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Bradforde mintis, susidarėme įspūdi, jog 
šių dienų Rusija yra be galo stipri. Šį kar
tą aš norėčiau su skaitytojais pasidalyti ki
tokiais įspūdžiais, kurių mums pateikia du 
anglų žurnalistai, Christopher Dobson ir 
Charles Fenby. Jie abu yra plačiai pavaži- 
nėję po rusų valdomąsias sritis, daug matę, 
turėję kontaktų ir pasikalbėjimų su vieti
niais žmonėmis, todėl mums, kurie šiais 
klausimais ypač domimės, pravartu susipa 
žinti ir su jų pateiktomis mintimis.

Dobsonas, kuris neseniai važinėjo po Ru 
siją ir ypač studijavo Ukrainą, rašydamas 
1959.VII.3 „Daily Express“, mums duoda 
šių Rusijos stiprumui paryškinti minčių: 
Rusija rėkte rėkia automatizacijos. Chruš
čiovo šūkis dabar esąs: Rusija turi būti au
tomatizuota — arba mirti! Rėkiant tos au
tomatizacijos, piliečiams neužtenka gyve
namųjų namų, esančiuose namuose nėra 
vandentiekio, krautuvės neturi pakanka
mai rūbų, batų, maisto, vaistų, o ir jose esą 
mosios gėrybės yra labai žemos kokybės. 
Krautuvėse pasirodęs geresnis daiktas be
matant išgaudomas, prie daugelio krautu
vių vis dar matyti ilgos žmonių eilės, tarsi 
karo metu. Visam krašte keliai, be kai ku
rių pagrindinių linijų, negrįsti ir be galo 
blogi.

Centrinis komunistų partijos komitetas 
šiuos trūkumus pats be ginčų pripažįsta. 
Oficialiai tvirtinama, pvz., jog statyboje 60 
proc. darbininkų viską dar atlieka nuogo
mis rankomis, nes nėra atitinkamų mašinų, 
industrinėj gamyboj trūksta tiksliųjų ins
trumentų, elektrinių reikmenų, transporto. 
Planavimo centruose nėra sistemos, trūks
ta išmokslintų specialistų. Daugelis orga
nizacijų atsilieka su pažangiosios technikos 
pritaikymu kaip tik dėl visų šių trūkumų. 
Kai kurių mašinų tobulinimui sugaištama 
tiek daug laiko, jog kai jos pagaliau pasi
rodo, jau yra niekam nebetikusios, nes at
silikusios nuo pažangos.

Tokį vaizdą susidaro Dobsonas ypač iš 
Ukrainos, kuri visada buvo laikoma viena 
pažangiausiųjų Rusijos sričių. Reikia ma
nyti, kad ir kitose Rusuos srityse šie trū
kumai nėra mažesni. Tad kiek dar reikės 
metų, kol Rusija pasigamins pakankamus 
kadrus išmokslintų specialistų, nors dabar 
ir labai pagreitintu tempu tai yra daroma, 
o tie kol savo ruožtu Rusiją tiek pakels, 
kad ji pasivytų Vakarus? Bet gi per tą me
tų skaičių ir Vakarų kultūra bei civiliza
cija nestovės vietoje, o žengs pirmyn.

Atrodo, kad tai, kas buvo viskuo, pavers 
ti nieku nebuvo sunku, o žymiai sunkiau 
yra įvykdyti šūkį: „Kas buvo nieks, tas bus 
viskuo“. Todėl_ žmogus ir abejoji, argi šian 
dieninė Rusija kažkokiu stebuklingu būdu 
taip jau ir pasidarė militariškai, ekonomiš 
kai ir kultūriškai stipri, kaip kad ir Vaka
rai, kurie ilgus šimtmečius krovė lobius?

O kalbant apie be galo stiprias Rusijos 
pozicijas Berlyno klausimu, pravartu pasi
klausyti, ką sako Fenby, rašydamas 1959. 
VII.2 „Telegraph and Argus“:

„Gyvenant Anglijoje, gal nebe taip aiš
ku, ką iš viso reiškia komunizmas, tačiau 
gyvenant Berlyne, kur jis yra prie tavo du
rų slenksčio, susidaro kažkokio merdinčio 
liguistumo vaizdas.

„Trumpai — vakarinis Berlynas, skęstąs 
žalumynuose, su puikiais pastatais, su įvai
riausių rūšių prekių pilnon krautuvių vit-

PASAULYJE
— Amerikiečių raketa Juno II susprogo 

žemėje, nespėta iššauti.
— D. Britanijos karalienei Kanados Sa- 

liš indėnų giminė suteikė princesės titulą.
— Britų elektros jėgainių darbininkus 

apjungiančios profesinės sąjungos iškėlė 
40 vai. darbo savaitės reikalavimą (120. 
000 darbininkų).

— Greičiausia, dėl sprogimų saulėje lie 
pos 15 d. buvo radijo sutrikimų.

— Pietinėje Japonijoje per potvynius 
žuvo 43 žmonės.

— Vokietis, apliejęs rūkštimi Rubenso 
paveikslą, gavo 3 metus kalėjimo (apliejo, 
nes norėjo, kad apie jį būtų kalbama).

— Budapešte pradėta svarstyti apelia
cinė byla 40 jaunuolių, kurių dalis yra nu
teista mirti.

— 21 dieną kalėjimo gavo britų karys, 
■ kuris neprašęs leidimo vedė kiprietę.

— Sovietai atsisakė duoti leidimą skris
ti namo per Sibirą ir Aliaską Amerikos 

i viceprezidentui Nixonui, kai jis liepos 25 
d. atidarys amerikiečių parodą Maskvoje.

—’ Per sekančius 12 mėnesių Australija 
pasiryžusi įsileisti 11.000 vokiečių.

— Japoniją ir Formozą palietęs taifū
nas pareikalavo ne mažiau kaip 75 žmo
nių gyvybių.

— 48 žmonės negyvai sumindžioti ir 76 
sužeisti Pusane, Korėjoje, kai iš atvirame 
ore ruoštojo koncerto dėl lietaus ėmė bėg
ti žiūrovai.

į. — Vokietijos kancleris Dr. Adenaueris 
■. priėmė kvietimą apsilankyti Japonijoje.

rinom, su geros nuotaikos ir gerai apsiren-
gusias žmonėmis gatvėse, atrodo maloniai. 
Skirtumą tarp vakarinio ir rytinio Berlyno 
pirmiausia pastebi vakare, įlipęs į aukštą 
pastatą ir apsidairęs aplink: tave supanti 
šviesos juosta staiga nutrūksta toj vietoj, 
kur prasideda rytinis Berlyno sektorius, — 
jis skęsta tamsoj. Jei vyksti į rytinį sekto
rių, tave pirmiausia pasitinka piliečių poli 
ei jos atstovai, su šalmais ant galvos ir su 
funkėm rankose. Tai daugiausia labai nėr • 
vingi ir agresyviai atrodą septyniolikame
čiai jaunuoliai. Kodėl tik jaunuoliai ir ko
dėl jie tokie nervingi ir įžūlūs? Atrodo, jog 
nelabai kas tenori būti policininku, o jau
nuoliai arba nepatyrę, arba ko nors bijo. 
Paėjėjęs giliau, pajunti, tarsi kultūros sri
ty žengtum penkiolika metų atgal — į skur 
do ir nevilties laikotarpį. Didieji senojo 
Berlyno pastatai teberiogso griuvėsių krū
vose, kurias ne kartą puošia ir nuo karo 
metų ten tebegulįs mašinos ar ginklo lau
žas. Nei tais griuvėsiais, nei tuo laužu nie
kas nesirūpina. Ypač nešvaru krautuvėse, 
kur prekės, atrodo, paskubom ir bet kaip 
suverstos, ir kur tarnautojams trūksta ele- 
mentariškiausio mandagumo. Kodėl? Man 
buvo paaiškinta, jog yra svarbesnių darbų, 
negu rūpintis griuvėsiais ar kapitalistiniu 
mandagumu. Sienose ir ant tvorų pilna 
įvairiausių plakatų su šūkiais „Tai yra ka
ras“, arba vaizdais, rodančiais, kaip kaž
kas kažką smaugia (vakarinis kapitalizmas 
smaugia tikrąsias demokratijas), nors gat
vėse į akis krinta ypač didelis rusų karių 
skaičius (Rytinėj Vokietijoj jų yra dau
giau kaip 400.000). Taigi, atrodo, tokiai ap
saugai esant čia pat, niekas nebegalėtų 
drįsti pradėti ką nors smaugti.
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tSęįtįįnįoS DIENOS "Į
KINIJOS ATOMINĖ BOMBA

Vietnamo prezidentas Minh Italijos ko
munistų laikraščiui „Unitą“ pareiškė, kad 
Kinija greit turėsianti atominę bombą.

PUSĖ MILIJONO STREIKUOJA
Reikalaudamos didesnių atlyginimų, ry

šium su naujos kolektyvinės sutarties pa
sirašymu, Amerikos plieno darbininkų pro 
fesinės sąjungos paskelbė streiką. Strei
kuoja pusė milijono darbininkų.

NAUJI FRANKAI
Dabartiniai Prancūzijos frankai per

spausdinami raudonais įrašais — 100 kar
tų mažesnės vardinės vertės (1000 senųjų 
frankų bus tik 10).’

Vėliau bus spausdinami nauji pinigai 
su senaisiais paveikslais (10 frankų — Ri
chelieu, 50 — Henrikas VI, 100 — jaunas 
Napoleonas Bonapartas).

5 frankai bus sidabriniai. Naujieji meta 
liniai pinigai turės sėjančios moters pa
veikslą, kuris buvo vartojamas iki 1914 
metų ir reiškia pinigo pastovumą.

PERSVARSTYS IRAKO POLITINI 
GYVENIMĄ

Irako min. pirmininkas gen. Kassemas monės, o tai reiškia, kad atskirti kraštų demoralizuoti užsienio lietuvius. Tam tiks in Soviet Union“ nuodais ir peiliais. S
yra pareiškęs, kad per šešetą mėnesių bus 
peržiūrėti vidaus politiniai reikalai, leista 
veikti partijoms ir laisvi rinkimai.

PAPIRKINĖJIMAS IR KITOS 
BLOGYBĖS

Liepos 12 d. „Pravda“ paskelbė vedama 
jame, kad kai kuriose Rusijos dalyse labai 
plinta valdininkų papirkinėjimas, o radi
jas tą blogybių sąrašą žymiai papildė — 
spekuliacija, girtavimu, storžieviškumu su 
darbininkais ir kt.

NACIŲ NUODĖMIŲ IŠPIRKIMAS
Vokiečiai iki šiol jau yra išmokėję 6 mi

lijardus markių kompensacijų kalintiems 
už politiką ar rasę nacių laikais.

Bet pripažintų ir išmokėtinų kompensa
cijų dar laukia eilės už 12 milijonų mar
kių.

NAUJA PRIEŽIŪRA
Sovietų Sąjungoje įvedama partinė kont 

rolė įmonių vadovybėms. • •

AUSTRIJOJE SUTARTA DĖL 
VYRIAUSYBĖS

Devynias savaites taręsi, liaudies ir so
cialistų partijos pagaliau sudarė naują vy 
riausybę, vadovaujamą Raabo.

KIPRE SAVI NERAMUMAI PRASIDĖJO

Buvęs Kipro teroristinės armijos vadas 
pik. Grivas pareiškė nepasitenkinimą, kad 
ark. Makarios neatsiklausia jo nuomonės 
dėl krašto ateities. Arkivyskupas į tai at
sakė piktai pasikalbėjime su užsienių žur 
nalistais. Bet dabar nesutarimą jau nori
ma likviduoti: pas pik. Grivą nusiųsti ar
kivyskupo pasiuntiniai.

l visa tai žiūrint, minty kyla giliai filoso-
finis klausimas; kodėl rusai pačioj vakarie
čių panosėj laiko sukūrę tokį liguistai pasi
baisėtiną rytinio Berlyno ir komunizmo 
vaizdą? Juo labiau, kad ir to Berlyno pilie
čiai vaizdo nepagerina: kažkokiu užgęsusiu 
žvilgsniu akyse jie skuba gatvėmis, nesu
stodami, nesidairydami, į nieką nepažiopso 
darni (tų plakatų seniai niekas nebeskai- 
to). Užkalbinti jie tarsi negirdi tavęs ir dar 
giliau įsitraukia į švarko apikaklę. Pažino
jau vokiečius, kaip labai darbščius ir 
kruopščius žmones, ypač švaros ir tvarkos 
srity, tad ar gali būti, kad jie per penkioli
ka metų tapo perauklėti? Ar jų dvasia pa
lūžo?

„Svarbiausia, kad net aukšto luomo vo
kiečių komunistai šį skurdą laiko bausme 
už karą, pradėtą Reicho. Jie kažkaip savęs 
net nebelaiko vokiečiais ir apie vakarinius 
vokiečius kalba su pagieža, kaip apie tuos 
tikruosius vokiečius, kurie jus, anglus, su
žlugdys, nes jie dar tebėra vokiečiai ir vi
sada galvoja, jog tik jie visada yra virš vis 
ko. Iš šios rytinių vokiečių nuotaikos atro
do, jog Chruščiovas ir čia jau pradėjo sa
vo naująją liniją, kuria jis galvoja panai
kinti visų užimtųjų kraštų tautiškumą, vi
sus paversdamas tik rusais.

„Tad kai pagalvoji, jog kai kas nuogąs
tauja, kad rusai be niekur nieko rytinį Ber 
lyną perduos tvarkyti patiems rytiniams 
vokiečiams, kurie vakariniam Berlynui su
teiks tą patį pasigailėtiną mizerijos vaizdą, 
negali sutikti, jog tai galėtų įvykti be tam 
tikro didesnio, net pasaulį sukrečiančio, 
sprogimo.

„Ar rusų vadai būtų tokie kvaili, kad ri
zikuotų šiuo sprogimu?“ Ž.V.

SKIRTINGOS NUOMONĖS

Ženevos konferencijoje buvo pasikeista 
skirtingomis nuomonėmis Berlyno klausi
mu. Amerikos valst. sekr. Herter pateikė 
šitokius 4 punktus: nedidinti karinių įgulų 
Berlyne, laiduoti laisvą susisiekimą su tuo 
miestu, surasti priemonių sekti, kad bet 
kurioje miesto dalyje nevyktų kokie nors 
neramumai, prieiti sutarimo, kad tie dės
niai galiotų tol, kol Vokietija bus sujung
ta. Nauja tuose pasiūlymuose yra viso 
miesto kontrolė, kad nekiltų neramumai, 
ir tą priežiūrą turėtų vykdyti Jungtinės 
Tautos.

Gromyko siūlymą atmetė, sakydamas, 
kad jo vyriausybė nepakęs Berlyno okūpa 
cijos. Ką reikėtų sutarti, tai tvarką perei
namajam laikui, kol pasitrauks karinės 
įgulos.

VOKIEČIŲ SOCIALDEMOKRATAI 
PRITARIA GAITSKELLIUI

Gaitskellio minčiai sukurti beatominių 
kraštų „klubą“, iš kurio galėtų būti išskir
tos Amerika ir Rusija, pritarė vokiečių so 
cialdemokratai, Hamburge posėdžiaująs 
Socialistų Internacionalas, kuriam buvo 
pasiūlyta ta mintis, nepriėjo vieningos nuo

atstovai nevienodai į tai žiuri.;- - •••>

JEI BUS KARAS, TAI TIK NE DĖL 
chrušciovo kaltės

Tarptautinei kasyklų darbininkų konfe
rencijai, vykstančiai Lenkijoje, Chruščio
vas pasakė kalbą, kurioje pareiškė, kad 
Tarybų Sąjunga niekados ir prieš nieką 
nepradėsianti karo. Jis tikįs, kad ir kapita 
listai neišdrįs pradėti. O nekomunistiniuo
se kraštuose vykstanti klasių kova, ir jis 
sveikinąs kiekvieną kraštą, kuriame įvyks 
tąs sukilimas prieš kapitalizmą.

ISPANIJA SIEKIA EKONOMINĖS 
SVEIKATOS

Ispanija, susirūpinusi savo ekonomi
niais sunkumais, įstojo į Europos Ekono
minę Kooperaciją.

Per pastaruosius 6 metus Amerika yra 
davusi Ispanijai milijardą dolerių, kuris 
neatgaivino jos ekonominio gyvenimo.

ATSISTATYDINO IR 
NEATSISTATYDINO

Kubos revoliuciją vykdęs ir dabar einąs 
ministerio pirmininko pareigas Fidel Cast 
ro paskelbė atsistatydinąs. Prezidentas Ur
rutia pareiškė, kad atsistatydinimas nepri 
imamas.

Manoma, kad šis atsistadinimo pareiški
mas buvo noras susilaukti visuotinio prita 
rimo savo darbams.

DALIJA IRAKO ŽEMĘ

Irake įteikti dokumentai 1.200 kaimie
čių, kurie visi kartu sudėjus gavo 10.000 
akrų žemės iš apkarpytų didžiųjų dvarų. 
Pirmiesiems dokumentus įteikė pats min. 
pirm. gen. Kassemas.

(Mūsų specialaus korespondento)
Plakatais ir 37 kraštų tautinėmis vėlia

vomis, jų tarpe ir Lietuvos trispalve, pasi
puošęs Hamburgas sutiko Socialistų Inter
nacionalo delegatus, suvažiavusius liepos 
14-18 d.d. į VI Kongresą. Tarp delegatų 
atvykusių .iš visų kontinentų,’ galima buvo 
matyti plačiai žinomus politinius veikėjus: 
Hugh Gaitskell, A. Bevan — D. Britani
jos; Erich Ollenhauer, prof. Carlo Schmid
— Vokietijos; Willi Brandt —Berlyno bur 
mistras; Victor Larock — Belgijos; Alsig 
Andersen — Danijos; Vaino Leskinen — 
Suomijos; Christian Pineau ir Jules Moch
— Prancūzijos; Moshe Sharet — Izraelio; 
Giuseppe Saragat —Italijos; Dpm Mintoff 
—buv. Maltos min. pirm.; Oscar Pollak — 
Austrijos ir daug kitų.

Kongreso dienotvarkėje buvo trys prane 
Šimai: Demokratinis socializmas šiandien, 
Tarptautinė padėtis ir Bendradarbiavimas 
su ūkiškai atsilikusiais kraštais. Rytų ir 
Vid. Europos klausimas, nors dienotvarkė 
je ir nebuvo įrašytas, buvo plačiai palies
tas Oscaro Pollako pranešime apie demo
kratinį socializmą ir diskusijose po visų 
trijų pranešimų.

Kongresas priėmė rezoliuciją, kurioje 
sakoma: „Kongresas patvirtina savo soli
darumą su tomis Europos tautomis, ku
rios šiuo metu neša svetimą jungą ir dik
tatorių rėžimus, ar tai komunistų, ar fa
šistų.’ Kongresas tebėra nuomonės, kad tos 
tautos turi teisę į laisvę ir tautinį apsi
sprendimą“.

Kongresas pasisakė už laisvę ir saugu
mą Berlyno gyventojams ir už Vokietijos 
sujungimą. Rezoliucijoje sakoma, kad kai 
kurios socialistų partijos pasisako už neu-
tralią juostą Europoje, kitos gi — prieš tą 
planą. -Nebuvo vieningos nuomonės taip 
pat dėl Britų Darbo Partijos pasiūlymo 
„beatominių valstybių klubo“. Prancūzi
jos ir Švedijos socialistai pareiškė, kad jų 
kraštai ketina pasigaminti atominių gink
lų gintis.

Kongreso išvakarėse ten pat Hamburge 
posėdžiavo Socialisčių Moterų tarptautinė 
taryba ir Vid. - Rytų Europos Socialistų 
Unija. Pastaroji organizacija, sudaryta iš 
10-ties pavergtųjų kraštų atstovų, diskuta 
vo tarptautinę padėtį ir programines gai
res Rytų Europai. Kaip pirmuoju, taip ir 
antruoju klausimu diskusijose plačiai pa
sisakė Lietuvos socialdemokratų partijos 
delegatai.

Kalbėdamas tarptautinės padėties klau
simu, Lietuvos delegatas nurodė, kad Va
karuose kartais užmirštama, jog Sovietų 
Sąjungos užsienio politika yra visiškai su
derinta su komunistų programa. Jų tiks-
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Sovietiniai nuodai ir mes
SOVIETŲ AKCIJA PRIEŠ UŽSIENIO LIETUVIUS

Sovietų okupacinė valdžia Lietuvoje, tęs 
dama savo kovą prieš lietuvių tautą, pra
dėjo pastaruoju laiku naują akciją, kurios 
tikslas yra diskredituoti mūsų politikos 
veikėjus tremtyje ir savitarpiui kiršinti ir 

lui sovietų spauda Lietuvoje skelbia taria
muosius čekistų tardytų kalinių „parody
mus“..

Mes dažnai nusiskundžiame, kad Vaka
ruose per daug kreipiama dėmesio į sovie 
tų diplomatų pareiškimus ir tuo palengvi
nama pragaištinga bolševikų propaganda. 
Tie mūsų nusiskundimai yra pagrįsti, nes 
Vakarai dažnai tuo atžvilgiu elgiasi nai
viai. Tačiau ir tolimiausiame nuo Sovie
tų Sąjungos Vakarų krašte šiandieną ne- 
rastumėm politiko ar laikraštininko, kuris 
laikytų tikrais sovietų kalinių'tariamai ar 
tikrai duotus čekistams ar vadinamiesiems 
teismams „parodymus“. Aišku, jog tokie 
parodymai yra arba sufalsifikuoti, arba iš 
plėšti prievarta, — moraliniu, teisiniu ir 
faktiniu atžvilgiu tai yra tas pats.

Jeigu toks yra visuotinis svetimųjų nusi 
statymas tuo klausimu, juo labiau taip gal 
voti privalome mes, sovietų okupuotojo 
krašto žmonės. Juo labiau mes, tos tautos 
nariai, kurią čekistai jau 20 metų kalina 
ir niekina skelbdami, esą, ji pati savo no
ru nuėjusi į bolševikų kalėjimą ir atsisa
kiusi savo nepriklausomybės, turime igno
ruoti tai, ką čekistai pateikia „Tiesoje“ 
kaip kalinių „parodymus“.

Kad bolševikai tai skelbia, yra natūra
lus jiems bestiališkumas, kaip natūralu 
yra Naujosios Gvinėjos žmogėdroms kepti 
savo priešus. Bet mums vienintelė natūra
li, būtina laikysena tėra viena: nepasiduo
ti bolševikų siundymui ir neplatinti jų ta
riamųjų reveliacijų. Tai yra nuodai, ku
riuos sovietai stengiasi prašmugeliuoti į 
mūsų tarpą tam, kad mes patys save jais 
nuodytumėm.

O jeigu mes negalime susilaikyti viens 
kito nenuodiję priešo akivaizdoje, jeigu sa 
vitarpio neapykanta yra pasiekusi mumy- 

las yra užvaldyti pasaulį, bet į tą tikslą 
jie eina palaipsniui. Šiuo metu Chruščio
vas pasisako už taikingą sambūvį. Bet to
kio sambūvio siekė ir Leninas 1920 - 21 
metais, kol Sovietų Sąjungai reikėjo susi
tvarkyti viduje. Kai atėjo tinkamas lai
kas, Sov. Sąjunga atsisakė taikingo sambū 
vio ir karinėmis pajėgomis puolė Suomiją. 
Po to okupavo Pabaltijo kraštus.

Šiuo metu Sov. Sąjunga nori viršūnių 
konferencijos. Kai praeitais metais Chruš
čiovui nepavyko sukviesti tokią konferen
ciją su jo padiktuota dienotvarke, tai ru
denį jis sugalvojo Berlyno ultimatumą. Da 
bar jis į tą pat konferenciją su pernykščia 
dienotvarke lenda pro užpakalines duris. 
Rytų Europos klausimas, kurį praeitais 
metais Vakarų valstybės norėjo įrašyti į. 
konferencijos dienotvarkę, dabar jau už
mirštas, ir tuo būdu lyg ir pripažįstamas 
status šuo, ko taip įžūliai siekė Chruščio-' 
vas. Ar Sov. Sąjunga negali tai įrašyti į 
savo diplomatinių laimėjimų sąrašą?

Nereikia užmiršti, kad Sov. Sąjungai 
daug padeda komunistų partijos įvairiuo
se kraštuose if vadinamieji „spuįnikai“, 
kurie, nors oficialiai priklauso socialistų 
partijoms, daug pasitarnauja komunis
tams. Pasižiūrėkime tik į „taikos komite
tus“ ir įvairius sąjūdžius prieš atominį 
ginklavimąsi. Visų jų tikslas remti Sovie
tų užsienių politiką, keliant sąmyšį Vaka
ruose. Jie visi siekia, kad Sov. Sąjunga 
įsitvirtintų Rytų Europoje, jog po kelių 
metų galėtų veržtis pirmyn. Sov. Sąjunga 
nenori jokių neutralių juostų, kurios pa
stotų jai kelią į Vakarus. Todėl nėra jo
kios vilties, kad darbiečių siūlomasis pla- 
nas bus priimtas. Sov. Sąjungai, be to, rei 
kalinga Lenkijos, Čekoslovakijos ir Rytų 
Vokietijos pramonė. Sovietų Sąjunga pasi
trauktų tik tada, jeigu iš Vakarų pusės 
būtų parodytas gyvesnis susidomėjimas 
Rytų Europos pavergtomis tautomis.

Deklaracijoje dėl programos pagrindi
nių gairių Rytų ir Vid. Europos socialis
tų Unija pasisakė už kolchozų panaikini
mą, jų kraštams išsilaisvinus iš svetimos 
valdžios. Pirmuoju tačiau uždaviniu socia
listai.-laiko valstybinės nepriklausomybės 
Rytų ir Vid. Europos kraštams atstatymą.

Masiniam mitinge, kuris buvo suruoš
tas Hamburge Socialistų Internacionalo 
Kongresą uždarant, Vokietijos socialdemo 
kratų partijos pirm. E. Ollenhauer pasakė, 
kad Rytų Europos kraštuose demokratinio 
socializmo idėja yra gyva. Tų kraštų iš
laisvinimas yra tampriai susijęs su Rytų 
Vokietijos išlaisvinimu. Kiekviena tauta 
turi teisę į laisvę.

se tokio laipsnio, kad yra stipresnė už ko
vos prieš sovietus reikalavimus, turėkime 
bent tiek nepriklausomybės jausmo, kad 
vienas kitą nuodytumėm ir badytumėm 
savo emigrantiškos gamybos, o ne „made

GARBINA KITĄ STALINO NUŽUDYTĄ 
LIETUVI GENEROLĄ

Neseniai pagarbinę Stalino įsakymu nu
žudytojo generolo Putnos žmoną, Lietuvos 
bolševikai dabar nesigėdydami veidmai
niauja pagarbinimais kitam irgi Stalino 
įsakymu 1937 metais nužudytam sovieti
nės armijos generolui, kilusiam iš Lietu
vos, Jeronimui Uborevičiui ir jo dukteriai, 
besilankančiai „tėvo 'gimtinėje“. Uborevi- 
čiaus duktė Vladimira, statybos instituto 
studentė Maskvoje, jau ištekėjusi, su vy
ru Olegu Borovskiu (inžinierius, mašinų 
statybos specialistas) liepos pradžioje at
vyko Lietuvon vasaroti. Patekusi į Nemen 
činės miškus, viešnia džiūgauja matanti tė 
vo gimtinę (Uborevičius buvo kilęs iš Du
setų apylinkės, Zarasų apskr.). Ta proga 
„Tiesa“ papasakoja Uborevičiaus nuopel
nus bolševikų armijoj (deda nuotrauką 
generolo uniformoj) ir prideda, kad „1937 
metais Jeronimas Uborevičius tragiškai 
žuvo“ ir kad „Lietuvių tauta didžiuojasi 
išugdžiusi tokį sūnų, kaip Jeronimas Ubo
revičius“...

Uborevičius buvo nužudytas už tariamą 
jį sąmokslą su vokiečiais ir kėsinimąsi nu
versti Staliną. Lietuvoje jo nužudymas tik 
rai buvo sukėlęs nemažą susijaudinimą ir 
užuojautos, tik ne dėl tų Uborevičiaus nuo 
pelnų, už kuriuos jį „Tiesa“ dabar garbi
na, o kaip tik dėl to, kad buvo tikima, jog 
jis gal ir iš tiesų buvo pasiryžęs ką nors 
padaryti Stalinui likviduoti. Tik tada Lie
tuvoje daugumas ir sužinojo, kad jis kilęs 
iš Lietuvos. (LNA)
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Lietuviu rūpesčiai Vokietijoje
Rašo Stepas Vykintas

NE VIEN DUONA — REIKIA IR DIRBTI
Baravykininkų Kampelio bendradarbis 

Liudas šaltinėlis (graži slapyvardė, reikia 
pasakyti) savo laiške (atvirame, nes ko ir 
nebūti atviram, jei po visokiom nesąmo
nėm pavardės nereikia pasirašyti) prie
kaištauja, kad „iš Amerikos visi gražiai ra
šo ir vis apie pilvo ir kišenės reikalus, o 
nieko nei vienas (kaip susitarę, girdi) ne
parašo apie papročius, kaip ten darbo susi
rasti“. Pūstelėjęs švelnios, kaip arklio rūkš 
tynės, ironijos dėl ilgų automobilių, dėl 
maisto pigumo, meta aliuziją į darbininkų 
išnaudojimą, nedarbą, formanų elgesį, ne
mandagumą ir nežmonišką darbo tempą. 
Pabaigoje ragina korespondentus parašyti 
apie „tokius dalykus“ ir pavadina juos „ba 
landėliais“, o tai jau savaime įžeidžia, ir 
baigia žurnalistiniu „fortissimo“, nurodyda 
mas jau girdėtą išmintį, kad „ne vien duo
na žmogus gyvena“. Taigi, ne vien duona, 
tai teisybė. Romėnai prieš du tūkstančius 
metų tai žinojo. Prie duonos reikia ir kito
kių gėrybių. Jūsų nužemintas tarnas, laiš
kų iš Čikagos autorius, jau parašė „Euro
pos Lietuviui“ 11 laiškų. Iš jų tik vienas 
buvo skirtas doleriui.

Kitas reikalas — Jūsų korespondentas į 
visus gyvenimo reiškinius Amerikoje dar 
tebežiūri pro angliškus akinius, nėra suin
teresuotas nei ką nors nuslėpti, nei ką nors 
pagražinti, bet stengtis būti objektyvus ir 
viską aprašyti taip kaip jam atrodo.

Kai kurių temų iki šiol nelietėme, nes 
norėjome pasirinkti daugiau patyrimo ir ži 
nių. Dėl tos priežasties nerašėme iki šiol ir 
apie darbą.

Pradėdami apie darbą, pirmiausia pasi
naudodami jau minėtojo Šaltinėlio pavyz
džiu, įrašysime tokį seną, išmintingą posa
kį: „Ne toks velnias baisus, kaip jį malia
voje“. Anglijoje begyvenant ir besidžiau
giant nepaprastu formanų mandagumu ir 
švelnumu (visi tik „prašau, ačiū“, gal no
rėtum pailsėti, arbatos -užsigerti“) nemaža 
teko girdėti pasakojimų apie darbo trūku
mą Amerikoje, apie blogas darbo sąlygas, 
apie tempą. Atvažiavus ir dviejose darbo
vietėse padirbus, pasiklausius žmonos įspū
džių, irgi iš dviejų darboviečių, specialiai 
pasiklausinėjus gimines ir pažįstamus apie 
jų patyrimą, dažnai ilgametį, jau susidarė 
šioks toks vaizdas.

Šiandien darbų Čikagoje yra, kiek tik 
nori. Daugelis fabrikų dirba ir antvalan- 
džius. Šios dienos „Chicago Tribūne“ spaus 
dina per 700 įvairių darbų skelbimų, jų tar 
pe 400 ieško moterų. Čia įskaitomi ir įvai
rūs įstaigų tarnautojų, prekybos darbinin
kų ir panašūs skelbimai. Darbo ieškančių
jų yra duotas 31 skelbimas. Pernai metais 
Detroite, automobilių pramonėje, prasidė
jęs nedarbas buvo palietęs visą kraštą, ta
čiau ir tuo metu Čikagoje buvo žymiai ge
resnė padėtis, negu daugelyje kitų miestų. 
Šiuo metu jaučiamas gyvas visų pramonės 
šakų atkutimas, čikagiečiai žiūri į ateitį su 
pasitikėjimu. Netrukus čia lankysis Jos Ka 
rališkoji Didenybė Elizabeth II-ji. Ji Kana 
doje oficialiai atidarys naujai prakastą ka
nalą ir įrengimus, kurie įgalins ir dides
nius laivus iš Atlanto pasiekti Didžiuosius 
Ežerus ir Čikagą. Šis jūrų kelias atveria 
didelius galimumus Čikagos pramonei aug 
ti ir plėstis. Optimistai pranašauja, kad Či
kaga plėsis ir taps vienu didžiausių pasau
lio miestų. Nedarbas laikas nuo laiko pasi
taiko visuose laisvuose kraštuose. Tik ko
munistiniame darbininkų „rojuje“, jei ne
gauni darbo Kaune, mauk į Kazachstaną 
kelmų vartyti. Čia bedarbis dėl laikinio se-r 

zoninio darbo trūkumo labai nesijaudina. 
Pusę metų gauna pašalpą, kuri yra maž
daug pusės normalaus savaitinio atlygini
mo. Tai atitiktų, sakykim, 5 svarus Angli
joje. Laikinai nedirbti yra gan smagu, o 
tai patyrė ir Jūsų korespondentas, prieš Ka 
ledas visą mėnesį išbuvęs be darbo. Žino
ma, ilgiau užtrunkanti ekonominė krizė ar 
depresija yra rimtas dalykas, bet šiuo metu 
tokios nejaučiama nė ženklo.

Darbo ieškojimo „papročiai“ yra pana
šūs, kaip ir kitur. Lankomi fabrikai ir pil
domos anketos, kur pilna įvairiausių klau
simų. Atsakius visus klausimus ko palan
kiausia sau prasme (be melagysčių neišsi
verčiama) apie savo begalinį patyrimą, 
apie sąžiningumą ir sveikumą, paliekamas 
telefono numeris, adresas ir laukiama, kol 
fabrikas praneš. Darbo galima gauti ir 
kreipiantis į valdinį darbo biurą ar į dau
gybę komerciškai besiverčiančių darbo 
įstaigų, ir ten už tam tikrą atlyginimą (mo 
karną jau pradėjus dirbti) surandamas dar 
bas. Tie biurai sumažina daug važinėjimo 
ir vargo, tačiau kainuoja dolerių. Dažnai 
atskiri biurai specializuojasi skirtingose 
darbo šakose. Vieni registruoja prekybos 
personalą, kiti ligoninėms darbininkus, dar 
kiti inžinerijos. Yra katalikų biuras, kuris 
darbo parūpina katalikams. Sveikatos tikri 
nimas yra daugiau praktikuojamas maisto 
pramonėj, valgyklų, virtuvių ir panašių sri 
čių darbininkams. Kitur vėl imami pirštų 
atspaudai, kurie vėliau federalinėse įstai
gose patikrinami, kad būtų išvengta nesąži 
ningų ir kalėjime buvusių darbinirfkų. Kai 
kuriems darbams tesamdomi tik Amerikos 
piliečiai.

Apie darbininkų išnaudojimą galima bū
tų pasakyti, kad fabrikai yra įsirengę va
dinamąsias linijų sistemas, kur diržas rie
da, o prie jo atsistojęs darbininkas juda 
kruta ir jam nelieka daug laiko dairytis. 
Šitokie fabrikai paprastai moka didelius 
atlyginimus. Sakysim, viename biskvitų 
fabrike moterys, įtemptai dirbdamos, gau
na grynais 70 dolerių. Mažus atlyginimus 
mokantieji fabrikai paprastai stengiasi pri
sivilioti darbininkų visokiomis lengvato
mis; tokiuose fabrikuose ir formanai ir dis
ciplina yra labai švelni. Žinau vieną, kuria 
me kiekvienas darbininkas gimtadienio pro 
ga gauna dovanų, kur nailoninės unifor
mos yra nusagstytos visokiais ženklais pa
gal ištarnautų metų skaičių, pagal užima
mąją vietą, panašiai kaip skautų. Daugu
mas darboviečių Kalėdų proga duoda dar
bininkams pinigines ar daiktines dovanas. 
Labai įprasta dovanoti kalakutą. Pasitaiko 
šeimų, kur du ar daugiau dirbančiųjų par
sineša po kalakutą ir valgo kalakutieną vi
są mėnesį. Žinoma, nedidelė čia dovana, 
nes didžiulis kalakutas tik 3 vai. darbo te
kainuoja.

Dirbama fabrikuose 5 dienas. Kai kur 
laisvos dienos turima ne savaitgaly, bet ku 
rią nors kitą savaitės dieną. Antvalandžiai 
apmokami pusantro karto ar dukart dau
giau. Yra nemaža švenčių. Be religinių Ve
lykų ir Kalėdų, dar turima Nauji Metai, 
Memorial diena, panašios prasmės, kaip 
mūsų lietuviškosios Vėlinės, Thanksgiving 
diena, Linkolno ir Washingtono gimtadie
niai. Normaliame fabrike turima dvi per
traukos: viena iš ryto 10 min., kita pietų 
metų — pusės vai. \

Fabrikuose yra įvairių mašinų - automa
tų rūkalams, saldumynams, gėrimams, rie
šutams, kavai. Yra įrengtų fontanų geria
majam vandeniui, kuris bėga pašaldytas. 
Na, nereikia pamiršti ir kramtomosios gu
mos.

Glaudūs bendruomeniniai ryšiai
Niekas tiksliai negalėtų pasakyti, kiek 

dabar gyvena Vokietijoje lietuvių. Vieni 
jų priskaito keliolika tūkstančių, kiti —ke 
lis tūkstančius, tačiau aktyvių, kurie domi 
si bendruomeniniu gyvenimu, tėra apie 
1500. Be abejo, yra nemaža lietuvių, kurie 
norėtų aktyviai dalyvauti bendruomeninė
je ir kultūrinėje veikloje, bet jie neturi 
vadovų. Taigi, norint Vokietijoje suakty
vinti lietuvių veiklą, reikia aktyvesnių va
dovų, kurie rūpintųsi palaikyti glaudes
nius ryšius su periferijomis. Yra labai 
daug apleistų lietuvių, kuriais niekas nesi 
domi, pvz., latvių kuopose dirbantieji lie
tuviai, pavieniui gyvenantieji tarp vokie
čių lietuviai, pavieniai ligonys, gulintieji 
ligoninėse ar sanatorijose. Vinco Kudirkos 
šauksmas, kad lietuvis turi žinoti apie ki
to tautiečio vargus ir rūpesčius ir ateiti 
jam į pagalbą nelaimėje, šiandien yra li
kęs šauksmas tyruose. Jei būtų daugiau 
bendruomeninio nuoširdumo, daugiau ka- 
ritatyvinės dvasios, daugiau ir aktyvių lie

Formanų ir prižiūrėtojų yra visokių, 
kaip ir visur pasaulyje. Ypatingu mandagu 
mu jie čia nepasižymi, bet jo daug nerasi 
nei krautuvėse, nei įstaigose, nei gatvėje.

Amerikonai darbininkai dirba ir į darbą 
žiūri panašiai, kaip užsieniečiai darbinin
kai Anglijoje. Nešokinėja ir nepersistengia, 
bet laiko negaišina ir nesimuliuoja. Tik vie 
nas panašumas į Angliją: ir čia daugumas 
neišlaukia paskutinės minutės iki galo, bet 
bėga prausyklon prieš skambutį. Forma
nai dėl to pastabas sako, ir raštas lentoj iš
kabintas, bet vis tiek namo visi skuba.

Darbo drabužių galima gauti fabrike, 
krūtinėj išsiuvinėtas kiekvieno vardas, duo 
da ir pirštines, kam pravartu; rankšluos
čiai ir po du skudurus rankoms valyti pa
dalijami kas savaitė.

Viską suvedus krūvon, reikia pasakyti, 
kad Čikagos formanai visai panašūs į Ang 
lijos, darbo tempas Čikagoje daug greites
nis, atlyginimai daug didesni, santykiai 
tarp amerikonų ir ateivių daug daug gėrės 
ni, negu tarp anglų ir užsieniečių.

Čikagos darbovietėse skirtumas daromas 
tarp baltųjų ir juodųjų darbininkų. Apie 
šiuos dalykus pakalbėsime kitą kartą.

Dar reikėtų pasakyti, kad greitai ir pi
giai pagaminti, greitai ir pigiai parduoti 
yra Amerikos visos ekonominės gerovės pa 
slaptis. Darbininkas, geros organizacijos ir 
gerų mašinų padedamas, sąžiningai, ir 
„kaip sau“ dirbdamas, įgalina darbdavį ir 
pelno turėti ir gaminį pigiai rinkon išleis
ti. Kiek atsimenu, didesnės gamybos ir di
desnių asmeninių pastangų reikalavo ir po 
karinės Britanijos visi kancleriai nuo Crip 
so iki dabartinio įskaitytinai. Amerikiečiai 
žino infliacijos padarinius ir stengiasi iš
vengti jos. Tačiau ir šį klausimą palikime 
ateičiai.

Baigdamas norėčiau pasakyti, kad nors 
Anglijoje teko palikti daug gerų draugų, 
nors daugelis gyvenimo bruožų ten gan sim 
patiški, tačiau darboviečių, fabrikų ir jų 
formanų nei pasiilgau, nei norėčiau su sa
vimi vežtis. Esu skaitęs Sinclairo ir kitų 
raštus apie darbininkų išnaudojimą Ame
rikoje. Tas buvo seniai. Giliai esu įsitiki
nęs, kad niekur darbininkas nebuvo tiek 
išnaudojimas, nei Amerikoje, nei baudžia
vos laikų Lietuvoje, kiek jis buvo išnau
dojamas praėjusio šimtmečio Anglijoje. Ir 
teatleidžia man už tai skaitytojai. 

Algirdas Pužauskas

tuvių būtų bendruomenėje. Todėl glau
džių bendruomeninių ryšių reikalas yra 
vienas iš aktualiausių klausimų, kurį ten
ka spręsti ne popierizmu, bet jautria lietu 
viška širdimi ir moderniojo organizuotu
mo metodais. Jei tik bus glaudesni ryšiai 
tarp lietuviškų centrų ir periferijų, bus 
stipresnis ir lietuvybės bei lietuviškos 
veiklos pulsavimas.

Vasario 16 d. gimnazija — visų lietuvių 
rūpestis

Bendruomeniniams centriniams orga
nams Vokietijoje didžiausią rūpestį kelia 
Vasario 16 d. gimnazija. Ji, negaudama 
reikiamos paramos iš svetimųjų, reikalau
ja didelių sumų iš savųjų. Ji daugiausia 
laikosi JAV ir kitų kraštų lietuvių pagal
ba. Tačiau jos nuolatinės skolos maždaug 
tarp 15-40 tūkstančių ją visą laiką slegia 
ir neleidžia normaliomis sąlygomis dirbti. 
Norint Vasario 16 d. gimnaziją išlaikyti ir 
ją sustiprinti, būtina viso laisvojo pasau
lio lietuviams jąja susirūpinti ir atiduoti 
kiekvienam lietuviui nors ir mažą duoklę, 
o kas gali ir didžiausią, jai išlaikyti ir stip 
rinti. Atpalaiduokime vienintelę gimnazi
ją — lietuvybės tvirtovę nuo skolų ir suda 
rykime atsargos kapitalą, kad gimnazija 
galėtų ilgiausiai išsilaikyti ir gerai egzis
tuoti.

Čia nemaža galėtų padaryti ir Anglijo
je gyvenantieji lietuviai. Juk ir Anglijos 
lietuvių vaikai lanko šią gimnaziją. Jei 
mes čia negalime sudaryti nuolatinių rė
mėjų būrelių, tai nors išnaudokime visas 
progas: pobūvius, susirinkimus, vaidini
mus, koncertus, renkant gimnazijai aukas 
ar skiriant procentus nuo pelno. O jei at
sirastų tokių lietuvių, kurie, pabandytų iš
tvermingai kas mėnuo skirti savo auką 
gimnazijai, tai lietuviškojo mokslo ir lietu
vybės stiprinimo idėja nebūtų deklamaci- 
nė. Yra juk visur praturtėjusių lietuvių, 
jų yra ir Anglijoje, kodėl jie negalėtų pri 
siminti gimnazijos, šit pavyzdys: Mem- 
mingeno prekybininkas K. Radys dažno
mis progomis aukoja gimnazijai atitinka
mas sumas pinigų. Kodėl to negalėtų pa
daryti kiekvienas praturtėjęs lietuvis?

Vasario 16 d. gimnazijos išlaikymas yra 
ne tik Vokietijoje gyvenančių, bet visų lie 
tuvių rūpestis. Viso laisvojo pasaulio lietu 
vių bendruomenių bendradarbiavimas šio
je srityje ir pagalba vienų antriems yra lie 
tuviškos pareigos reikalas. Juo ilgiau išlai 
kyšime Vasario 16 d. gimnaziją, juo ilgiau 
išlaikysime gyvą Lietuvos visokeriopo sa
varankumo idėją. Mūsų tikslas ir šūkis: 
išlaikykime šią gimnaziją iki grįžimo į 
Nepriklausomą Lietuvą.

3. šalpos rūpesčiai

Neužmirškime, kad Vokietijoje liko dau 
guma lietuvių, kurie dėl nesveikatos nega
lėjo .kitur išemigruoti. Vokietijoje gyvena 
daug lietuvių džiovininkų, daug invalidų, 
senelių ligonių, daug našlių su vaikais, ku 
rie negali dirbti ir užsidirbti. Jie gyvena 
iš menkos vokiečių pašalpos. Jų sveikata 
dėl sunkių materialinių sąlygų , neina ge
ryn, o eina blogyn. Todėl Vokietijoje gyve 
nančiais lietuviais tenka ypatingai susirū
pinti. Tai yra mūsų socialinė problema. 
Anksčiau dar daugiau rūpindavosi Vokie
tijos lietuviais artimieji Amerikoje, Bal- 
fas. Dabar gi visas dėmesys yra nukreip
tas į okupuotąją Lietuvą ar Sibiran iš
tremtuosius lietuvius. Tačiau, jei mes nori
me gelbėti betkur suklupusį lietuvį, tai Vo
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EKMADIENIO
Rimčiai^

Vilties ir pergalės ženklas

Kai materializmo siautėjimas pasaulyje 
yra pasiekęs aukščiausio laipsnio, Bažny
čia — paties Dievo įkvėpimu — ypatingai 
paskleidė Švenč. Jėzaus Širdies pamaldu
mą. Ketvirtame šimt. Konstantino Didžiojo 
laikais, po ilgų ir kruvinų persekiojimų pa
sirodęs kryžius buvo krikščionių pergalės 
ženklas. Šiandieną dieviškos vilties ir per
galės ženklas yra meile liepsnojanti Išgany 
tojo Širdis. Virš Lietuvos šis Ženklas visu 
ryškumu sušvito prieš 25 metus, kai lietu
vių tauta, gražiausiame savo atgimimo lai
kotarpyje, 193*4 m. liepos 1 d., per pirmą
jį tautinį Eucharistinį Kongresą, iškilmin
gu aktu pasiaukojo švenč. Jėzaus širdžiai.

Pirmą kartą Kaunas tada matė tiek 
daug žmonių, pirmą kartą stebėjo ir pats 
dalyvavo didingose procesijose Eucharisti
nio Išganytojo garbei. Iš to buvo matyti ko 
kios gyvastingos yra lietuvių tautoje religi 
nės idėjos, kokiomis gražiomis formomis 
jos mokėjo pasireikšti. Pirmasis tautinis 
Eucharistinis Kongresas tęsėsi tris dienas 
ir baigėsi iškilmingu tautos pasiaukojimu 
Švenč. Jėzaus Širdžiai. Pirmoji diena buvo 
skirta vaikams. Dvylika tūkstančių vaikų 
dalyvavo Prisikėlimo bažnyčios kertinio ak 
mens pašventinime. Apie 25.000 organizuo
to jaunimo: ateitininkų, pavasarininkų, eu- 
charistininkų, dalyvavo antrąją, jaunimui 
skirtąją, dieną. Įspūdingiausioj! buvo pas
kutinioji Kongreso diena. Po iškilmingų pa 
maldų iš Petro Vileišio aikštės apie 80.000 
organizuotų katalikų, suvažiavusių iš visų 
Lietuvos vietų ir parapijų, su malda, gies
mėm ir muzika, plazdant vėliavoms, iškil
mingoje procesijoje lydėjo Eucharistinį 
Kristų. Vien Kaune Kongreso dienomis be
veik 90.000 asmenų priėmė Šv. Komuniją. 
Ne tik Kaunas didžiųjų procesijų metu, bet 
ir visa Lietuva tomis dienomis aidėjo mal
da ir giesmėm Kristui Karaliui.

Pasiaukojimo aktas, padarytas Kauno 
arkivyskupui ir metropolitui Juozapui Skvl 
reckui vadovaujant ir pasirašytas visų tau 
tos atstovų: Respublikos Prezidento Anta
no Smetonos, visų Lietuvos vyskupų, vy
riausybės narių, kariuomenės atstovų, už
sienio lietuvių delegacijos, žymiųjų viešo
jo tautos gyvenimo atstovų, profesorių, vie 
nuolijų aukštųjų viršininkų ir lietuviškajai 
visuomenei vadovaujančių asmenų. Ilgoje 
parašų eilėje randame tokius lietuviams 
brangius vardus, kaip bolševikų kalėji
muose kankinio mirtimi mirusio arkiv. M. 
Reinio, vysk. V. Borisevičiaus, ilgai bolše
vikų kalinto vysk. T. Matulionio, profeso
rių — Česnio, Dambrausko, Pakšto, Ereto, 
Dielininkaičio ir daugelio kitų.

Vatikano Radijas

kietijoje yra daug suklupusių lietuvių, ku 
rie yra verkiamai reikalingi pagalbos, kad 
per anksti nenueitų į kapus. Gelbėkime 
lietuvius fiziškai, tada jie ir morališkai 
bus kartu su lietuviškąja bendruomene.

Lietuviškasis solidarumas turi pasireikš 
ti ne vien solidarumo mokesčiu, bet ir so
lidarumo dvasia: vienas už visus, visi už 
vieną. Žinokime, kur kas esame reikalin
gi, ir nekviečiami ateikime vieni antriems 
į pagalbą.

Stp. Vykintas

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Jis pasiliko stovėti kaip apštakęs. Dar 

matė, kaip bėgdama ji grįžtelėjo. O gal rei 
kėjo jos neleisti? Pasigraibė alkūnę, kur ji 
gribštelėjo. Toje vietoje buvo lyg nutirpę.

Kitą dieną tik ir laukė vakaro, kada ga
lės vėl taip susitikti? Abu laukė. Ji tokia 
linksma — lakstė, bėgiojo, juokėsi. Jis ty
lus, susimąstęs. Matyt, padarė jai įspūdį, 
pasakęs, kad nori mokytis. Stiprų įspūdį. 
Nustebo. Dabar žinos, kad jis ne toks jau..-. 
O jis tikrai pradės mokytis! Kai tik ji išva
žiuos, tuoj ir pradės.

Vakare, Rožytei nuėjus gulti, ji vėl liko 
„pasėdėti“. Žiūrėjo į saulėlydžius ir matė 
atdarą klėtelę. O kai Rožytė ėmė šnarpšti, 
išlipo pro langą. Ko čia varžytis? Ji iš mies 
to ir sodžiuje gali elgtis kaip nori. Ėjo pa
gal vyšnias iš palengvo, tyliai ir vėl išgir
do, kaip dunkstelėjo prieklėtis, kaip nušo
ko nuo jo, paskui — kaip žolė šnarėjo.

— Vaikščiojate? — priėjęs paklausė.
— Truputį — prieš miegą. Juk oras šį

vakar labai gražus, ar ne tiesa?
— Tai jau gražus.
Abu pasižiūrėjo į orą.
— Bet jūs, žinoma, nenorite vaikščioti.
— Kodėl? Galima.
— Aš maniau, kad jūs labai pavargęs.
— Nė-ė kiek!
Ir abu slenka. Jis jaučia, kad jame drą

sumo šiandien žynąiai daugiau. Jis gali jau 
jy pajuokauti,

— Ar jūs nebijote, kad čia gali kas iš
lįsti?

— O kas čia gali išlįsti?
— Nagi aitvaras. Ims ir išlįs.
— Aitvaras? O kas tai per daiktas?
Ji ,kaip ir vakar, „iš baimės“ gribštelėjo 

jam už rankovės. Jis apsimetė lyg nejutęs.
— Dar nežinote? Nagi kipšas, pasivertęs 

skrendančiu paukščiu su ugnine uodega.
— Oi, nekalbėkit taip baisiai!
Ir glustelėjo arčiau. Per jį siūbtelėjo 

kažkas, kaip... aitvaras.
— Jūs bijote?
Švelniai dviem pirštais prisilietė jos al

kūnės ir vėl atitraukė. Paskui vėl prisilietė, 
palaikė truputį ilgiau. Paskui jau visu del 
nu paėmė ir smulkiai aiškino jai apie ait
varą. Jie skraidą tik naktimis ir nešą žmo 
nėms turtą — laimę.

— Iš tikrųjų... aš labai norėčiau turėti 
aitvarą.

— Bet aitvaras juk kipšas... pikta 
dvasia.

— Tai kas?
Kurį laiką jiedu slenka visai tylėdami. 

Jis tik laiko jos alkūnę savo delne ir jau
čia, kaip į jį plaukia švelni, niekad ne
jausta šilima.

Staiga ji sustojo.
— Kas čia ūžia?
— Tai pylimas... Tur būt. Srauja pa

tvino,

— Išvažiuosite? Gaila, kad išvažiuosite!
— Kodėl gaila?
— Kaip nebus gaila, jei išvažiuosite?
— Tai sudiev! — krestelėjo jo ranką.
— Sudiev.
Suspaudęs krestelėjo ir jis. Bet abiejų 

rankos nepasileidžia.
—— Sudiev, — pakartojo ji ir traukia sa

vąją, pamažu vilkdama pirštus per jo del
ną, per pirštus. Iš jų trykšta tarsi elektri
nės kibirkštys ir siekia pačią širdį.

Ji eina prie lango.
— Tik kaip aš dabar įlipsiu? — šnibžda.

— Tas langas taip aukštai.
Jis prišoko.

— Aš jums padėsiu.
— Gal iš tikrųjų aš į jus truputį pasi

remsiu.
Bet jis vėl paima jos ranką.
— Ką jūs iš tikrųjų? Aš noriu tik pasi

remti.
Jį apėmė drąsa.
— O aš noriu va taip! — Paspaudė ran

ką. Balsas pridusęs, vos girdėti.
— Bet jūs nespauskite taip!
— Argi aš spaudžiu? —Jo pirštai dreba.
— Argi nespaudžiate?
— Argi spaudžiu?
~ Iš tikrųjų paleiskite.
— Ot ir nepaleisiu.
— Tikrai — kodėl jūs nenorite paleisti?
— Todėl, kad nenoriu.
— Jūsų rankos tokios kietos.
— Kodėl kietos?
— Todėl, kad kietos.
— Leiskite, dar Rožytė pabus.
— Nepabus.
— Tikrai gali pabusti.
Tuo tarpu viduje kažkas subraškėjo,
— Ar aš nesakiau!

— Kaip įdomu!
Ji stovi ir klausosi. Klausosi ir jis. Nore 

tų paimti ją per liemenį, bet „ranka ne
klauso“.

— Ar jūs mėgstate gamtą?
Jis nelabai supranta klausimo, Bet ji pa

aiškina.
— Man toks įspūdis, kad jūs mėgstate.
Nueina po Obele, paskui prie tvoros pa

gal apynius, paskui į kluono kampą. Bai
siai norėtųsi paimti ją per liemenį: bet — 
gal tik sodžiuje taip daroma, gal mieste ne.

— Tai rytoj jūs išvažiuojate?
— Taip — išvažiuoju. Reikia draugę ap

lankyti.
Jį apima liūdnumas. Tyla. Girdėti tik, 

kaip griežlė rugiuos šūkauja.
— Išvažiuosite ir, žinoma...
Atsiduso.
Ji blikstelėja aštria akių ugnele jam tie

siai į akis.
— Bet aš ne juokais pradedu bijoti jūsų 

aitvaro. Palydėsite mane iki lango, ir aš...
— Jūs jau norite miego?
Oi ne, bet...
Nuslinko prie lango.
— Rytoj, tur būt, mudu nebesusitiksime,

— tarė ji.
— Anksti išvažiuosite?
— Ne anksti. Bet jūs tada būsite darbe..
— Taip... aš arsiu.
— Tai gal jūs arsite prie kelio?
Jis nudžiugo.
— Taip, aš arsiu prie kelio. — Paėmė 

jos ranką.

— Aš arsiu prie kelio. Užsikinkysiu bė
riuką ir arsiu. O jūs išvažiuosite?

— Taip, aš išvažiuosiu.
Pąėmę antrą jos ranką.

===== ' e
Jis čiupo ją glėbin, brūkštelėjo smakru 

kažkur pagal smilkinį, užkėlė ant lango ir 
pagūžomis nulėkė į klėtelę.

O Jėzus, motinyte — juk jis jos ką tik 
nepabučiavo! tik tik per siūlo galą tetrū
ko! O ji?.. Ji buvo tokia švelni ir... nė kiek 
nesigynė!

šoktelėjo aukštyn, paskui čiupo iš lovos 
pagalvį, dėjo jį į žemę, paskui apsikabino: 
motinyte mieliausia! — Ir virto į lovą.

Tuo tarpu Irena tik šypsojosi lūpų kraš
teliais. Šypsojosi nusirengdama, šypsojosi 
glostydama nuogas rankas, pečius, šypsojo
si atsigulusi. Iš tikrųjų jis vis dėlto!..

Kitą dieną Marijona grįžusiam iš lauko 
Valentui „labai slaptai“ įteikė popieriuką, 
kuriame buvo parašyta: „Kaip gaila, kad 
neteko su Jumis atsisveikinti. Bet aš ma
nau, kad mudu dar susitiksime. Iki! I.“.

Perskaitęs įsidėjo laišką į kišenę, bet ir 
vėl tuoj išsiėmė, perskaitė. Paskui vėl įsi
dėjo, vėl išėmęs perskaitė. Taip pakartojo 
net keletą kartų. O paskui visą dieną gal
vojo apie žodžius „kaip gaila“... „mudu 
dar susitiksime“...

Vakare temstant nuėjo pagal vyšnias, 
paskui po obele, paskui prie tvoros, pagal 
apynius — buvo smagu vaikščioti, kur jie
du vakar vaikščiojo... O paskui nuėjo ir 
prie seklyčios lango. Čia jiedu atsisveiki
no... nuo velkamų pirštų gėlė širdį. Čia!..

Bet žvilgteri į langą — Rožytė. Iš jos pri 
merktų akių net tamsoje sklinda gausybė 
spindinčių kibirkštėlių.

— Kodėl tu, Rožyt, dar neguli?
— O kodėl tu neguli?
— Aš? Aš jau einu.
Ir nuėjo. Rožytė žiūrėjo įkandin, o jos 

akių Kibirkštėlės pamažu blėso.
(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS NOTTINGHAMAS

AUKOS LIETUVIŲ BAŽNYČIOS Dariaus ir Girėno minėjimas
REMONTUI

Nugriovus namus aplink bažnyčią, iškilo Liepos 25 d., šeštadienį, 6.30 vai. vaka- 
reikalas pataisyti bažnyčios sienas iš lau- ro> Meadows Community Centre salėje, 
ko, perdažyti langus ir įvesti elektrinį šil- Queen's Drive gatvės gale, netoli nuo Mid- 
dymą, nes senieji pečiai yra jau išdegę. Vi- lando geležinkelio stoties, Nottinghamo Lie 
sas remontas kainuos apie 550 svarų. tuvių Tautinio Sąjūdžio skyrius rengia Tau

Tam reikalui buvo pravesta vasarinė tos didvyrių Dariaus - Girėno minėjimą, 
rinkliava per namus ir surinkta iš viso 270 Paskaitą ta proga skaitys svečias iš Lon- 
Svarų. dono pik. T. Vidugiris. Meninę dalį išpildys

Tikimasi, kad ir likusieji remontui pini- vietos vaidintojai, kurie suvaidins juokin
gai bus greitu laiku suaukoti. k'ą vaizdelį „Pragare“. Iš Bradfordo pasiry-

L Bažnyčios rektorius ir Parapijos ko- atvykti dainininkas J. Kasperavičius ir 
mitetas nuoširdžiai dėkoja visiems aukoto- tą vakarą padainuos. Taipgi vietos daini- 
jams ir ypač šiems asmenims, prisidėju- ninkai žada irgi pasirodyti. Programoj bus 
Šiems prie bažnyčios remonto didesnėmis tr Pupų Dėdė su Razaliūte. Po programos 
sumomis: J. Mikionis — 50 sv., Z. Juras — ~ šokiai, kuriems gros akordijono muzika.
25 sv. ir P. Varkala_ 25 sv Galima bus taip pat vietoje atsigaivinti

 įvairiais gėrimais. Visas pelnas skiriamas
EKSKURSIJA Į SODYBĄ skautams.

š.m. rugpiūčio 9 d. Sodyboje ruošiamas Sekančią dieną, sekmadienį, St. Patrick 
jaunimo stovyklos užbaigimo laužas. Šia bažnyčioje, London Rd., 12.15 vai. bus pa- 
proga Lietuvių Klubas (1-2, Ladbroke Gar maldos. Svečias iš Bradfordo pamaldų ine- 
dens, W.11) rengia ekskursiją į Lietuvių tu giedos solo.
Sodybą Tad Nottinghamo ir apylinkės lietuvius

Norinčius pasinaudoti pigia ir patogia maloniai kviečiame ko gausiau atsilankyti.
susisiekimo priemone — autobusu, kuris Liet. Taut. Sąjūdžio Nott, Sk. Valdyba 
nuo Lietuvių Namų išvažiuos 9 vai. ryto,
sekmadienį, prašome užsiregistruoti Lietu- Pamaldos
vių Namų raštinėje ne vėliau kaip iki rug
piūčio 1 d. Telefonas PARk 2470. NOTTINGHAM —• liepos 26 d., 12.15 vai.

----------------- , Giedos sol. J. Kasperavičius.
GERADARIS SUSIRADO BRADFORD — rugpiūčio 2 d., 12.30 vai.

Už Prancūzijos lietuvį, norintį skaityti ROCHDALE — rugpiūčio 9 d., 11.30 vai.
„Europos Lietuvį“, bet neišgalintį sumokė- 
ti prenumeratos, buvo malonus 2 svarus
sumokėti Vokietijoje gyvenąs tautietis E. PAIEŠKOJIMAI
Voroneckas. ALINSKAS Vytas, kilęs nuo Šiaulių,

Nuoširdus jam dėkui! Petras Senvaitis, 80 Clarendon Rd., Shirley
-------------- pats ar žinantieji apie jį, prašom rašyti:

„EUROPOS LIETUVIO“ ATOSTOGOS Park, Southampton, Hants.
Sekančią savaitę „Europos Lietuvis“ iš- ABRAKlAVIČIŪTĖ - MIZERIENĖ Jani- 

eina padidintas. Tai bus paskutinis nume- na, gimusi 1921 m., pati ar žinantieji apie 
ris prieš vasaros atostogas: rugpiūčio mėn. ją, prašom rašyti: K. šova, 1, Ladbroke 
pirmąją savaitę laikraštis neišeis. Gardens, London, W.ll.

Kas turėtų tan padidintan numerin ko- - ----------------------
kių pranešimų ar skelbimų, prašom taip BEPIRŠTIS Kazys, 1946 m. buvo Lon- 
siųsti juos, kad būtų gauta ne vėliau, kaip done, prašomas parašyti „Europos Lietu- 
liepos 25 d., antradienio, rytą. vio“ Administracijai.

........... ’ , •' •

____________ EUROPOS LIETUVIS

VOKIETIJA
„DARNA“ KONCERTAVO 

ATTENHAUSENE
Liepos 12 d. nuoširdus lietuvių bičiulis, 

Attenhauseno kleb. kun. Dilkrathas, buvo 
pasikvietęs Memmingeno lietuvių chorą 
„Darną“ koncertuoti. Tą dieną čia buvo 
atliekamos vieno ispanų kunigo primici
jos. Taigi choras giedojo per mišias baž
nyčioje ir po pietų atvirame ore koncerta
vo, kur susirinko nemaža publikos.

Dir. M. Budriūno rūpestingai ir gerai 
paruoštas choras padainavo vokiečių klau 
sytojams tris lietuviškas dainas: Viena li
nelius pasėjau, Karvelėli, Miškų gėlė. Sa
vo lyriškumu ir muzikiniu estetiniu skam
besiu ypač patiko Karvelėli mėlynasai, 
nors ir visas kitas dainas klausytojai suti
ko su nuoširdžiais ir ilgais plojimais. Ke
letą dainų choras padainavo vokiškai ir 
vieną latviškai.

Tenka pasididžiuoti, kad Memmingeno 
darniečiai, nežiūrint sunkių fizinių darbų 
fabrikuose, nepailsta ir nuolat žengdami 
priekin gražiai reprezentuoja lietuvišką 
dainą kitataučių tarpe. „Darnai“ visoke
riopai padeda aktyvus lietuvybės skleidė
jas apylinkės pirm. kun. Dr. J. Petraitis.

STUDIJŲ SAVAITĖ V. VOKIETIJOJE
Šiais metais Europos Lietuvių Fronto 

Bičiuliai ir Vakarų Vokietijos Ateitininkų 
Sendraugių Valdyba, dėl pasirinktos te
mos ypatingo aktualumo, Studijų Savaitę 
ruošia bendrai. Ji įvyks rugpiūčio 23 -30 
dienomis V. Vokietijoje, Koenigsteine. Stu 
dijų Savaitės bendra tema: Krikščionis 
žmogus komunizmo akivaizdoj. Numatytos 
šios pagrindinės paskaitos: 1. Bažnyčia ir 
kultūra, 2. Krikščionybės socialinis pajėgu 
mas, 3. Laisvė krikščionybėje ir komuniz
me, 4. Krikščionybės reiškimasis komunis 
tiniame režime, 5. Kiek tremtiniai atliko 
savo uždavinį per 15 metų, 6. Lietuvos 
vaidmuo Bažnyčios susivienijime.

Be paskaitų, numatyta eilė kitų prane
šimų bei kultūrinių parengimų. Paskaitas 
ir pranešimus skaitys ateitininkai sendrau 
giai, LF bičiuliai ir kviestiniai svečiai. St. 
Savaitėje dalyvauti kviečiami įvairių pa
žiūrų žmonės. Susidomėjimas didelis — 
jau yra užsirašiusių per 60 dalyvių iš dau 
gelio Europos valstybių.

Lietuviu mokykla Bradforde
Birželio 11 d. Lietuvių Vyties Klubo pa

talpose šeštadieninė lietuvių mokykla bai
gė mokslo metus. Šiais metais mokyklą 
lankė 47 mokiniai, paskirstyti į 4 klases. 
Dalis mokinių mokyklą lankė labai gerai, 
tačiau buvo ir tokių, kurie praleido daug 
pamokų.

Pirmajame skyriuje geriausiai „mokėsi 
Juška, Balsytė ir Traška; antrajame —Ka 
zakaitis, Vytėnaitė ir Kaukinaitė; trečia
jame — Juškaitė, Anužytė ir Šilingas; ket
virtajame — Salbuogytė ir Balsys.

Mokykloj dirbo penki nuolatiniai mo
kytojai. Jie daug darbo, sumanumo ir ener 
gijos yra įdėję į mokymo darbą. Mokyto
jai nutraukdavo sau šeštadienio poilsį; kai 
kurie iki pietų dirbdavo įmonėje, o po pie 
tų eidavo į mokyklą dirbti. Visi mokytojai 
dirbo be atlyginimo.

Pirmąjį skyrių mokė mokyt. Traškienė. 
Ji mokytojos darbą pradėjo dar karo me
tais Berlyne; kai ten buvo susirinkęs didės 
nis lietuvių vaikų būrelis. Vėliau dirbo vai 
kų darželyje DP stovykloj, o čia jau antri 
metai kai dirba lietuvių šeštadieninėj mo 
kykloj.

Antrąjį skyrių mokė mokyt. Peleckienė. 
Mokytojos darbą ji pradėjo 1949 metais 
Bradforde, t.y. tuo metu, kada susirinko 
didesnis lietuvių vaikų skaičius ir buvo 
įkurta mokykla. Mokytojos darbą tęsia be 
pertraukos.

Trečiąjį skyrių mokė mokyt. Balsys. Jis 
gyvena Halifaxe ir jau dveji metai, kai au 
koja savo laiką ir poilsį ir važinėja į Brad 
f ordą mokytojo darbo dirbti.

Ketvirtąjį skyrių mokė, kartu eidamas 
mokyklos vedėjo pareigas, mokyt. Ignaitis. 
Mokytojo darbą jis pradėjo 1924 m. Būd
viečių pradžios mokykloje. Vėliau dirbo 
Keturvalakių, Gižų, Paežerių pr. mokyk
lose. Karui pasibaigus, įkūrė mokyklą Haf 
kruge. Vėliau mokytojavo Meerbecko gim
nazijoj. Atsikėlęs į Bradfordą, įsijungė į 
mokymo darbą ir čia.

Dainų mokė mokyt. Juška, darbą savo 
srityje pradėjo 1942 m. Gūžiuose. Vėliau 
jis dirbo su chorais DP stovykloj Vokieti

imr gyvenimas kini joj

joje, o atvykęs į Angliją — Manchestery 
ir Bradforde.

Mokytojams prireikus talkininkavo J. 
Bružinskas, o tikybos mokė kun. J. Kuz- 
mickis. Mokytojai, kiek sąlygos leido, mo 
kyklą lankė labai sąžiningai ir stengėsi 
mokiniams perduoti visa, kas tik šiomis 
sąlygomis galima. Rūpinamasi sustiprinti 
mokyklos santykius su tėvais, nes moky
mosi sąlygos čia yra visai kitos, negu tu
rėjom Lietuvoj. Čia mokiniai susirenka 
tik kartą per savaitę, ir mokytojai negali 
jų visko išmokyti. Jie turi progos tik pa
tikrinti tai, ką mokiniai per savaitę paren
gė namuose, ir nurodyti tai, ką turi iš
mokti kitam šeštadieniui. Taigi tėvų pa
reiga prižiūrėti, kad vaikai namie gerai 
paruoštų pamokas.

Mokyklai daug padėjo tėvų komitetas: 
pirm. Juška, kasininkas Liktorius ir sek
retorius Vytėnas. Tėvų komitetas parūpi
no mokykląi mokslo priemonių ir visiems 
mokiniams vadovėlių. Tai palengvino mo
kymo darbą ir sutaupė daug laiko mokyto 
jams. Per šiuos mokslo metus mokyklos 
reikalui turėta 61 sv. 3 šil. 2 pen. pajamų 
ir 65 sv. 13 šil. 2į išlaidų.

Pati didžiausia parama mokyklai buvo 
ta kad ji galėjo naudotis Vyties Klubo pa
talpomis.

Mokykla turėjo du viešus pasirodymus: 
Kalėdų eglutę ir Motinos dieną. Programas 
viešiems pasirodymams parengė mokytojai 
Peleckienė, Traškienė, Balsys ir Juška. 
Tėvų komitetas Kalėdų eglutės metu visus 
vaikus pavaišino kava ir pyragaičiais, o 
praeitą šeštadienį saldainiais tuos vaikus, 
kurie atsilankė į mokslo metų baigmės 
aktą.

Atskirai reikia paminėti skautus. Jie vei 
kia šalia mokyklos, tačiau sutartinai ir gra 
žiai bendradarbiauja su mokykla. Kai rei
kia, talkininkauja mokyklos viešuose pa
sirodymuose su programa. Skautų vado
vai dalyvauja mokytojų posėdžiuose, kai 
svarstomi auklėjimo reikalai, nes visiems 
rūpi jaunimo ateitis. Šiuo metu skautams 
vadovauja Bružinskas, Bružinskienė ir 
Traškienė. Vi

OOOooooooooooooooooooooooooooo<

Skautiškuoju keliu Pranys Alšėnas, Kanada

Nei vandenynai, nei kalnai
Negal atskirti mus ilgai
Nuo skautų laukiančių miškų, 
Tėvų sodybų ir laukų...

Mūsų lietuviškosios Sodybos laukai ir 
miškai laukia atvykstančių skautų ir jau
nimo. Tikimės susilaukti didelio būrelio. 
Vien tik iš Bradfordo atvyksta 25 skautai- 
ės. Prašau nevėluoti su registracija.

Sodybą pasiekti nėra sunku. Vykstant 
traukiniu, beveik visiems teks važiuoti pro 
Londoną. Ten persėsti į Waterloo stotį ir 
važiuoti į Aidershot, o čia stoty budės uni 
formuotas lietuvis skautas. Palikus sun
kesnį bagažą stoty, eiti į autobusų stotį ir 
važiuoti autobusu Nr. 6 iki New Inn. Iš 
ten eiti nurodytu keliu į Headley Park — 
Sodybą.

Ką pasiimti stovyklon, manau, visi žino 
te, apie tai rašiau anksčiau.

Stovyklausime senoje vietoje. Bus trys 
pastovyklės: 1. bendra jaunimo ir skautų, 
2. mergaičių ir skaučių, kurioms vado
vaus v.s. R. Bružinskienė, 3. skautų repre
zentacinė stovykla — vadovas psktn. J. 
Bružinskas.

Programoje numatyta daug įdomių už
siėmimų, kaip nakties, sporto ir kiti skau
tiški žaidimai ir iškylos, ir keletas staig
menų, kurios bus įvykdytos stovyklavimo 
metu.

Stovyklos uždarymo laužas yra numaty
tas suruošti rugpiūčio 9 d., sekmadienį, 2 
vai .p.p.

Dėl oro prašau neabejoti, bus puikus. 
Dėl visa ko pasiimkit lietpalčius.

Iki pasimatymo stovykloje.
Psktn. J. Alkis, Stov. Viršininkas

„BALTARAGIO MALŪNAS“ 
PLOKŠTELĖSE

Šių metų liepos 4 dieną Montrealio Lie
tuvių Dramos Teatras įrašė L.P. plokšte- 
lėn Kazio' Borutos dramatinę legendą „Bal 
taragio Malūnas“.

Visas veikalas trunka pusantros valan
dos: dvi 12 inčių plokštelės (4 pusės). Tin
ka visiems fonografams, turintiems 33į 
greitį. Įrašyta Montrealyje, RCA Victor 
studijoje. Plokštelė bus išleista puošniame 

• voke — 100 pirmųjų egzempliorių*vardi
niai ir numeruoti.

Tai ištiso dramos veikalo įrašymas 
plokštelėn ne tik išeivijoje, bet ir visoje 
lietuviško teatro istorijoje. „Baltaragio 
Malūnas“ buvo pastatytas 1957 metais ir 
su pasisekimu vaidintas beveik visose di
desnėse Š. Amerikos lietuvių kolonijose. 
Spektaklio išvykas aplankė apie 4000 žiū
rovų. Tačiau „B.M.“ plokštelė galės pa
siekti lietuvius ir tolimiausiuose pasaulio 
kraštuose.

Visas komplektas kainuoja 10 dol. Užsi
sakant rašyti: Stp. Kęsgailą, 1577 Rue de

< Seve, Montreal 20, P.Q., Canada.

Bl

Aukos stovyklai:
DBLS Skyriai: Bolton — 1.4.6; Birming 

ham — 6.16.6; Buckminster — 1.10.0; High 
Wycombe — 1.10.0; Gloucester — 4.10.0; 
Leeds — 3.0.0; Manchester — 5.1.1; Mans 
field — 3.13.31; Nottingham — 3.3.0; Pres
ton — 6.13.0; Wolverhampton — 9.4.6; 
Rochdale — 3.0.0; Stroud — 1.12.0.

LAS Skyriai: Nottingham — 2.12.0; 
Bradford — 1.14.0; Preston — 1.1.0, Buck
minster — 0.10.0.

Iš viso suaukota 56.14.10|.
Anglijos Jaunimo ir Skautų vardu tariu 

nuoširdų ačiū aukų rinkėjams ir aukoto
jams.

Ps. J. Alkis, Angį. Raj. Vadeiva

BIRUTĖ ZALAGAITYTĖ ATVYKO, 
PIPYNĖ — NE

Į atletikos varžybas Philadelphijoj yra 
atsiųsta ieties metikė (moterų pasaulinė 
čempionė) Birutė Zalagaitytė - Kalėdienė. 
Buvo manyta, kad bus atsiųstas ir bėgikas 
Jonas Pipynė, tačiau jis, berods, pastaruo
ju laiku ne visai geroj formoj (buvo koją 
nikstelėjęs). Be to, liepos 7 d. (kaip tik ki
tiems išvykstant) mirė jo motina. (LNA)

(E) Tautos Fondo Valdybos pirmininkas 
prel. J. Balkūnas kreipėsi per radiją į lietu 
vių visuomenę, ragindamas gausiai aukoti 
Tautos Fondo — Lietuvos laisvinimo reika 
lams, smulkiai išaiškindamas, kuriems rei 
kalams surinktos lėšos sunaudojamos. Kal
ba baigėsi raginimu: „Gelbėk Lietuvos 
laisvinimo akcijai — o Lietuva tikrai bus 
laisva!“

Latvių gen. Bangerskio atsiminimai
(E) Latvių leidykla „Imanta“ (Kopenha

goje) išleido žinomo latvių generolo Ban
gerskio atsiminimų 2-ją dalį („Mana mūža 
atminas“).

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIA DOVANA!

K. Žukas — Žvilgsnis į praeitį (kario at 
siminimai) — 35 šil.

B. Sruoga — Dievų miškas — 35 šil.
K. Bielinis — Dienojant — 43 šil.
MIC Vaišnora — Marijos garbinimas

Lietuvoje — 35 šil.
O.K. Emmeres — Kristaus kančia —

21 šil.
Kun. Danielius — Vaikų auklėjimas šei 

moję — 10.6 šil.
Tautos praeitis (istorijos ir gretimųjų 

sričių neperiodinis žurnalas) — 21 šil.
Kun. Danielius — Mišių paslaptis — 

14 šil.
Visi prašomi atsiskaityti už 17 tomą „L.

Enciklopedijos“.
Rašyti:

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

PO KANADIŠKU DANGUMI

Toronto lietuvių veiklos židiniai
Neseniai „E.L.“ rašiau apie vieną religi

nį, o kartu ir kultūrinį lietuvių židinį To
ronte — lietuviškąją Šv. Jono Krikštytojo 
parapiją.

Dabar dera prisiminti antroji Toronte 
lietuviška parapija — tai Prisikėlimo. Ji 
yra dar ganajauna, neseniai atšventusi tik 
penkmetį savo gyvavimo, vienok gana jud
ri ir, reikią pasakyti, itin didelė savo para
pijiečių skaičiumi. Prisikėlimo parapijai, 
kuriai vadovauja Tėvai Pranciškonai, -su 
T. Placidu Bariumi, OFM, priekyje, pri
klauso netgi apie 1.400 lietuviškų šeimų.

Taipgi pažymėtinas parapijos gajumas. 
Jos užsimotieji statyti parapijai pastatai 
siekia apie 1.000.000 dol. sąmatą. Netoli pu
sės pastatų jau baigti. Šioji parapija turi 
naują, gražią ir pažymėtinai didelę salę — 
auditoriją, kurioje nuolat vyksta kokie 
nors lietuviški parengimai, minėjimai, sce
nos vaidinimai ir pan. Salė visuomet užsa
kyta ir užimta geram pusmečiui laiko į 
priekį.

Parapija turi itin gerą chorą, vadovauja 
mą sol. V. Verikaičio, turi knygyną ir eilę 
kitų institucijų bei organizacijų. Pažymė
tinas parapijoj lietuvių sportininkų veiki
mas, kurių eilėse apie 200 aktyvių sporti-. 
ninku.
Kredito kooperatyvas „Parama“

Tai kitas veiklos (ekonominės) lietuviš
kas židinys. Tai, galima sakyti, pilna žo- 
.džio prasme lietuviškasis bankas Toronte. 
Jis pradėjo savo veiklą 1953 metais ir pra
dėjo tik su 40 narių ir 200 dolerių kapitalu.

Taigi būta labai mažos kibirkštėlės, kuri 
išsiplėtė į gana plačią veiklą. Dabar „Para
ma“ jau išaugusi kaip narių skaičiumi, 
taip ir kapitalu. Joje dalyvauja nariais 
apie pusantro tūkstančio asmenų, o kapita
las artėja prie milijono — 650.000 dolerių!

Vienas šio banko steigėjų, energingiau- 
sų nairių ir keletą metų pirmininkas yra 
Jurgis Strazdas.

Europos lietuviškoji periodika
DARBININKŲ BALSAS, Nr. 4. Šis nu

meris (padidintas) skirtas daugiausia jau
nimui ryšium su Vienos jaunimo festivaliu. 
Jo straipsniai: Tik laisvė gali užtikrinti jau 
nimui geresnį rytojų, Lietuviškasis jauni
mas tarp dviejų pasaulių, Maskvos perka
masis jaunimo palankumas, Lietuvoje, Ta
rybinis ir netarybinis darbininkas, Istori
jos šviesoje, Ko jie bijo?, Lietuviai gyve
na viltimi, Pakeliui į komunizmą ir kt.

♦2* ♦** *•* ••• ❖ 4* *5*
Lietuvos karalienė Morta. „Moters“ žurnale

„Moters“ žurnale (Nr. 2) apie ją rašo is
torikė V. Sruogienė.

Kiti reikšmingesni to numerio dalykai: 
Maldos iš Sibiro, Šv. Kazimiero seserų kon 
gregacija, Džentelmenas, Motina ir duktė 
brendimo amžiuje, Antanina Gustaitytė - 
Šalčiuvienė, Žvilgsnis į modernųjį kūrinį, 
Medicinos profesorė Dr. Vanda Tumėnienė, 
Moterys visuomeniniuose baruose bei 
moksle.

M. Snuderl
Kai lankėmės Kinijoj, mus nustebino

nepaprastas miestų švarumas: niekur ne
matėme musių, uodų, žvirblių ar pelių. Šie 
gyviai yra liaudies priešai ir buvo sunai
kinti. Bet mums neteko mattyi nei šunų 
nei kačių. Mes neįsivaizdavome, kad ir jie 
yra liaudies priešai.

— Katės yra nereikalingos, — man aiš
kino, — nes jau nėra pelių. Ir šunes nerei 
kalingi, nes nusikaltimai bemaž išnyko. 
Be to, jie ėda kiekvieną dieną, o gamybos 
jokios.

Neseniai vienas kinietis sugrįžo iš užsie 
nio ir parsivežė mažą šunelį. Tai buvo ypa 
tingos veislės brangus šunelis. Kinietis ir 
jo žmona, kaip mažą vaiką, mylėjo tą gra 
žųjį gyvulėlį. Vyras dirbo įstaigoj, o lais
valaikiu išsivesdavo savo šunelį pavaikš
čioti. Pamatę tai, kaimynai pradėjo mur
mėti:

— Jis turi šunį...
— Čia kažkas įtartina...
Kaimynai apskaičiavo, kiek maisto šuo 

suėda per metus, ir padaugino iš 600 mili
jonų. Tada šunelio savininkui buvo pa
skelbta, kiek kainuotų liaudžiai, jei kiek
vienas kinietis turėtų po šunį; kokia nau
da išeitų kraštui, jei darbui būtų s.unaudo 
tos tos valandos, kuriomis vedžiojamas tas 
šunelis, o uždarbis būtų paaukotas valsty
bei. Jis gyveno prieš daugumos valią ir 
tuo būdu nukrypo nuo linijos.

Kinietis atsiprašinėjo ir aiškinosi. Jis nė 
nepagalvojo, kad daro tokius didelius 
nuostolius kraštui. O norėdamas parodyti 
gerą valią, jis pasiūlė šunelį kaimynams. 
Bet šunelio niekas neėmė. Tada kinietis nu 
sprendė nužudyti šunelį. Kaimynai įspėjo 
kinietį: šuo yra brangus, ir bus padaryta 
didelių nuostolių liaudžiai, jei užmuš šu
nelį.

Tada kas daryti?!..
Šios problemos išspręsti atėjo aukštas 

pareigūnas — partijos sekretorius.
—■ Ko jūs norit? — kalbėjo partijos sek 

retorius. — Šis žmogus sumažina sau mais 
tą, kad turėtų kuo pašerti šunį. Jam leista 
eiti pasivaikščioti, ir niekam nėra jokio 
nuostolio, jei šunelis paskui seka.

Kiniečio laimė tebuvo trumpa. Kaimy
nai pradėjo iš naujo pulti jį.

— Ar tu nežinai, kad komunistas turi 
būti agresyvus ir kovingas. Jis turi laimė
ti kovą, o ne pasiduoti. Tu svyravai, kai 
mes kritikavome tavo šunį. Kodėl mums 
neatsakei tada, kad šuniui maistą nutrau
ki nuo savo burnos? Kodėl tu neatsikirtai 
mums, kad turi teisę eiti pasivaikščioti? 
Kodėl tu norėjai sunaikinti liaudies turtą? 
Kas atsitiktų su Kinija, jei visi komunis
tai būtų tokie, kaip tu?! Atsakyk! — šau
kė kaimynai.

Kai kinietis pradėjo atsakinėti į kaimy 
nų priekaištus, tada paaiškėjo, kad jie bu 
vo teisingi, ir tada jis išpažino savo klai
das. •

— Gerai, — sakė kaimynai, — tu ma
tai, kad tau reikia sustiprinti marksisti
nius pagrindus. O tai gaji atlikti tik dar
bo stovykloj. .

Mes palikom Kiniją, kai ši byla dar bu-
vo nebaigta, bet aš spėju, kad šunelio sa
vininkas savanoriu užsirašė darbui, jog 
sustiprintų politinę liniją.

Vertė V. Ungis
P.S. Maks Sunderl yra žinomas jugosla

vų rašytojas, praėjusiais metais lankęsis 
Kinijoj. Gyvenimas tokiam režime ir 
marksistinėms akims žiūrint nėra tinka
mas nei žrnogui, nei gyvuliui.

SVAJONĖ APIE JURBARKO 
ELEKTRINĘ

„Hidroenergoprojekto“ institutas skel
biasi baigęs antros Nemuno hidroelektri
nės projektavimo darbą. Stotis suprojek
tuota ties Jurbarku (ne ties Smalininkais, 
kaip kitų buvo siūlyta). Pagal projektą, 
ši stotis galinti būti pastatyta per dvejus 
metus.

Tačiau nežinia, kiek laiko tas projektas 
turės laukti, nes iš dabartinio septynme
čio plano šios stoties statyba išbraukta.

(LNA)

ARGENTINOJ KELIAIS BOLŠEVIKAIS 
MAŽIAU...

Liepos 4 d. į Vilnių atvyko keletas senų 
jų emigrantų iš Argentinos. Vienas iš jų, 
Juozas Kaikaris, iš Lietuvos išvykęs dar 
prieš I karą. Kiti grįžusieji — buvęs pro
komunistinis redaktorius Juozas Guobys, 
„pažangi veikėja“ Stasė Kairienė ir kaž
koks Beriozovas. Su šeimomis iš viso de
vyni asmenys. (LNA)

AR PASTATYS 110.000 LŪŠNŲ?
Kaune įvykusioje kaimo statybininkų 

konferencijoje priimta rezoliucija, kurioje 
tarp ko kita sakoma, kad „per septynme
tį numatytą perkelti iš vienkiemių bei pa
statyti kolūkių gyvenvietėse daugiau kaip 
110 tūkstančių gyvenamų namų“.

Bet kalbant apie statybines medžiagas, 
toje pačioje rezoliucijoej sakoma: „Gyve
namuosius namus kaime reikia taip pat 
kiek galima daugiau statyti iš spalių, piu- 
venų, durpių arba šiako - betono, iš molio 
arba nedegtų plytų, dolomitų su atitinka
mu šildomuoju sluoksniu, medžio - durpių 
plokščių ir panašiai; luboms reikia plačiai 
naudoti įvairias vietinės gamybos plokš
tes“.

Vienkiemiuose dabar nėra naujesnių tro 
besiu kaip 20-ties metų. Tad nei iš perkel 
tų esamų, nei „spalių - piuvenų“ geros ko
kybės trobesių negalima tikėtis. (LNA)

(E) Šiluvos atlaidai vis dar gausiai lan
komi, kaip aiškėjo iš Vilniaus radijo prane 
Šimo birželio 23 d. Atlaidai įvyksta vis rug 
sėjo mėn. Nors dabar lankytojų esą kiek 
mažiau, kaip anksčiau, bet vis dar daug 
žmonių suvažiuoją. Tačiau kalbėtojas save 
ramino: „Negrįžtamai praėjo stebuklų ir 
tamsių prietarų metai“. ’

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 30. (570) 1959. Vii. 23

PARLAMENTAS BE OPOZICIJOS
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jūs kaip ir visados galite siųsti per

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

Telefonas: ACOrn 0712
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Literatūra partijos tarnyboje
CHRUŠČIOVAS SOVIETINIUS RAŠYTOJ US NUVERTINO IKI PARTIJOS 

RAŠEIVŲ
KOVOS SU „REVIZIONIZMŪ“ IR „BURŽUAZINE IDEOLOGIJA“ PRIEDANGA 
VISA RAŠYTOJŲ KŪRYBA PALENKIAMA PARTIJOS INSTRUKCIJOMS IR

CENZŪRAI
(E) Užsienio institucijos, kurios kruopš

čiai tiria Sovietų Sąjungos gyvedimą, smul 
kiai išnagrinėjo ir įvykusio gegužės mėn. 
Maskvoje III visasąjunginio rašytojų šuva 
žiavimo reiškinius. Prieita išvados, kad 
Chruščiovui ir partijos vadovybei pavyko 
šalies rašytojus palenkti Kremliaus valiai, 
pabrėžiant visos literatūrinės kūrybos par
tiškumą. Tai reiškia, kad Chruščiovas so
vietų rašytojus nuvertino iki klusnių parti
jos rašeivų ir septynmečio plano propagan
dininkų. Jau 3 metai, kai Chruščiovas to 
siekia.

Suvažiavimas dar nebuvo pradėtas, kai 
Maskvos ir atskirų respublikų spaudoje 
ėmė rodytis straipsniai rašytojų, paskirties 
ir uždavinių klausimais. Pvz., Maskvos „Li 
teraturnaja gazeta“ gegužės 12 d. latvių ko
munistinis rašytojas ir žymus sovietinis 
veikėjas V. Lacis (buv. Latvijos ęiin. pir
mininkas) tiesiai pareiškė, kad „Rašytojų 
sąjungos idėjinis vadovavimas priklauso 
partijai“, o Maskvos rašytojų centrui lieka 
tik koordinuoti atskirų respublikų organi
zacijas. Partijos vadovaujantis vaidmuo nu 
statant rašytojų veiklos gaires buvo pa
brėžtas ir Lietuvos komunistų spaudoje. 
Azerbeidžano resp. rašytojų pirmininkas 
„Lit. gazeta“ laikraštyje siūlė rašytojų or
ganizacinę struktūrą prilyginti liaudies 
ūkio tarybų struktūrai...

Prieš pat suvažiavimą Maskvos radijas 
aiškino, kad sovietinio rašytojo darbas bus 
tik tada vaisingas, jei jis bus suderintas su 
septynmečio plano vykdymo problemomis. 
Literatūriniai veikalai galį būti įspūdingi 
tik tada, kai jie iškelia sovietinį heroizmą...

Taip pat prieš suvažiavimą tomis temo
mis pasisakė vedamuoju ir vyriausias par
tinis organas „Pravda“. Čia dar aiškiau bu 
vo pabrėžtos partijos instrukcijos rašyto
jams. Girdi, užsienio buržuaziniai šmeiži
kai tvirtiną, kad socialistinis realizmas ve
da prie kūrybos niveliavimo. Revizionistai 
ir buržuaziniai šmeižikai norį sumažinti 
soc. realizmo įtaką ir paneigti jo reikšmę 
bei pasiekimus sovietinėje literatūroje. So 
vietinė literatūra esanti nepalenkiamai iš
tikima partiškumo principams.

Tą pačią dieną ir „Lit. gazeta“ įsakmiai 
pakartojo sovietinių rašytojų partinio va
dovavimo reikalavimą. Taip pat įsakmiai 
rašytojai buvo įspėti nesitaikstyti su bet 
kokiais buržuazinės ideologijos ar revi- 
zionizmo pasireiškimais.

Jei buvo reikalas rašytojus tiek ilgai ir 
intensyviai „paruošti“ suvažiavimui, ma
tyt, rašytojuose tų nepageidaujamų „pasi
reiškimų“ pasitaiko nemažai.

Kai įvykoi suvažiavimas, visa ėjo jau pa
gal centrinę režisūrą, kietai laikantis 
Chruščiovo duotų instrukcijų. Ir atidaręs 
suvažiavimą Fedinas ir kiti kalbėtojai be 
jokių rezervų pasisakė už Chruščiovo duo
tąsias gaires. Vieni lenktyniavo su kitais 
įsiteikti Chruščiovui (kaip anksčiau kad 
pataikaudavo Stalinui). Jam pačiam ne
daug beliko kalbėti. Vis dėlto Chruščiovas 
dar ir suvažiavime išdrožė karčius pamoks 
lūs rašytojams, primindamas jiems, kad 
„Jūsų eilėse yra dar senų laikų atliekų“. 
Kalbėjo apie principinę ir aštrią kovą prieš 
revizionizmą, 
liaudį nustatyti prieš partiją...

Šarkovas, pavadinęs Pasternaką („Dr. 
Živago“ autorių) šaltojo karo ideologu, iš
daviku, nebepripažino jam jau nė sovieti
nio rašytojo titulo. Baigė pakeltu tonu prie 
saika: Mes remiame partiją ir visus savo 
sugebėjimus atiduosime komunistinei sta
tybai...

Ukrainietis Gončar savotiškai apibūdino 
vadinamojo „atolydžio“ laikotarpį. Girdi, 
tai buvęs revizionistinių plepalų laikotar
pis. Bet rašytojai nepametę kelio ir nenu
stoję pusiausvyros, „jei neskaityti atskirų 
asmenų, kuriems oro duobėse blogai pasi
darė“... Jie pradėję juodinti tai, kuo prieš 
tai gėrėjosi.

Pamfirovas, Prokofjevas ir eilė kitų kal
bėtojų Vienas uoliau už kitą pabrėžė saitus 
tarp literatūrinės kūrybos ir septynmečio 
plano.

Visas suvažiavimas praėjo Chruščiovo 
tezių (ryšio tarp literatūros ir gyvenimo) 
dvasioje, kaip kad buvo iš anksto „patvar
kyta“. Savarankiškumo delegatai neparodė 
nė krislo. Beje, iš 497 delegatų buvo tik 3 
iki 30 metų amžiaus. Taigi jaunoji karta 
yra išskirta subręsti.

Reorganizuota ir rašytojų sąjungos va
dovybės struktūra. Paraleliai su valdyba 
dabar veikia sekretoriatas iš 28 asmenų, iš 
kurių 10 yra rusai, 4 ukrainiečiai ir 14 ki
tų respublikų atstovai.

Visi reiškiniai rodo, kad Sovietų Sąjun-

gos rašytojams dabar yra uždėtas apinasris 
nem'enkesnis, kaip Stalino laikais, šiek tiek 
laisvesnės kūrybos rašytojas pavadinamas 
išdaviku (kaip Pasternakas), o daug vilčių 
sukėlęs Sovietų Sąjungoje ir pasaulyje 
„atolydžio“ laikotarpis pavadintas revizio
nistiniu plepalų laikotarpiu. Rašytojai, iš
rikiuoti partinėmis gairėmis pagal Krem
liaus instrukcijas, neteko bet kokio sava
rankumo, tikriau sakant, neteko vilties di
desnio savarankumo ir laisvės susilaukti. 
Tai juo skaudžiau atsiliepia Lietuvoje ir 
kitose Sovietų valdomose respublikose. Ats 
kirų respublikų rašytojų atstovų įtraukimu 
į sekretoriatą, kuris veiks ne per valdybą, 
o paraleliai ir kurio reikšmė bus didesnė 
kaip valdybos, norima turėti pastovią prie
žiūrą ir įtaką rašytojų organizacijoms.

OHISHI GIRTUMAS
Tiems, kurie ne visados turi kišenėje 

atliekamų pinigų, bet mėgsta išgerti, Kozo 
Ohishi istorija gali sukelti didelio pavydo. 
Negeria, o girtas! Užvalgo duonos ar bul
vių ir girtas!

Dabar jam jau 46 metai, ir. jis atšventė 
25 metų sukaktį, kai nė lašelio neėmęs daž 
nai buvo girtas. Tą sukaktį jis atšventė 
visiškai blaivas.

Jis turėjo 19 metų, kai susisiekimo ne
laimėje buvo sužeistas jo pilvas. Daktarai 
užlopė, ir vaikinas visiškai pasveiko. Vis
kas buyo kaip reikiant, bet 1934 metais 
jis dirbo kaip grioviakasys ir pradėjo 
svaigti kiekvieną kartą, kai tik užvalgyda 
vo duonos ar bulvių. Jis toks būdavo gir
tas, kad jau nebenulaikydavo galvos. 
Draugai pradėjo įtarinėt, kad jis pasislėpęs 
pasigeria.

Kai prasidėjo karas, gydytojai pripaži
no, kad jis visiškai sveikas ir tinka kariau 
ti. ■ Bet kariuomenėje karininkai nuolat 
bardavo ir bausdavo jį už girtavimą. 
Draugai iššniukštinėdavo visur, ieškodami 
paslėptos degtinės.

Po karo jis bandė vengti to maisto, nuo 
kurio pasidarydavo girtas. Tai nebuvo 
lengva, nes jis buvo vedęs ir turėjo jau 
ketvertą vaikų. Dėl to sunku būdavo nusi
pirkti mėsos ar kitokio brangesnio mais
to. Net ir šeima pagaliau nusprendė, kad 
jis yra slaptas girtuoklis. Visą paslaptį iš
aiškino Hokkardo universiteto ligoninė.

Daktarai iš pradžių bandė juokauti, kai 
ligonis pasakodavosi, nuo kurių valgių jis 
būna girtas, o nuo kurių ne. Ilgainiui dak 
tarai pakeitė nuomonę. Dr. Takada pradė
jo tirti skilvio sultis, o mikrobiologams 
tada paaiškėjo, kad Ohishi skilvyje yra 
įsiveisęs grybas Candida albicans, kuris la 
bai greit vykdo fermentaciją — gamina 
alkoholį. Šis grybas kartais įsitaiso žmo
gaus pilve, bet nebūna toks veiklus. Ohi
shi grybas buvo susiradęs 
ir iš jo aktyviai veikė

Dr. Takada ligonį išlaikė 
goninėje, kol vaistais buvo
bas. Dabar šis japonas Ohishi yra jau vi
siškai blaivas.

mažą įdubimą

dar mėnesį li- 
pribaigtas gry

VATIKANO ATLYGINIMAI
Naujasis popiežius Jonas XXIII pakėlė 

atlyginimus Vatikane dirbantiems apie 
5.000 dvasininkų ir civilių.

Doleriais skaičiuojant, kurijos kardino
lai gaus apie 100 dolerių daugiau (gauda
vo. 800 dol. menesiui), arkivyskupai ir vys 
kupai po 265-335 (gaudavo po 240-275 do
lerių). Paprastų darbininkų atlyginimai 
pašoka nuo 82 dol. iki 112; darbininkams 
per pusę padidinami šeimos priedai.

Turint galvoje tai, kad Vatikane nebrąn 
gūs butai, maistas ir drabužiai ir kad ne
imami jokie mokesčiai, gyvenimas turėtų 
būti neblogas.

Bet užtat popiežius ruošiasi pakeisti dar 
bo valandas. Iki šiol būdavo dirbama nuo 
8 vai. ryto iki 2 vai. p.p. Užsieniečiai skųs 
davosi, kad popiet jie nebegali jau atlikti 
įstaigose jokių reikalų.

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

bet

MEDŽIAGOS SIUNTINIAMS
KRAUTUVIŲ KAINOMIS!

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

Vakarų spauda su nemažu liūdesiu skai
čiuoja Afrikos ir Azijos valstybes, kurios, 
dažnai tik neseniai gavusios nepriklausomy 
bę, viena po kitos nusisuka tolyn nuo demo 
kratijos. Su tokiu kartėliu sekami įvykiai 
ir Ghanoje, pirmoje_nepriklausomoje neg
rų valstybėje. Ji tik prieš dvejiš metus ga
vo nepriklausomybę, o jau Dr. Nkrumos 
vyriausybė spėjo sukišti į kalėjimą 41 opo
zicinės partijos veikėją. Dabar buvo atėju
si eilė jau ir opozicinės partijos parlamen
te vadui Dr. Kofi Busią, bet jis suspėjo pa
bėgti į D. Britaniją ir nebelinkęs grįžti.

Dr. Busią vis buvo bandyta įjungti į by
lą, kurios dalyviai kaltinami suokalbiu nu
žudyti ministerį pirmininką. Tam reikalui

kuris bandęs rašytojus ir ištirti komisijai vis dėlto nepasisekė Busios 
prikabinti, o komisijoje dalyvavęs anglas 
advokatas pareiškė net abejonę, ar iš viso 
tokio suokalbio būta. Tada vyriausybė pa
skelbė, kad opozicijos vadas yra buvęs už
sieniuose ir kalbėjęs neigiamai apie vyriau 
sybę, dėl to jis būsiąs atiduotas teismui. 
Kad jis nebeišvažiuotų, buvo duotas įsaky
mas atimti pasą. Bet Dr. Busią išsmuko į 
Sierrą Lione, pirma pasirūpinęs išgabenti 
šeimą.

Kadangi Dr. Busią yra buvęs Oksfordo 
auklėtinis, jam jau pasiūlyta Hagos institu 
to socalinių studijų profesoriaus vieta, bet 
jis atsakė: „Aš būčiau linkęs grįžti, jei bū
tų bent kiek progų demokratijai atsigauti“.

O Ghaną valdąs Dr. Nkruma, siekdamas 
sau kietos valdžios, jau susikūręs net asme 
nybės kultą: jam statomi jau paminklai, jo 
vardu vadinamos gatvės ir aikštės, su jo 
atvaizdu kalami pinigai.

ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

ACTON PHARMACY (export) LTD

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

gį 
w

TAURAS 
(Sav. Ant. Briedis)

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

NAUJI REKORDAI
Amerikos biblistai buvo susirinkę į Man 

hattaną ir patyrė, kad jų organizacija pra 
eitais metais pasiekė biblijos platinimo 
rekordą: išplatino jos 16.629.486. Kiti to
kie geri metai buvo 1951 m. — išplatinta 
16 milijonų egzempliorių.

Iki praeitų metų galo jie bibliją buvo 
išleidę 1.136 kalbomis ir tarmėmis — vi
są bibliją 215 kalbų, Nauj. Testamentą 
273, evangelijas 648.

Bet dar yra daugiau kaip 1.000 kalbų,, 
kuriomis neišleista nė dalelė biblijos.

YPATINGAS GERAŠIRDINGUMAS
Formozoje gyvena pasiturinti ponia Kao 

Lai Chao-chi, kuri išlaiko 50 žiurkių. Ji 
yra pareiškusi: „Žiurkės niekuo nėra blo
gesnės negu daugelis žmonių“.

UŽMARŠUMAS
Tennessee policija sulaikė įsilaužėją Os 

car Shelton, kuris 
kų užsimaudavo 
pirštų žymių. Jis 
paliktų pėdsakų.

eidamaas vogti ant ran- 
kojines, kad nepaliktų 
buvo susektas iš baso

50 DOLERIŲ UŽ MELĄ
Kerry Cannon buvo areštuotas už per 

greitą važiavimą. Jis sakėsi skubąs į savo 
vestuves. Kai paaiškėjo, kad jis yra vedęs 
jau prieš pusę metų, tai buvo nubaustas 
50 dolerių.

JAUDINANTI DRAUGYSTĖ
Tvirta draugystė jungia Žemės ūkio mi

nisterijos revizorių Kišoną ir Panevėžio 
RTS vyr. buhalterį Liekų. Kišonas labai 
teigiamai atsiliepia apie Liekų.

— Kas? — Domininkas Ličkus? Tai at
kaklus buhalteris — truks luš, bet savo pa
sieks.

Tai tiesa. Ličkus šiomis savo dorybėmis 
ne vieną ant menčių paguldė.

Pirmoji buvo nugalėta buhalterė Varejes 
kaitė. Mat, ji „be reikalo“ pasipiktino, kai 
buhalteris Ličkus, grįždamas iš Panevėžio, 
invalidą kasininką Pikšrį iš. kabinos į kė
bulą perkraustė ir pats atsisėdo į jo vietą.

Kokiais metodais' Ličkus įtikinėjo direk
torių, mes nežinome, bet netrukus direkto
rius Mackevičius parašė įsakymą:

„Atleisti pagal pačios pareiškimą“.
— Penkiasdešimt metų išgyvenau,

tokio intriganto kaip Ličkus nesutikau. Ne 
galiu toliau čia dirbti. Susimildami .atleiski 
te mane iš darbo, — su ašaromis maldavo 
buhalterė Gedeikienė profsąjungos komite
to posėdyje.

Vėl netruko pasirodyti direktoriaus įsa
kymas: „Atleista-pagal pačios pareiški
mą“...

Prasidėjo ataka prieš buhalterę Mikeliū- 
nieiię. Ji didžiai nepatiko Ličkui, kad užta
ria tuos, kurie Ličkui nepatinka ir iš viso 
kiša nosį, kur jai nedera. Bet ši pasirodė 
užsispyrusi —, jokiu būdu pati pareiškimo 
nerašo, kad ją atleistų.

— Nerašo — nereikia. Bus proga — pa
tys parašysime, — ramino save Ličkus.

Ir parašyti netruko: „Buhalterę Feliciją 
Mikeliūnienę, ryšium su MTS reorganizavi 
mu į RTS ir etatų mažinimu iš einamų pa
reigų atleidžiu... direktorius Mackevičius?.

Rakštis akyje Ličkui buvo ir vyr. buhal
terio pavaduotoja-Ramanauskienė. - Ji ir 
darbšti, ir tyli, bet...

— Kaip surasti kabliuką, — suko galvą 
Ličkus, vartydamas Ramanauskienės ligos 
biuletenį.

— Ehe, surasta! Ir dar koks kablys, — 
iš džiaugsmo suklykė Ličkus. — Biulete
niai išduoti dviem mėnesiams ir penkioms 
dienoms. Penkios dienos daugiau, negu ji 
turi teisę sirgti. Kuodi, pasiruoš paaukšti
nimui.

Bet Ramanauskienė į darbą atėjo dar ne
sibaigus ligos biuleteniui.

— Mes su ligonlapiu dirbti neleisime, — 
Ličkaus padiktuotas . pareiškė direktorius. 
— Prašome sirgti iki galo.

— Bet vėliau jūs mane ko gero atleisite 
iš darbo. Viena tik dirbu, devynių asmenų 
šeimą išlaikau, —■ verkė Ramanauskienė.

— Taip, atleisime.
Ir atleido. Nusispiaut į .padėkas, pareikš

tas jai už gerą darbą, į jos šeimos sunkią 
padėtį. Ličkus norėjo Kuodį savo dešiniąja 
ranka padaryti ir padarė.

Visišku neišmanėliu Ličkaus akyse pali
ko pagalbinio ūkio vedėjas Lipnėvičiūs po 
to, kai jis buhalterio karvę išvarė iš sėklai 
paliktų dobilų, o jo žmona atsisakė už dy
ką kasti buhalterieriės bulves. Lipnevičių 
ne tik iš darbo atleido, bet suklijavo ir by
lą už 25 tūkstančių rublių išeikvojimą. Lai 
mė, kad teisingumo organai Lipnevičių iš
teisino.

Profsąjungos vietos komitetas nutarė grą 
žinti ūkvedį Lipnevičių ir- buhalterę Mike
liūnienę į darbą. •

— To dar betrūko. Palauk, Grigaliūnai, 
nors tu ir profsąjungos veikėjas, bet ir tau 
uodegą prisiūsim!

Sudarė Ličkųs komisiją. Įdavė,dvide
šimt šešiais centimetrais ilgesnį sieksnį. Iš
matavo visus Grigaliūno brigados iškastus 
griovius — beveik porą kilometrų prirašy
tų griovių surado, visus padarytus „nuos
tolius“ apskaičiavo, surašė aktus, perdavė . 
prokuratūrai. Išpūstas muilo burbulas vėl 
sprogo.

Ar visuomet Ličkus toks reiklus? Ne, ne- 
visudmet. Ministerija gavo signalų, kad 
vyr. buhalterio ir direktoriaus butų remon
tui iššvaistyta beveik 15 tūkstančių rub
lių... Už valstybines lėšas direktorius ir bu 
halteris nusipirko sofas ir radijo aparatą. 
Ličkus MTS cementą išsikeitė į karvę sau, 
o tą cementą vėliau nurašė į ūkio išlaidas... 
Ličkus sau ir direktoriui išsirašė grūdus ir 
kitus produktus iš pagalbinio ūkio tono
mis.

Iš ministerijos sučirškė telefonas:
— Domininkas? Labas, labas! Aš, Kišo- 

nas. Nemalonios naujienos, brolyti. Pas ta
ve atvažiuoju, bet šį kartą ne į vardinęs, o 
revizuoti. Skundžia, bjaurybės...

Buhalterijoje pakilo dulkių debesys nuo 
sklaidomų bylų. Ličkus su Kuodžiu nakti
mis prakaitavo, ruošėsi revizijai. Tuoj so
fos atsirado direktoriaus ir buhalterio kabi 
netuoše. Už nurašytą cementą įplaukė į ka 
są pinigai...

Atvažiavo Kišonas skundų tikrinti. Dvi 
savaites rašė aktą, medum tepė."

.Ličkus yra reikalaujantis darbą atlik 
ti laiku, sąžiningai, jis kiekvienam paaiški
na,' pasitaria...
...Vietos komitetui apsvarsčius šį klausi
mą, Ramanauskienės apkaltinimas iš drg. 
Ličkaus pusės liko nepagrįstas... Kaip bu
vo minėta, vyr. buhalteris yra netaktiškas 
savo pavaduotojai Ramanauskienei, tas da
linai netiesa. E. Ramanauskienė paskutiniu 
metu vyr. buhalteriui nieko nepadeda, nes 
serga ir didelę dalį tarnybos praleidžia sirg 
dama pagal biuletenį...
...Dėi 500 kilogramų cemento... pereinant 
į ūkiskaitą pinigai buvo nurašyti į MTS iš-' 
laidas, bet darbuotojams išaiškinus šitą rei 
kalą, pinigai kasos pajamų orderiu Nr. 782 
buvo įnešti į RTS kasą.

...Mackevičiaus bute jo apsaugoje yra 
RTS radiola „Družba“.

...įforminant linoleumu, 1.150 rublių su
moje pirktos dvi sofos šiuo metu randasi 
RTS direktoriaus ir vyr. buhalterio kabinę 
tuose“.

Taip nusaldintą aktą perskaitę, matyt, 
nusilaižė pirštus ir LTSR Žemės ūkio dar
bininkų ir tarnautojų profsąjungos respub
likinis Komitetas, kuris buvo patvirtinęs 
Panevėžio RTS vietos komiteto nutarimą 
atleisti Liekų iš vyr. buhalterio pareigų.

Ličkus ir vėl paliko „vyriausiuoju“. Jis 
tebesišypso, bet žvalgosi, kas dar liko, ku
ris gali būti juo nepatenkintas.

Jaudinanti draugystė. Dėl jos pagrįstai 
jaudinasi daug darbo žmonių, kurių atžvil
giu taip savavaliauja Ličkus.

V. Valaitis („Tiesos“ koresp.).
Iš Vilniaus. „Tiesos“, 1959.V.19.

(E) Pirmieji Lietuvos gyventojai Lietu
voje gyvenę Dzūkijos krašte, dėstė Vilniaus 
radijas birželio 22 d. Tai esą išaiškinta se
novės iškasenomis.

(E) Lietuvos žemės ūkio paroda liepos 
mėnesį atidaryta Kaune, Ąžuolyne.

(E) Vilniuje įvyko Pabaltijo architektū
rinių paminklų apsaugos ir restauravi
mo metodinė konferencija. Perskaityta 
apie 18 mokslinių pranešimų.

P •& B SUPPLY CENTRE LTD
prašo Gerbiamus Klijentus reikalausi 

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 musų patirtimi, mes esame 
visad pasiruošę Jums patarnauti.

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.
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