi žmogui labai įdomu. Bet kodėl jis

bėr. Traukia, šniokščia — nebėr. Galva 
ūžia, smilkiniai tvinksi. Girdi — kaip tvink 
si. Bet ką jis dabar turi daryti? Ką daryti?

Nors ir pamažu žengdama, ji labai greit 
priėjo pakluonės tvorą. Ką gi — belieka

apsigręžti ir eiti atgal! Jis, žinoma, skubi
nasi pas simpatiją. Laimingai!

Apsigręžė ir, tartum visai jo nematytų, 
žengia pagal vyšnias.

(Jiedu prasilenkė gal koks dvidešimtis 
žingsnių vienas nuo kito).

Baigta, viskas baigta! — šnibžda jis. — 
Dabar jis nueis prie lango, įlįs į seklyčią 
ir... Sakys — prastas, nemoka, neišmano. 
Jei būtų ne toks prastas, būtų priėjęs ir... 
mokėjęs... nesijaudinęs, nebijojęs... „Ge
riau su tokiu visai neprasidėti...“ Jam net 
šilta pasidarė. Bet viena akimi žvilgterė
jo — ji dar nelipa pro langą į seklyčią... 
pastovi ir apsigręžusi pamažu vėl slenka 
pagal vyšnaites...

No-o, kas dabar? Dabar tai!.. Ir, ūmai 
apsigręžęs, jis neria prie pakluonės vartų. 
Juk ji gali pamanyti, kad jis jos laukė! Už
rišo vartus, dar patikrino, ar gerai užrišo 
ir tokiu pat žingsniu neria atgal.

Staiga tartum kas' jį sulaikė — tartum 
niūktelėjo, kad sustotų. Ir jis sustojo. Jei 
dabar neprieis, tai... kaip bus — taip! Tik 
reikia, kad — tartum jos nematė, tartum 
visai netikėtai... Ir žengė tiesiai į ją. Da
bar jau nesusilaikys! Nesusilaikys, kad ir 
norėtų!

— La-abas.
— .Ak! — neva krūptelėjo. — Labas. Tai 

jūs? O aš maniau, kad kažkas svetimas, 
kad... jūs jau seniai knarkiate.

— Dar neknarkiu... — pakluonės vartus 
užrišau. Bet pamačiau, kad jūs visai pagal 
vyšnias vaikščiojate, tai... norėjau paimti 
dalgį — jis čia ant šakos kažkur užkartas... 
kad nesusižeistumėt.

Žiūrėjo į vyšnias, kur galėjo būti už
kartas dalgis.

Ji „nusigando“.
— Argi tikrai aš galėjau susižeisti?
Taip pat žiūrėjo į vyšnias.
— Koks gali būti klausimas? (Jis stengė 

si kalbėti „vyriškai“). Juk dalgis aštrus... 
netyčia užkliudytumėt — balažin, kas ga
lėtų atsitikti.

„Nusigandusi“ ji pasitraukė arčiau prie 
jo. Ir jis pajuto, kaip į jį pamažu renkasi 
drąsumas — koją priekin įspyrė.

— Pasivaikščioti išėjote?
— Taip — prieš miegą. Vakaras toks gra 

žus. Miegoti visai neįdomu.
— Kur čia bus įdomu!
Jis pažiūrėjo į dangų. Ji taip pat. Tyla. 

Nuo trobos — nuo darželio papučia tirštas 

bijūnų ir mėtų kvapas. Jo tartum visos gys 
los suvirpa. Kad tik ji neitų į vidų!

Ir jis skubina ją kalbinti.
— Tiesa, aš norėjau pasiklausti.
— Mane?
— Taip. Aš norėjau sužinoti, kokių rei

kia knygų, kad išmoktum už dvi klases?
Ji „baisiai nustebo“.
— Tai jūs norite egzaminus laikyti?!
— Nu-u.
■— Už dvi klases?
— Nu-u.
Jis pasijuto tartum visa galva paūgėjęs.
— Vadinas, jūs norite mokytis?
— Taip.
— O kas jus mokys?
— Kas? Aš pats. Kam čia reikia, kad 

kas mokytų?
■— Iš tikrųjų? Bet tai nelengvas darbas.
Nieko! Jis nebijąs... Skaitydamas kny

gas, jau daug ką išmokęs, ko nemokėjęs.
Ji vėl nustebo.
— Tai išeina, kad jūs ir knygas skai

tote?
— Skaitau.
— Iš tikrųjų... aš visai nemaniau! Nors 

jūs darote tokį įspūdį... tartum — kaip čia 
pasakius.

Jis pasitempė truputį, lyg norėdamas la
biau pabrėžti „daromąjį įspūdį“.

— O kuo jūs norėtumėt būti?
Klausimas visai netikėtas, bet jis atker

ta labai greit:
— Krautuvės pardavėju.
Ji išplėtė akis.
— Krautuvės pardavėju?! Bet tam nerei 

kia jokių ypatingų mokslų.
Jis sumišo.
— A-a! — nutraukė ji. — Jūs, tur būt, 

svajojate apie kokį didelį kooperatyvą 
mieste?

— Nu-u! — atsigavo jis.
— Tai nieko... Bet aš gal sutrukdžiau 

jus savo klausinėjimais? Rytoj jums rei
kės anksti keltis.

— Nesutrukdėte... Kai reiks, ir atsikel
siu.

— Ne-ne-ne! Eikite miegoti. Paskui man 
sąžinė bus nerami.

Sakydama „eikite“, ji švelniai gribštelė
jo jam už rankovės.

— Labanaktis, labanaktis!
ir nubėgo.

(Bus daugiau).
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PASAULINIAI PABĖGĖLIU METAIr*

pos teikimą.
— Ar skelbiamieji Pasauliniai Pabėgėlių 

Metai kokia nors prasme nesaisto po karo 
Amerikoje apsigyvenusių lietuvių?

LIETUVOJE MIRĖ 
ELZĖ OZELIENĖ - LAPINAITĖ

(E) Klaipėdos krašte (Priekulės parapi
joje) neseniai mirė E. Ozelienė - Lapinaitė,

Balto pirmininkas kan. Končius priėmė 
spaudos atstovus ir kalbėdamasis su jais 
paaiškino daugelį ir ne pabėgėliams žino
tinų klausimų.

— Mūsų spaudoje buvo rašyta apie 
Tamstos, kaip Balto pirmininko, dalyvavi
mą Amerikos prezidento kviestoje Baltųjų 
Rūmų konferencijoje pabėgėlių klausimam 
svarstyti, — buvo paklaustas Balto pirmi
ninkas. — Įdomu būtų patirti, ko
kių pabėgėlių klausimus ši konfe
rencija svarstė — esamųjų ar gal busimų
jų, kas joje dalyvavo ir ką ji nutarė?

—• Konferencijoje dalyvavo paskiri vy
riausybės nariai, visuomenės veikėjai, kul
tūrininkai, mokslininkai ir didžiųjų labda
ros organizacijų atstovai. Konferencijai pir 
mininkavo State Departmento viceministe- 
ris Hendersonas. Pats prezidentas konfe
rencijoje nedalyvavo. Jį pavadavo vicepre
zidentas Nixonas. Platesnius pranešimus 
pabėgėlių problemomis padarė viceministe 
ris Murphy, konsulatų skyriaus viršinin
kas Hanes, kongresmenas Walter. Konfe
rencija truko dvi dienas. Jos uždavinys — 
supažindinti Amerikos visuomenę su to
kiais klausimais: dėl ko yra pabėgėlių, ko
kios jų problemos, dėl ko amerikiečiai turi 
pabėgėliams padėti ir kokiais būdais.

— Senas reikalas, kuris atvejų atvejais 
buvo aiškintas. Negi dar kam neaišku, dėl 
ko pabėgėlių yra ir kad be pagalbos jų die 
nos būtų trumpos?

— Taip, — sako Balfo pirmininkas. — 
Nemaža amerikiečių nežino, dėl ko po ant
rojo pasaulinio karo tiek daug pabėgėlių 
atsirado ir dėl ko jų vis dar yra. Nežinoda
mi jie duodasi priešingos propagandos pa
veikiami neigiamai pabėgėlių atžvilgiu. 
Amerikos vyriausybė nori išaiškinti savo 
visuomenei šių laikų pabėgėlių problemas 
ir priežastis, dėl ko jie iš gimtojo krašto 
turėjo bėgti. Išaiškinusi tai, ji kvies visuo
menę talkon padėti pabėgėliams. Viceprezi
dentas Nixonas, viceministeris Murphy ir 
kiti valdžios pareigūnai bei visuomeninin
kai savo kalbose ir pažymėjo, kad Ameri
kos visuomenės interesas suprasti pabėgė
lių problemas, o ypač tuos, kurie atvyko į 
šį kraštą ir apsigyveno tarp amerikiečių. 
Kaip žinoma, — sako kan. Končius, — tiek 
po Vengrijos sukilimo, tiek anksčiau ir vė
liau žmonės savo tėvynes paliko dėl įsivyra 
vusios ten tironijos, dėl pilietinių laisvių 
atėmimo, persekiojimo už tikybinius ir skir 
tingus įsitikinimus. Iš tėvynės jie bėgo, nes 
ten jiems grėsė pavojus būti kalinamiems 
ir į tolimo krašto priverstinio darbo stovyk 
las ištremtiems.

— Kodėl seniau tai nebuvo išaiškinta?
— Buvo, — sako kan. Končius. — Ame

rikos vyriausybė visuomet domėjosi pabė
gėlių reikalais, rūpinosi jiems padėti ir 
juos globoti. Materialiai imant, Amerika iš
leido milžiniškas pinigų sumas pabėgė
liams šelpti ir globoti. Tuo tikslu ji turėjo 
eilę šalpos ir globos organizacijų. Paminėti 
nos: UNRRA, IRO, USEP, ICEM. Iš jų tik 
1CEM yra pasaulinė pabėgėlių globos orga
nizacija, kurioje Amerika dalyvauja kaip 
narys, bet jos biudžetui duoda vieną trečda 
lį lėšų. Ši organizacija veikia ir dabar. Jos 
centras yra Ženevoje. Be to, Amerika pabė 
geliams padeda ir per Jungtinių Tautų Or
ganizaciją, teikdama didelę piniginę para
mą.

— Malonu patirti, kad Amerikos vyriau
sybė taip kilniaširdiškai atsižvelgia pabėgę 
lių ir taip gausiai juos remia, bet kuo čia 
dėta visuomenė?

— Visuomenės vaidmuo šiuo reikalu la
bai svarbus ir didelis. Kaip iš pranešimų 
konferencijoje paaiškėjo, Amerikos visuo
menės pagalba pabėgėliams buvo keturis 
kartus didesnė, negu vyriausybės.

— Kiek gi Amerikos vyriausybė išlei
džia pinigų pabėgėliams šelpti?

— Iki šiol pabėgėlių reikalams ji išlei
do per milijardą dolerių. O per paskuti
niuosius keleris metus ji išleisdavo kasmet 
po 47 milijonus dolerių. Apie pusė šios su
mos sunaudota arabų pabėgėliams šelpti. 
Pvz., vien vengrų pabėgėlių reikalams Ame 
rikos vyriausybė išleido apie 60 milijonų 
dolerių.

— Teko patirti apie neseniai įsteigtą 
Amerikoje naują organizaciją pabėgėliams

padėti, kuri vadinasi US Committee on Re
fugees. Koks jos tikslas?

— Jos uždavinys — supažindinti Ameri 
kos visuomenę su pabėgėlių problemomis, 
naudojant tam tikslui spaudą, radiją ir ki
tas tam tikslui tinkamas priemones. Šią or
ganizaciją sudaro darbininkų, labdaros or
ganizacijų atstovai ir paskiri veikėjai. Tik 
dabar, po Baltųjų Rūmų konferencijos, ši 
organizacija išplėtė savo veiklą. Organizaci 
jos centras yra New Yorke.

— Ar Balfas turi savo atstovą US Com
mittee on Refugees organizacijoj?

— Taip. Esu aš, — sako kan. Končius, 
— patarėjo titulu.

— Ar Baltųjų Rūmų konferencijos ir pa 
starosios organizacijos ir bus tas vienas 
tikslas supažindinti visuomenę su pabėgė
lių problemomis, ar dar turima kitų tikslų?

— Be moralinių tikslų, turima ir mate
rialinių. (1) Norima surinkti keliasdešimt 
milijonų dolerių per metus pabėgėlių šal
pos reikalams, (2) daryti Kongresui įtaką, 
kad jis išleistų palankesnius įstatymus pa
bėgėliams atvykti į Ameriką, (3) tiems pa
bėgėliams, kurie negalės išemigruoti į ki
tus kraštus, padėti įsikurti tuose kraštuose, 
kuriuose jie yra, (4) teikti pagalbą ligo
niams ir paliegusiems pabėgėliams iš ana
pus geležinės uždangos kraštų.

— Ar Amerikos vyriausybė ir visuome
nė turi ką bendra su neseniai įsikūrusia 
nauja pasauline pabėgėlių reikalams orga
nizacija, kuri paskelbė World .Refugee 
Year, t.y. pasaulinius pabėgėlių metus?

— Tai yra sąjūdis. Jis kilo Anglijoj, kur 
įsikūrė minėtu vardu organizacija. Brita
nijos vyriausybė šiam sąjūdžiui pritarė ir 
paskyrė daugiau kaip 5 mil. dolerių. Pašau 
lio Pabėgėlių Metų projektą Britanijos at
stovas pasiūlė priimti JTO. Pasiūlymas bu
vo 31 valstybės priimtas. Tik aštuonios ko
munistų valdomosios valstybės pasisakė 
prieš pasiūlymą. Kadangi Amerika šį su
manymą parėmė, dėl to prezidentas Eisen- 
howeris gegužės 19 d. Amerikos visuome
nei paskelbė Pasaulinius Pabėgėlių Metus 
nuo šių metų liepos 1 d. iki 1960 metų lie
pos 1 d.

— Britanijos ir kitų kraštų vyriausybės 
paskyrė tam tikras pinigų sumas Pasauli
niams Pabėgėlių Metams. Ar Amerika pi- 
nigiškai prie šių metų vajaus prisidėjo?

— Šiam reikalui prezidentas prašė 10 
milijonų dolerių, bet Kongresas paskyrė 
tik keturis milijonus. Baltuosiuose Rūmuo
se įvykusi konferencija pabėgėlių reika
lais priėmė rezoliuciją, kurioje prašoma 
kongresą paskirti prezidento prašytuosius 
visą dešimtį milijonų dolerių.

— Atrodo, kad pabėgėlių šalpos ir glo
bos reikalas keliamas pasauliniu mastu. To 
kia proga pravers patirti, kokio dydžio pa
bėgėlių masė yra, kokiu mastu ji didėja ir 
kur daugiausia pabėgėlių susitelkė?

— Didžiausią pabėgėlių masę sudaro 
kiniečiai iš komunistų režimo valdomosios 
Kinijos. Iš ten jie bėga į nedidelį Hong 
Kongą, kur jų susitelkė jau apie milijoną. 
Antra pabėgėlių grupė gausumo atžvilgiu 
yra iš Izraelio išvarytieji arabai Vidurio 
Rytų kraštuose. Jų yra per 957.000. Trečia 
pabėgėlių masė yra po karo likę Vakarų 
Europos kraštuose iš Rytų Europos pabė
gėliai ir vėliau į ten atbėgę iš tų pat vietų 
gelbėdamiesi nuo komunistinės grėsmės. 
Jų yra 833.000, neskaitant iš rytinės Vokie
tijos atbėgusių vokiečių. Daugumas pabė
gėlių įsikūrė Vak. Europos kraštuose, bet 
gyvenančių stovyklose ir pašalpos reika
lingų yra per 235.000. Daugumas jų gyvena 
Vakarų Vokietijoje, Austrijoje ir Italijoje. 
Be to, labai daug pabėgėlių yro Tolimuo
siuose Rytuose, Vietname, Korėjoje, Pakis 
tane, milijonai.

— Kiek pabėgėlių bus būtinai reikalingi 
pagalbos?

— JTO ir Amerikos labdaros organizaci 
jų pagalbos bus reikalingi ne mažiau kaip 
trys milijonai pabėgėlių.

— Ar Pasaulinis Pabėgėlių Metų vajus 
padės išspręsti visą pabėgėlių problemą?

— Tolimųjų Rytų ir Vidurio Rytuose 
esančių pabėgėlių problema baisiai sunkiai 
išsprendžiama. Lengviau spręstina Vakarų 
Europoj esančių pabėgėlių problema. Per 
paskelbtuosius metus, kurie galės, išvyks į
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kitus kraštus pastoviai įsikurti, o negalin
čius išvykti bus stengiamasi įkiirdinti tuo
se kraštuose, kuriuose jie dabar gyvena. O 
paliegėliai ir ligony s bus globojami ir šel
piami. Vakarų Europoje esančių pabėgėlių 
aprūpinimui, įskaitant ir emigracijos išlai
das, reiktų apie 50 mil. dolerių.

— Ar numatomas naujas imigracinis 
įstatymas?

— Amerikos vyriausybė siūlė Kongresui 
priimti įstatymą, kuris leistų kasmet priim 
ti virš kvotos 10.000 ateivių. Tačiau žymus 
emigracinių reikalų žinovas kongresmanas 
Walter pasiūlymui nepritarė ir iš savo pu
sės pasiūlė įstatymo sumanymą, kuris su
teiktų teisę prokurorui įleisti tiek ateivių, 
kiek bus reikalinga, neribojant jų skai
čiaus. Tokia tvarka atvykę žmonės, tik dve 
jus metus Amerikoje pagyvenę, turėtų tei
sę prašyti nuolatos apsigyventi. Panašių 
emigracijos įstatymo sumanymų įteikė ir 
senatorius Kennedy.

— Ar daug yra norinčių į Ameriką at
vykti lietuvių?

— Pagal Lietuvai nustatytąją kvotą tik 
386 lietuviai per metus gali atvykti. Šia 
kvota naudojasi lietuviai pabėgėliai. Atsi
žvelgiant norinčiųjų atvykti skaičiaus, ji 
vis dar permaža. Dėl to konsulatuose susi
rinko daug prašymų į Ameriką norinčių 
atvykti lietuvių. Dėl to eilės tenka laukti 
po kelis metus. Nors naujų lietuvių pabėgę 
lių ir nedaug prisideda, bet esančių Vak. 
Europoje lietuvių pabėgėlių jaunimas paau 
go ir nori atvykti į Ameriką. Jei Kongre
sas priimtų naują imigracijos įstatymą, tai 
juo dabar galėtų pasinaudoti apie 1.000 
lietuvių.

— Ar daug dar yra lietuvių pabėgėlių?
— Daugiausia Vakarų Vokietijoje. Ten 

jų dar yra apie 8.000. Iš šio skaičiaus pus
penkto tūkstančio bus iš Klaipėdos apylin
kių, o pusketvirto tūkstančio iš kitų Lietu
vos vietų. Daugelis klaipėdiškių jau įsikū
rė.

— Gal skursta ir alksta lietuviai pabė
gėliai? Ar jie gauna kokią pašalpą iš Bal
fo?

—■ Ligonis, senelius ir jaunuolius Balfas 
globoja. Šelpia juos drabužiais, pinigais ir 
iš Amerikos vyriausybės gaunamuoju mais 
tu. Balfo skyrius Miunchene prižiūri pašal-
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(E) Atrastos labai senos sodybos, kurio
se gyventa jau prieš tūkstantį metų prieš 
Kristų. Sodybų liekanos rastos Juodonių 
piliakalnyje, prie Svėdasų - Rokiškio kelio. 
Tyrinėjimus čia pradėjo 1958 m. Rokiškio 
kraštotyros muziejaus ir Mokslų akademi
jos istorijos instituto darbuotojai. Buvo su
sidurta su medinių, molinių statinių lieka
nomis, plukto molio aikštelėmis. Surasta 
daug įvairių dirbinių, tarp jų vienas retas 
radinys, padarytas iš elnio kaukolės ir ra
gų, tarsi lovelis, užsibaigiąs dviem rage
liais. Jo paskirtis tuo tarpu neaiški. Pana
šių dirbinių kitur iki šiol nerasta. Įdomūs 
esą ir keramikos radiniai: puodų šukės geo 
metriniais raštais ir juostelėmis gnaibyta 
keramika, šiais metais Juodonių piliakal
nio tyrinėjimai bus atlikti dar platesniu 
mastu. Bet jau ir iš tų radinių matyti, kad 
čia jau prieš 3.000 metų gyventa aukštos 
kultūros žmonių.

— Taip. Visi mūsų tautiečiai, kurie po 
karo atvyko Amerikon, tokia proga turėtų 
prisiminti ,kad ir jie buvo pabėgėliai. Ir 
jei ne Amerikos ir jos lietuvių moralinė ir 
materialinė parama, ar gi jie būtų galėję 
taip gyventi, kaip dabar gyvena? Norėčiau, 
— sako Balfo pirmininkas, — kad skelbia
mųjų metų proga po karo atvykę lietuviai 
prisimintų, jog tose vietose, iš kurių jie at
vyko, liko daug mūsų brolių ir sesių, kurie 
iš ten negalėjo išvykti. Ne vieną sunkia 
našta slegia ligos, vargas, įvairūs trūkumai 
ir neaiškus rytojus. Moralinės ir materia
linės pagalbos jie labai reikalingi.

(E) Tūkstančiai sovietinės zonos agentų 
Vakarų Vokietijoje. Neseniai iš Vokietijos 
sovietinės zonos į Vakarus atbėgo kapito
nas M. Heim, buv. valstybės saugumo mi
nisterijos (MfS) referentūros vedėjas, taigi 
žymus pareigūnas. Nuo 1953 metų iki da
bar jam buvo pavestas politinis špionažas 
Vakarų Vokietijos partijose. Jo pateiktų 
duomenų dėka Vak. Berlyne ir Vak. Vokie
tijoje suimta kelios dešimtys asmenų, so
vietinės zonos agentų. Jis Vakaruose smul 
kiai išpasakojo, kaip yra sutvarkytas sovie 
tinės zonos šnipinėjimo įstaigų darbas, 
kaip jos ruošia agentus ir pan. Heimo ap
skaičiavimu, sov. zonos agentų V. Vokietijo 
je esą apie 3000. Bet toji įstaiga turinti net 
apie 10.000 slaptų bendrininkų. Sovietinės 
zonos vokiškos saugumo įstaigos esančios 
prižiūrimos sovietinių pareigūnų, kuriems 
vokiečių saugumas turįs teikti visų infor
macijų nuorašus ir nuolat referuoti.

(E) Lietuvių liaudies dailės paroda bus 
suruošta Varšuvoje. Rugpiūčio mėnesį iš 
Lenkijos į Vilnių bus atvežta J. Mateikos 
kūrinių paroda.

Dr. K. Ozelio našlė. Kilusi iš žinomų lie
tuvininkų Lapinų šeimos, ji ilgus metus dir 
bo įvairiose institucijose Lietuvoje ir užsie 
nyje. Jos vyras Dr. K. Ozelis yra buvęs Ši
lutės apskr. viršininkas ir Klaipėdos kraš
to direkcijos tarėjas. Karo metu Ozeliai, gy 
vendami Berlyne, dalyvavo lietuvių gyve
nime. Ozelienė buvo Lietuvių Sąjungos Ber 
lyne reikalų vedėja iki pat karo pabaigos 
ir nesitraukė iš Berlyno nė frontui priar
tėjus. Sovietams užėjus, niekas jiems iš 
pradžių neatsitiko. Tik kai į Berlyną buvo 
įžygiavę vakariečiai, į jų butą (amerikie
čių valdomajame sektoriuje) atvyko grupė 
karių, kurių uniformos buvo panašios į 
amerikiečių, ir abu Ozelius išvežė į sovie
tų sektorių. Dr. Ozelis 5 metus buvo išlai
kytas Sachsenhauseno kacete ir po to 1951 
m. rugsėjo mėn. mirė, o jo žmona buvo iš
siųsta į Sovietų Sąjungos gilumą ir ten iš
laikyta apie 6 metus. Grįžusi į Lietuvą, ap
sigyveno .pas savo gimines Klaipėdos kraš
te, kur dabar ir mirė. Esamomis žiniomis, 
ji dėjusi pastangų patekti į Vakarus kartu 
su tais klaipėdiečiais, buv. Vokietijos pilie
čiais, kuriems leista iš Lietuvos išvykti. 
Bet mirtis sutrukdė tą numatymą įvykdyti.

(E) Vis dar aukšta žemės ūkio gaminių 
savikaina. Vilniaus radijas birželio 23 d. 
(Valandėlėje žemės ūkio darbuotojams) da 
vė kai kurių duomenų apie žemės ūkio ga
minių savikainą viename iš „pažangesnių“ 
kolchozų — Panevėžio raj. „Marytės Melni 
kaitės“ kolchoze. Žirnių savikaina pernai 
buvusi 69.50 rublių centneriui, šiemet ji bū 
sianti apie 45 rublius. Cukrinių runkelių 
savikaina pernai siekusi 24.20 rb. Jautie
nos kilogramo savikaina pernai buvusi 6.34 
rb., avienos 10.20 rb.

(E) Nesutaria, kaip kovoti prieš „religi
nius prietarus“. Vilniaus „Tiesoje" tęsia
mos diskusijos dėl to, kaip geriausiai kovo
ti prieš religiją ir bažnyčias. Į K. Daukšo 
siūlymą, kad nėra ko perdaug skirti dėme
sio Biblijos demaskavimui, nes tą knygą 
mažai kas pažįstąs ir skaitąs, atsakė kitas 
ateistas, kad tąja knyga bažnyčiose vis dėl
to esą nuolat remiamasi, be to, joje esą to-, 
kių dalykų, kurie tinką krikščionybei de
maskuoti. Kitas ateistas, A. Gelgaudas, 
„Tiesoje“ pastebi, kad didelis ateistinės pro 
pagandos trūkumas esąs tas, jog šioje sri
tyje dirbą žmonės, kurie niekuomet nėra 
giliai tikėję. Į ateistinę propagandą reikią 
daugiau įjungti tokius, kurie „patys yra 
persirgę tikybos liga“, reikią skatinti vie
šas jų „išpažintis“. Kad motinos neskiepy
tų religinių jausmų vaikams, reikią dau
giau dėmesio kreipti į moterų švietimą. 
„Demaskuojant bažnyčią, kartu reikia kel 
ti ir jos tarnų privatų gyvenimą, lyginant 
jį su jų pačių skelbiamu mokslu". (Tasai 
„demaskavimas“ jau ir praktiškai vykdo
mas. Apie kai kuriuos kunigus toje pačioje 
„Tiesoje“ buvo paskelbta, kad jie pasta
raisiais metais iš parapijiečių surinktais 
pinigais, skirtais bažnyčios statybiniams 
reikalams, pasistatę sau gražius privačius 
namus).

(E) Lietuvoje mirė Dr. Rokas Šliūpas, 
buv, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninkas.

(E) Kontrolės komisijos baudos. Toji 
komisija, veikianti prie Ministerių tarybos, 
eilę įstaigų pareigūnų nubaudė už tai, kad 
nekontroliavo naftos transportų ir išpilsty
mo iš cisternų stotyse.

Už „bandymą apgauti kolūkį“, patei
kiant per aukštą sąskaitą, nubausti įvairio
mis baudomis Šiaulių vykdomojo komiteto 
skyrių darbuotoj ąi. Jie už savo įmonės me
ninius darbus buvo patiekę kolchozui 13. 
000 rublių sąskaitą, kai tikroji darbų vertė 
buvusi tik 5.000 rublių.

(E) Jau trečioji mergaičių partija iš Lie 
tuvos į Kazachstaną. Vilniaus radijas bir- ■ 
želio 1(3 d, pranešė, kad tą dieną iš Vilniaus 
į Kazachstaną išvežta trečioji mergaičių 
partija, iš viso.apie 150 mergaičių. Išvyko^ 
„nuolatiniam darbui“, taigi ne sezoniniams 
darbams, bet pastoviai apsigyventi. Viena 
jų radijo bendradarbiui pareiškusi: „Aš su 
■tūkstančiais merginų noriu vykti ten, kur 
šaukąa partija“. Pažymėtina, kad išvežamo 
sibs mergaitės Kazachstane bus „įdarbina
mos“ toli gražu ne savose profesijose, bet 
dažnai visai svetimose.

(E) Bonoskis svečiuojasi, o jo giminės 
Sibire. Lietuypję, ilgas savaites svečiavosi 
„pažangus“ Amerikos rašytojas Pilypas Bo 
noskis, kurio tėvai Baranauskai yra kilę iš 
Lietuvos. Ir dalis jo giminių tebegyvena 
Lietuvoje, o dalis yra ištremta į Sibirą. Si
biran buvo ištremti Bonoskio teta, pusbro
lis, pusseserė. Kai kam leido po ilgų trėmi
mo metų grįžti, kai kurie ištremtieji gimi
nės Sibire ir mirė, visai tai Bonoskiui, be 
abejo, turėjo būtį žinoma, kai jis važinėjo 
po Lietuvą, komunistų vadų globojamas 
kaip „raudonasis“ rašytojas. Tiesa, žinio
mis iš Amerikos, Bonoskis amerikiečių li
teratūroje yra nežymi figūra.

(E) Lietuvos artistų grupė išvyko į Ka
zachstaną, vadovaujant art. E. Juškevičiui. 
Tai „estradinių artistų“ grupė su akroba
tais ir žonglieriais.

(E) Net partiniai darbuotojai neskaito 
„Komunisto“. Iš Vilniaus „Tiesos“ reporta 
žo galima išskaityti, kad kai kur net atsa
kingi partiniai darbuotojai neskaito žurna
lo „Komunisto“; iš viso esą daug partiečių, 
kurie neprenumeruoja ir neskaito partinės 
spaudos.

P & B SUPPLY CENTRE ETD

ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

(E) Naikinant piktžoles žuvo bitės. Vie
name kolchoze Priekulės rajone chemi
niais skiediniais buvo naikinamos piktžo
lės, bet tuo pat žuvo ir daug bičių. Chemi
kalai nebuvo tinkamai panaudoti.

jūs kaip ir visados galite siųsti per
ACTON PHARMACY (export) LTD.

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3. 
Telefonas: ACOrn 0712 

Telegramos: ACOFARM LONDON

čia jus galite, būti tikri, kad jums bus 
patarnauta gerai ir profesionalų priežiūroje.

Maskva sutarčių negerbia
(E) „Freie Presse-Korrespondenz“ Miun

chene gegužės - birželio mėn. laidoje at
spausdino J. Kairio straipsnį „Pabaltijo pa 
vyzdžiai įspėja — Maskva sutarčių neger
bia“.

prašo Gerbiamus Klijentus reikalaut, 
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.

— Austrijos kancleris Dr. Raabas atsi
statydino, 8 savaites nesėkmingai bandęs 
sudaryti ministerių kabinetą.

— Rusai skelbia, kad jie buvę paleidę į 
erdvę 2 šunis ir triušį, ir visi sveiki grįžę.
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