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VIENOS FESTIVALIS
EISENHOWERIO EUROPINĖS KELIONĖS PROGA JAUTRUS SUSITIKIMAI SU ATVYKUSIAIS IŠ LIETUVOS

Politinės ir diplomatinės lenktynės

Diktatoriai ir agresoriai visuomet lipa 
ant kulnų ramiems politikams ir diploma
tams. Chruščiovas, apgaule ir smurtu pasi 
grobęs valdžią iš Malenkovo, Molotovo ir 
Co., suaktyvino bolševikinę politiką ir dip
lomatiją. Jis siekia priversti Vakarus kapi
tuliuoti ir patvirtinti visa tai, ką bolševi
kai laimėjo antrojo Pasaulinio Karo pasė
koje. Jis skaldo Vakarų Europos jėgas ir 
bando laimėti JAV pritarimą.

Nuolatinės diplomatinės ir politinės kon
ferencijos parodė, kad varžomasi, kas pir
mas nuvažiuos i Kremlių. Žinoma, nuo to
kios didelės pagarbos Chruščiovo ragai už
augo, ir jis įsigeidė aplankyti JAV, o pas
kui pakviesti Eisenhowerį į Maskvą. Eisen 
howeris, norėdamas laimėti baigmę, neatsi 
sakė nuo šių politinių ir diplomatinių lenk 
tynių. Ir Nehru, kuris mėgsta įkišti visur ir 
savo trigrašį, vaidindamas taikos balandžio 
vaidmenį, šias lenktynes palaimino... Žiū
rėsime, kas pirmas nubėgs į taikos, perga
lės, laisvės ar vergijos pradmę — startą?

Elsenhoweris — karys strategas

Eisenhoweris, prieš pasimatydamas as
meniškai su Chruščiovu, nutarė aplankyti 
Europą. Ši jo kelionė turi ir turės labai di
delę politinę svarbą. Jis lankysis Bonnoje, 
Londone ir Paryžiuje. Jis matysis su kone 
visais svarbiaisiais Vakarų Europos politi
kais ir diplomatais. Reikia manyti, kad jis 
tirs ne tik politines nuotaikas, bet ir galu
tinį Vakarų Europos nusistatymą komuniz 
mo atžvilgiu.

Prez. Eisenhoweris yra ne tik vairuojan 
tis pasaulinis politikas ir diplomatas, bet 
jis yra, svarbių svarbiausia, karinis specia
listas ir puikus strategas. Jis ir politikoje 
ir diplomatijoje vartoja puikias strategines 
priemones. Jis pasirinko tete-a-tete pasitari 
mų metodą, kuris užtikrina intymumą ir 
slaptumą. Tikėkime ir linkėkime, kad ši Ei 
senhowerio kelionė duotų gerų vilčių pa
vergtųjų tautų ir valstybių Laisvei. Bet 
kartu ir budėkime ir dirbkime, kad paverg 

lautoa nebūtų paliktoj vergijoje.

Ar laisvoji Europa siekia visuotinės 
Laisvės?

- Po II Pasaulinio Karo, visokeriopai iš
semta Vakarų Europa, jos laisvosios valsty 
bes rūpinasi labiau savimi negu kitais. 
Kiekviena savyje užsidariusi didina mate
rialines gėrybes, stiprina jėgas ir galvoja 
vėl apie pirmavimą... Anglija norėtų groti 
pirmuoju smuiku, bet Amerika išmuša jai 
iš rankų smičių. Visi turi savo vidaus ir už 
sienio rūpesčių ir bėdų, o svetimi kailiniai 
nerūpi...

Laisvės problemomis labiausiai yra susi 
rūpinusi Vakarų Vokietija, nes jos didelė 
kūno dalis — Rytų Vokietija yra bolševikų 
okupuota. Taigi visiškai suprantama, kad 
Eisenhoweris apsisprendė ne tik neaplenk
ti, bet pirmąjį kelionės žingsnį daryti į Bo 
pną. Nuo Vakarų Vokietijos labai priklau
so ir Amerikos, ir Vakarų Europos, ir so
vietų politika. Jei Chruščiovui pasiseks su 
komunistinti Vokietiją, tai gresia pavojus 
visai Europai būti komunistinei. Dabar ei
na didžiausia diplomatinė ir politinė grum
tis dėl Vokietijos.

Tačiau neužmirškime, kad šioje grumty- 
je ir Rytų Europos tautų laisvė turės vai
dinti tam tikrą vaidmenį. Būtų didelė Va
karų Europos tragedija, jei būtų išduota 
pavergtųjų tautų laisvė. Chruščiovas nepa 
sitenkins tik Vokietijos problemų išspren
dimu. Po to tuoj pasireikš agresiniai ak
tai prieš Skandinavijos valstybes, prieš 
Turkiją, prieš Italiją. Žinokime, kad Chruš 
čibvas ieško visur silpnų vietų ir bando eta 
pais laimėti Europą. Taigi pavojus ne tik 
Vakarų Vokietijai, bet visai Europai iš bol 
ševikų pusės. Jei laisvoji Europa nori išlik 
ti laisva, tai ji turi susirūpinti ir visos Eu
ropos visuotine laisve...

Pavergtoji Europa — šimtai milijonų 
žmonių

Atrodo, kad paskutinėse konferencijose 
svarstomas Berlyno ir 17 milijonų paverg
tųjų vokiečių klausimas, tačiau užmiršta
ma, kad yra dar šimtai milijonų pavergtų 
lietuvių, latvių, estų, suomių (suomiai taip 
pat iš dalies Maskvos pavergti), ukrainie-

(Ę) Propagandiniai pasisakymai Lietu
voje dėl busimojo Eisenhowerio ir Chruš
čiovo susitikimo. Pasikalbėjime su Vil
niaus radijo bendradarbiais visa eilė Lietu 
vos pareigūnų labai palankiai pasisakė 
apie busimąją Chruščiovo kelionę Ameri
kon. Matyt, Maskva davė įsakymą visoje 
šalyje organizuotai pareikšti „džiaugsmą“. 
Kartu tai turi tikslo pakelti Chruščiovo 
prestižą, ypač tokiuose Pabaltijo kraštuo
se, kurių gyventojai vis dar netiki sovieti
nio režimo pastovumu,

Rašo: Stepas Vykintas

čių, gudų, lenkų, gruzinų, totorių, kazokų, 
sibiriečių, rumunų, bulgarų, vengrų, čekų, 
slovakų, kroatų, serbų, albanų etc. Nepa
mirškime, kad Azijoje dar yra šimtai mili
jonų žmonių, kurie yra pavergti bolševikų. 
Taigi mes negalime galvoti tik apie savo 
Laisvę, bet esame sąžinės įpareigoti dirbti 
ir kovoti dėl visų pavergtų tautų ir paverg 
tų žmonių Laisvės. Europa taip pat bus pa 
vergta, jei kiekviena valstybė težiūrės tik 
savo laisvės ir nekovos už bendrą tarptauti 
nį Laisvės idealą.

Ko lietuviai trokšta iš Eisenhowerio?

Dėdami dideles viltis į Eisenhowerio ke
lionę Europoje, norėtume, kad ši jo kelio
nė duotų tokių vaisių:

1. kad būtų konsoliduota vigą Vakarų Eu 
ropa bendrai kovai dėl visos žmonijos lais 
vės ir demokratinės valdymosi sistemos,

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

DIREKTORIUS REMONTUOJA 
MOKYKLA, O MOKSLEIVIAI — 

BAŽNYČIA

Laiškas Redakcijai
Prašome susidomėti, kas dedasi mūsų 

apylinkėje. O vyksta pas mus štai kokie 
dalykai.

Apylinkės bažnyčios klebonas, pavarde 
H. Vaičius, visokiais būdais trukdo mokyk
lai auklėti vaikus. Dvasininkas motociklu 
vežioja moksleivius į maudyklą, vaišina 
juos saldainiais ir t,t. Įsigijęs vaikų simpa
tijas, klebonas juos išnaudoja savo tiks
lams: liepia valyti bažnytinius paveikslus, 
moko maldų, pratina tarnauti mišioms ir 
kt. O visai neseniai šis mūsų apylinkės da
vatkų globėjas surinko būrį moksleivių ir 
pristatė juos remontuoti bažnyčią. Moks
leiviai dirba prie bažnyčios, o tuo tarpu 
mokykla dar neatremontnota.

Grupė Žigaičių apylinkės gyventojų
* * *

Bažnytininkai prekiauja nesamu pomir
tiniu gyvenimu. Rodydami žmonėms ,.šven 
tųjų“ veidus, sekdami košmarines istorijas, 
jie gąsdina žmones baisiomis kančiomis po 
mirties. O lengviausia įbauginti vaiką, nes 
jis dar nežino objektyviųjų gyvenimo tiesų. 
Užtat kunigai, matydami, kad smarkiai ma 
žėja jų ganomų ,.avelių“ skaičius, visu at
kaklumu verbuoja vaikus prie bažnyčių, 
per išpažintį liepia netikėti tuo, ką jie su
žino mokyklose, ką perskaito knygose.

Su šitokiais faktais mes susidūrėme ir 
Žigaičių apylinkėje. Tauragės II vidurinės 
mokyklos IX klasės moksleivis Mockus at
sisakė visų vaikiškų malonumų vasaros 
atostogų metu. Jis kas rytą eina pėsčias 
arba važiuoja 18 kilometrų į Žigaičius re
montuoti bažnyčios.

— Kodėl tu nepadedi remontuoti mokyk 
los? — paklausėme vaiką.

Devintoko akys įsmigo į apšerpėjusią 
švento Kazimiero statulą.

— Kunigas man žadėjo už gerą darbą 
prie bažnyčios penkis šimtus dienų atlaidų.

— O kaip tau sekasi mokslas?
— Gerai! Bet aš daugiau nebesimokysiu.
— Kodėl?
— Kunigas sakė, kad aš laimingesnis bū 

siu, jei dirbsiu staliumi...
Aiškindamas, kad daugelis šventųjų bu

vo staliai, kunigas stengiasi atitraukti vai
ką nuo mokslo.

Bažnytiniai verteivos stengiasi iš pasku
tiniųjų apnuodyti kuo daugiau vaikų sąmo 
nių. Tai liudija Tauragės rajono teisme gu 
linti niekur nedirbančios J. Gudelytės bau
džiamoji byla už slaptos bažnytinės mokyk 
los įsteigimą nepilnamečiams. Ko mokė vai
kus ši Žigaičių parapijos klebono pagalbi
ninkė? Baudžiamosios bylos papkėje guli 
storas sąsiuvinys, pavadintas „sava kūry
ba“. Neverta cituoti šio supelijusio šlamš
to. Jame garbinama tamsybė. Perėjūne ir 
tiesioginis šios mokyklos organizatorius — 
klebonas — už RTFSR Baudžiamojo" ko
dekso straipsnio Nr. 122 pažeidimą bus nu
bausti.

Minėta bažnyčios tarnaitė, po savo spar
neliu priglaudus, mulkino būrį auklėtinių 
net iš kelių rajono mokyklų. Štai Būdvie

čių septynmetės mokyklos auklėtinę? Zosė

2. kad būtų sprendžiama ne tik Vakarų 
Vokietijos, bet visų bolševikų pavergtų tau 
tų išlaisvinimo problemos,

3. kad būtų paruošta dirva politikai, ku
ri reikalautų iš Chruščiovo atitraukti Rau 
doną ją armiją iš visų pavergtų valstybių ir 
visų tautų, kurios reikalauja valstybinės 
Nepriklausomybės,

4. demokratiniai balsavimai ir rinkimai 
pavergtuose kraštuose bus galimi laisvi tik 
tada, kada tie kraštai bus apvalyti nuo bol 
ševikinio elemento ir primestos bolševiki
nės ideologijos.

Kas liečia lietuvius, mes niekad nesutik
sime, kad Lietuva būtų palikta anapus po
litinių ir diplomatinių pasitarimų ribos ir 
būtų nurašyta Chruščiovui ar jo įpėdi
niams. Lietuva nenori būti laikinos ir ne
teisingos taikos atpirkimo avinėliu ir bolše 
vikinės vergijos auka. Lietuva trokšta, kad 
visos pavergtosios tautos kartu su ja būtų 
išlaisvintos? Roosewelto pranašystė dar ne
išsipildė. Laukiame, kad Eisenhowerio re
alūs politiniai žygiai tą pranašystę greičiau 
priartintų...

Bartkaitė ir Onutė Mataraitė į davatkos 
pinkles irgi pateko. Mergaitės yra dar že
mesnėse klasėse, ir mokykloje joms nėra 
ką veikti. Mokykla vasaros atostogų metu, 
išskyrus vieną kitą ekskursiją, nerengia jo 
kių pramogų vaikams. Mokslo metų bėgyje 
Būdviečių septynmetė mokykla neblogai 
tvarkėsi. Čia yra nemaža triušių ferma, už 
veistas gražus mokomasis daržas. Bet da
bar pašlijo reikalai. Mokykloje neliko nė 
vieno pedagogo. Tiesa, kai kurie mokytojai 
atostogauja vietoje, tačiau pagal seną tra
diciją nejaučia pareigos domėtis savo mo
kiniais nuo tos dienos, kai pagal grafiką iš
eina į atostogas. Ir štai rezultatai: jaunųjų 
gamtininkų sklypas apžėlė piktžolėmis, mo
kyklos triušius šeria direktorės giminaitė, 
o vyresnieji moksleiviai... tapo uoliais Ži
gaičių bažnyčios remontininkais.

Slaptoje bažnytinėje mokykloje buvo ras 
tas ir Stirbaičių mokyklos auklėtinis Ste
ponas Saldukas. Vaikas nenorėjo eiti pas 
davatką. Jį religinga motina dėl to primu
šė. Berniukas pabėgo iš namų. Bet kur jam 
nubėgti? Mokykloje tuščia, visi atostogau
ja.

Gaurės vidurinės mokyklos auklėtiniai 
elektrifikavo jų apylinkėje esančią bažny
čią. Vasaros atostogų metu moksleiviai, va 
dovaujami bažnyčios tarno, šventoriuje žai 
džia futbolą. Taip yra todėl, kad mokyklo
je negausi ir neveikli pionierių organizaci
ja, visai nėra mokinių pirminės komjauni
mo organizacijos.

Dėl šių nenormalumų mokyklose kažko
dėl nesijaudina rajono vadovai. Žigaičių 
vidurinė mokykla dar neatremontuota, 
malkos nesuvežtos. Mokyklos direktorius 
drg. Gedminas, pasisamdęs du darbininkus, 
pats remontuoja mokyklą. O kur mokiniai, 
kokį visuomenei naudingą darbą jie dirba 
atostogų metu? Prie mokyklos remonto di
rektorius bijo leisti auklėtinius, nes šie, mo 
kyklos vadovo nuomone, gali daug dažų iš
gadinti! Mokiniai ruošiasi „pomirtiniam gy 
venimui...“ — už kunigo žadamus atlaidus 
po mirties jie remontuoja bažnyčią.

Žino šią padėtį ir rajono liaudies švieti
mo skyriaus darbuotojai, ir komjaunimo 
rajono komitetas, bet nei vieni, nei antri 
nesistengia ką nors pakeisti.

Rajono mokyklose dirba daugiausia jau
ni mokytojai, turintieji specialų vidurinį, 
aukštąjį arba nepilną aukštąjį pedagoginį 
išsilavinimą. Daugelis jų su gražiausiais no 
rais atvyko į rajono mokyklas auklėti ir 
mokyti vaikus. Vieni su jaunatvišku entu
ziazmu dirba ir dabar, o kai kurie apsnū
do, paskendo asmeninio gyvenimo reikaluo 
se, pradėjo vengti auklėjamojo darbo. Tai 
turėtų kelti nerimą rajono vadovams.

O ten, kur nedirba mokytojai, stengiasi 
vaikus veikti kiti. Ir ši įtaka žaloja mūsų 
augančiąją kartą.
Ig. Muldaris (,,Komj. tiesos“ spec, koresp.) 

Tauragės rajonas.
Iš „Komjaunimo tiesos“, 1959.VIII.8

MIRĖ DU GERI LIETUVOS DRAUGAI

Neseniai Miunchene mirė kroatų laisvės 
kovotojas generolas majoras Kinko Ala- 
banda. Jis buvo ABN Centrinio Komiteto 
narys ir didelis Lietuvos draugas. ABN 
Tautų Tarybos gen. sekretorius ir L. ABN 
Centrinės Delegatūros pirm. J.A. Gytis pa
reiškė užuojautą Velionies našlei ir kroatų 
vadovaujantiems politiniams veiksniams.

Šiomis dienomis Memmingene mirė estų 
dr. A.H. Luig, kuris buvo nuoširdus lietu
vių draugas ir Memmingeno lietuvių gydy
tojas. Atsisveikinimo kalbą prie kapo pasą 
kė ev. kun. J. Stanaitis,

(Elta) Maskvos ruoštasis „Pasaulio jau
nimo festivalis“, prasidėjęs liepos 26 d., 
baigėsi po 10 dienų geroka rengėjams ne
sėkme. Vienos miesto gyventojai ir spauda 
festivalį boikotavo. Dalyvių skaičius buvo 
žymiai mažesnis, negu buvo laukta, ir net 
10 kartų mažesnis negu paskutiniame festi 
valyje Maskvoje.

Nors komunistiniams tvarkdariams ir rū 
pėjo sutrukdyti festivalio dalyvių kontaktą 
vimą su laisvojo pasaulio žmonėmis ir lais
vąja spauda — jiems tai nepavyko. Ir iš 
Lietuvos atvykę festivalio dalyviai, bent jų 
dalis, turėjo progos pasiskaityti laisvojo pa 
šaulio lietuvių spausdinius, — jų tarpe ir 
„Eltos Informacijas“, — paskleistus Vienos 
festivalio metu. Geležinė uždanga tuo 10 
dienų laikotarpiu buvo gerokai prakiurusi, 
nors kai kurioms festivalio dalyvių gru
pėms izoliacijos priemonės buvo itin griež
tos. Pvz., rumunų jaunimo grupė buvo atga 
benta į Vieną laivais Dunojum. Laivai liko 
prieplaukoje toli už miesto. Jaunuolius į 
festivalio parengimus vežė komunistų nu
samdytais sukvežimiais, visur su palydo
vais, kad jaunuoliai kuo mažiau susitiktų 
su laisvojo pasaulio žmonėmis. Panašiai 
elgtasi ir su bulgarų jaunimu. Tų dviejų 
satelįtinių tautų jaunimas jautėsi lyg kon 
centracijos stovyklos ešalonuose, visiškai 
izoliuojamas nuo aplinkos. Net Rytų bloko 
kraštų dalyviai buvo vieni nuo kitų izo
liuoti. Pvz., Sovietų Sąjungos respublikų 
(jų tarpe ir Lietuvos) jaunimas kuo ma
žiausia galėjo laisvai susitikti su Lenkijos 
jaunimu, kad būtų išvengta „užsikrėtimo“ 
laisvesnėmis pažiūromis. Ką bekalbėti apie 
santykius su Vakarų pasaulio jaunimu! O 
vis tiek festivalio dalyvių primestinė disci 
plina į galą pašlijo. Į kai kuriuos atskirus 
propagandinius parengimus nesusirinko 
jau nė minimalus skaičius, jaunuoliai buvo 
išbėgioję po miestą. Maskva tyčia norėjo 
išvengti, kad dalyviai Vienoje ką nors pirk 
tusi ar šiaip savo malonumui daugiau iš
leistų ir užsikrėstų vakarietiškais polin
kiais.

Atvykusieji iš Lietuvos neturėjo judėjimo 
laisvės, juos nuolat sekė „sargai globėjai“

Apie lietuvių dalyvavimą ir susitikimus 
Vienoje „Eltos Informacijos“ gavo kai ku
rių būdingų smulkmenų.

Atrodo, kad į festivalį atvažiavo žymiai 
mažiau lietuvių, negu buvo anksčiau numa 
tyta. Komunistinių vadų visa buvo suorga
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rSeįltųnioS DIENOS "Į
PASIMATYMAS KINIJOJE

Sklinda kalbos, kad važiuodamas į Ame
riką Chruščiovas užusksiąs į Kiniją pasi
tarti su Mao Cetungu.

Jei toksai pasimatymas neįvyktų prieš 
tą kelionę į Ameriką, tai kaip tikras daly
kas jis būsiąs tada, kai Chruščiovas grįšiąs 
atgal.

PANCHEN LAMA SUKILĘS?
Dvasinio Tibeto vadovo Dalai Lamos var 

žovas Panchen Lama sukilimo metu buvo 
gavęs patikinimų, kad jis gaus valdyti kraš 
tą. Dėl to jis palaikė Kiniją.

Dabar, kaip kai kurie Indijos laikraščiai 
rašo, jis prisidėjęs prie Tibeto sukilėlių, 
nes pamatęs, kad likęs vienas. Laikraščiai 
spėlioja, ar jis taip pat prašys prieglobsčio 
Indijoje ir ar Indija išdrįs suteikti jam tai.

BRITŲ STUDENTAI TARP 32 
ŽUVUSIŲJŲ

Rugpiūčio 19 d. netoli Barcelonos Ispa
nijos kalnuose sudužo britų lėktuvas, kuria 
me po atostogų buvo vežami namo daugiau 
šia britų studentai.

VOKIEČIŲ SPAUDA DĖL 
KOMPENSACIJŲ

Vokiečių spauda visiškai vieningai nuo 
gąstauja kartu su vyriausybe dėl tų pini
ginių reikalavimų, kuriuos kelia karo metu 
nukentėjusios kaimyninės valstybės. Nors 
iš tiesų iš jau atsistačiusios Vokietijos ne 
daug buvo reikalauta, o dar mažiau gauta, 
vokiečių spauda tvirtina, kad tai sugriaus 
krašto ūkį.

ŠERLOCK HOLMSAS RUSIJOJE
A. Conan Doyle įpėdiniai buvo įgalioję 

amerikietį sovietinės teisės žinovą Berman. 
rusų teisme ginti 100.000 svarų ieškinį už 
rusiškai išleistus Šerlock Holmso vertimus. 
Nuo 1917 m. rusai yra išleidę 11 milijonų 
egz. pasakojimų apie Šerlock Holmsą.

Net ir aukščiausias teismas atmetė ieški
nį, kaip nepagrįstą, nes nebuvusi pasirašy
ta sutartis takiais reikalais su D. Britanija.

Prof. Berman ieškinį grindė kaip kito 
darbu pasinaudojimą stengiantis praturtėt. 

nizuota taip, kad lietuviai ir kiti pabaltie- 
čiai kiek galint neišsiskirtų iš bendros „So
vietų Sąjungos jaunimo“ masės. Bendroje 
programoje jie nė nebuvo atskirai išvardin 
ti. Užsienio lietuviams, norėjusiems Vieno
je susitikti su savo tautiečiais iš Lietuvos, 
sunku buvo lietuvius surasti didžiulėje da
lyvių masėje. Užkalbinus tokius, kurie tarp 
savęs kalba lietuviškai, ne visi noriai kal
bėjosi — bijojo,'matyt, savo ,,sargų". To
kia sovietinė tvarka, kad atskirai vienų ne
leidžia laisvai vaikščioti, vis turi būt kele
tas, o didesnes grupes lydi „globėjai“. Vis 
dėlto pavyko su kai kuriais atvykusiais iš 
Lietuvos pasikalbėti, nors trumpai ir vis 
varžantis ,.liudininkų“. Žymesnieji festiva
lio dalyviai lietuviai,'kurie buvo apgyven
dinti viešbutyje, taip pat nesijautė laisvai, 
nes vis juos, matyt, kas nors sekė.

Lietuvių studentų sekstetas ryškiau pasi
rodė rugpiūčio 3 d. Stadthallėje. Čia lietu
viai vaidino, grojo, dainavo. Bet būdinga, 
jog ir čia artistai buvo ,.geležine užtvara“ 
atskirti nuo publikos, kad tik su ja nesusi
tiktų. Prie užtvaros stovėjo austrai komu
nistai ir saugojo, kad vaidintojai su publi
ka nesusimaišytų. Vis dėlto, vaidinimui pa 
sibaigus, kai kuriems lietuviams iš publi
kos pavyko bent pora žodžių pasikeisti su 
ansamblio vienu,kitu dalyviu ir perduoti 
jiems užsienio lietuvių sveikinimus už gra 
žų ir sėkmingą lietuvių pasirodymą kitų 
tautų tarpe. Ansamblio sudėtyje buvo, kaip 
žinoma, ir išgarsėjęs savo meniškais gabu 
mais tenoras Virg. Noreika. Lietuvių spor
tininkų tarpe, dalyvavusių Vienos varžybo
se ,buvo ir Birutė Zalagaitytė, kuri laimė
jo bronzos medalį. Lietuvių pasirodymas 
paliko gerą įspūdį. Jie buvo apdovanoti ir 
lietuvių ir kitataučių dovanėlėmis.

Kas nepavyko
Bendras festivalio įspūdis tačiau men

kas. Kai kurių stebėtojų nuomone, Mask- 
vas bandymas tokį festivalį pirmą kartą 
suruošti Vakarų krašte nepavyko. Pirmiau 
šia, rengėjams nepavyko Vienos milijoni
nio miesto gyventojus sudominti tuo festi
valiu. Vieniečiai laikėsi nuošaliai. Festiva
lio rengėjams nepavyko užgniaužti laisvų 
diskusijų ir sutrukdyti skleisti laisvojo pa
saulio spausdinius .Festivalio organizato
riai ir tvarkdariai buvo komunistai, tuo vie 
nu festivalis įgavo tokį pobūdį, kad neko- 
munistai atsiribojo. Vargu Maskva tokį fes 
tivalį dar ksjrtą ruoš laisvajame krašte. 
Per aiški buvo šio Vienos festivalio nesėk
mė.

PASTERNAKUI VĖL MOKA HONORARĄ
Kai rašytojas B. Pasternakas sutiko pri

imti Nobelio premiją, be kita ko, buvo liau
tasi vaidinti jo verstus dramos veikalus, 
taig jam nustota mokėti honorarus — vie
nintelį pragyvenimo šaltinį.

Dabar Maskvoje vėl vaidinama jo vers
ta Šilerio „Marija Stuart“, ir jis vėl turi 
iš ko gyventi.

,,KROKODILAS“ UŽSIPRAŠĖ 
KARIKATŪRŲ

Nors Londone gautas Maskvos laikraščio 
protestas dėl Amerikos parodoje esančių 
knygų su sovietų vadų karikatūromis, ru
sų „Krokodilas“ užsiprašė britų karikatū
ristus padaryti jam ką nors ryšium su vals 
tybių galvų susitikimais.

Low pasiuntė karikatūrą, kurioje Eisen
howeris ir Chruščiovas susikabinę eina iš
tempta virve, o Hollo wood — jie abu per 
stalą sveikinasi ir stengiasi vienas kito ran 
ką pritempti prie stalo. Tik neaišku, ar tos 
karikatūros bus išspausdintos.

,,TAIKOS POLITIKA“ KINIJOJE
Komunistinės Kinijos oficialūs sluoks

niai prabilo apie pavojų Kinijai ir visai 
pietryčių Azijai „imperialistinių pasiruošu 
šių pulti suokalbininkų“ Laos, bet prieš 
juos būsią imtasi „triuškinamųjų priemo
nių“.

KIEK ŠŪVIŲ SUTIKS CHRUŠČIOVĄ?
Amerikos vyriausybei dabar galvosūkis, 

kiek kartų reikia šauti iš patrankos, kai at 
skris Chruščiovas. Valstybės galva — prezi 
dentas sutinkamas 21 šūviu, bet valstybės 
galva yra Vorošilovas. Ministeriui pirmi
ninkui šaunama 19 kartų.

PIGI KELIONĖ Į AMERIKĄ
Amerikiečio biznieriaus Condor iniciaty

va Hamburge bus statomi du dideli keleivi 
niai laivai, kurie sutalpins po 8.000 kelei
vių. Kelionė į Ameriką jais kainuos nuo 17 
vai. 17 šil. iki 44 sv. 11 šil., bet už maistą 
teks atskirai mokėti.

Dabar kelionė kainuoja nuo 62 sv. iki 71 
sv, 10 šil.
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Lietuvos vardui kelti

(Elta) Šaurės Amerikos lietuvių krepšinin 
kų rinktinė, remiama lietuvių visuomenės, 
atliko laimingą žygį į Vidurio ir Pietų Ame 
riką, skindama ne tik sportįninkų nugalėto 
jų laurus, bet ir išgarsindama lietuvių bei 
Lietuvos vardą.

Rinktinei vadovavo jos treneris V. Gry
bauskas. Kiti komandos nariai: A. Varnas, 
A. Šimkus, A. Radvilas, J. Skaisgiris, K. 
Germanas, R, Dirvonis, A. Švelnys, R. Va
laitis, W. Kamarauskas, D. Grabauskas.

Pirmas kraštas, kuriame lietuviai krepšį 
ninkai laimingai pasirodė, buvo Kolumbi
ja. Čia lietuviai turėjo trejas rungtynes su 
pačiomis geriausiomis krašto komandomis 
ir jas visas „padėjo ant menčių“. Medelyno 
universiteto rinktinę lietuviai nugalėjo san 
tykiu 70:39, Antiosijos universiteto koman 
dą 66:37 ir geriausią sostinės Bogotos ko
mandą 81:68.

Laimingas etapas buvo Urugvajus. Apie 
sportinius susitikimus tame krašte, priėmi 
mus oficialiose įstaigose praneša „Eltos In 
formacijų“ bendradarbis iš Urugvajaus, pa 
ryškindamas ir lietuvių bei Lietuvos var
dui pelnytąjį kreditą:

Lietuvių krepšininkų laimėjimai 
Urugvajuje

Šiaurės Amerikos lietuvių krepšinio rink 
tinės laimėjimai Montevideo mieste buvo 
gražūs visais atžvilgiais. Liepos 25 ir 26 die 
nomis tarptautiniame krepšinio turnyre lai 
mėjo visus susitikimus, ir tuo pačiu jiems 
atiteko miesto savivaldybės ir Lietuvos mi- 
nisterio skirtosios taurės. Techniškos rung 
tynių pasėkos: su Montevideo lietuvių „Vy
liu“ 72:55 ir su montevidiečių - urugvajie
čių rinktine 80:70. Pažymėtina, kad Urugva 
juje krepšinio sportas yra aukštos klasės, 
ir Montevideo rinktinėje žaidė net šeši iš 
valstybinės rinktinės. Todėl šis lietuvių lai 
mėjimas sportiniuose sluoksniuose sukėlė 
didelį susidomėjimą, plačius ir labai palan 
kius spaudos komentarus. Visa spauda pa
brėžė ypač gerą Jono Valaičio techninį ko 
muolio valdymą ir Alg. Varno tikslų meti
mą iš tolo. Žaisdama su urugvajiečiais, 
amerikiečių lietuvių rinktinė parodė puikų 
susižaidimą, visą laiką vesdama greitį, 
taip pat urugvajiečius prašoko fizinėmis 
savybėmis.

Bet su sportinėm pergalėm iš Montevi
deo svečiai išsivežė ir nemažesnius morali 
nius laimėjimus, Kaip sportininkai jie bu
vo drausmingi, džentelmeniški, labai malo
nūs. Kai kurie dienraščiai tad ir parašė, 
kad tokiems svečiams geriau pralaimėti, ne 
gu prieš menkesnius laimėti. Montevidie- 
čiai, esą, iš jų daug ką galėję pasimokyti. 
Net ir komunistinis dienraštis pripažino, 
kad svečių pergalė buvo teisinga...

EUROPOS LIETUVIS Nr. 34. <574) 1959. VHI. «

AMERIKOS LIETUVIŲ KREPŠININKŲ LAIMINGAS ŽYGIS Į VIDURIO IR 
PIETŲ AMERIKĄ

NUGALĖJO IŠ EILĖS KOLUMBIJOS, ARGENTINOS, URUGVAJAUS IR 
BRAZILUOS KREPŠININKŲ K-DAS.

Kaip lietuviai, svečiai taip pat padarė ge 
riausią įspūdį. Vietos tautiečiai juos buvo 
pasikvietę į savo pastoges, į priėmimus Lie 
tuvos Pasiuntinybėje, Lietuvių Kultūros 
draugijoje ir parapijos salėje. Svečiai iš 
Šiaurės visuose susitikimuose su savo tau
tiečiais parodė tikrą lietuvišką nuoširdu
mą, gražų išsilavinimą ir gerą nuotaiką. Jų 
kalbos ir dainos bus atmintinos.

Mūsų krepšininkams pagerbti kokteilis 
Lietuvos Pasiuntinybėje buvo įspūdingas 
svečių supažindinimas su kolonijos lietu
vių' atstovais, jaunimu, su Lietuvos drau
gais urugvajiečiais ir dienraščių atstovais, 
kurie išnaudojo progą spaudos konferenci
jai.

Jaukios vaišės buvo L. ir A. Grišonų ir 
Ed. Jusiaus namuose. Kultūros draugijos 
patalpose buvo taip pat parengimas, kurio 
metu svečiai dar plačiau susipažino su lie
tuvių kolonijos jaunimu. Pagrindinis ban- 
kietas - pietūs svečių garbei buvo parapijos 
salėje, dalyvaujant aukštiems Lietuvos 
draugams urugvajiečiams ir šimtams lietu 
vių, norėjusių svečius pamatyti ir išgirsti. 
Vaišėms įsisiūbavus, visa eilė kalbėtojų, 
min. Dr. K. Graužiniu! pradedant, pasakė 
jautrių kalbų, džiaugdamiesi lietuvių lai
mėjimais, sveikindami juos ir dėkodami 
jiems. Iš svečių šiltai ir turiningai pasisa
kė rinktinės organizatoriai ir vadovai A. Pirmosios Dainų šventės Komitetas ir 
Adamkevičius ir P. Petrutis. Publika jiems 
visie.ms sudainavo „Ilgiausių metų“. Iš uru 
gvajiečių pažymėtinos savivaldybės vice
prezidento Figeli ir žinomo Lietuvos bičiu
lio Martinez Bersetche ugningos kalbos, 
kuriose jie prisiminė ir pavergtosios Lietu
vos padėtį.

Amerikos lietuvių krepšinio rinktinės at
stovai atskirai ir visi kartu atliko eilę ofi
cialių vizitų, kaip, pvz., miesto savivaldy
bėje, kur įteikė Čikagos burmistro oficialų 
raštą, JAV ambasadoje ir kitur. Prie Uru
gvajaus laisvės kovų didvyrio Artigas pa
minklo padėjo gražų vainiką. Montevideo 
savivaldybės viceprėz. Figeli iš savo pusės 
jiems pagerbti buvo surengęs pietus, o JAV 
atstovas H. Heyt savo rezidencijoje dide
lį amerikietišką kokteilį. Kolonijos lietu
viai ir ypač mūsų pasiuntinybė svečiams 
padėjo visur ir viskuo, tad irgi jaučiasi 
prie svečių misijos sėkmingumo prisidėję.

Mūsų krepšininkų gražus pasirodymas 
sudarė progą priminti Lietuvos ir lietuvių 
vardui. Svečiai, išskrisdami į Porte Alegro, 
Braziliją, išsinešė jau šešetą taurių, gerą 
nuotaiką ir paliko savo broliams prie La 
Platos šviesių atsiminimų.

Sovietinis teisingumas
Mes vis sakome, kad yra dar plyšių pa- _ .

žinti sovietiniam tvarkymuisi. Jų, žinoma, tikos tyrinėjimą Vakaruose, ji, žinoma, tu- 
ir yra, bet atitinkamų sričių specialistai pa 
mažu svetur gyvenantį lietuvį stengiasi jau 
aprūpinti net ir specialesniais savąja kalba 
darbais. Pasaulio Lietuvių Seimo proga iš
leistame rotatoriniame tome buvo apžvelg
tos net kelios tokios sritys. Prie anų darbų 
Vytautas Vaitiekūnas dabar pridėjo naują 
darbą, atspaustą taip pat rotatoriumi. Tai 
Sovietų teisingumas; Postalininių sovieti
nių pagrindinių baudžiamųjų įstatymų ap-listų pateiktus baudžiamųjų įstatymų pa 
žvalga (New Yorkas, 1959 metai, 76 psl.).

Iš pirmojo žvilgsnio galėtų atrodyti, kad 
tai mažiausiai mums rūpimas klausimas. 
Tik kai prisimename tuos įstatymų para
grafus, kuriuos dar pirmaisiais okupacijos 
metais suimtiesiems taikydavo niekada tei 
siamojo nematomi teisėjai, tai reikalas žy
miai priartėja... Mūsų dėmesį kelia ir ža
dina labiausiai gal toji aplinkybė, kad tie 
patys įstatymai imami pagrindu ir okupuo 
tuose kraštuose, vadinas, ir Lietuvoje. Ki
ta vertus, tie baudžiamieji įstatymai yra 
dar gana nauji, sudaryti postalininiais lai
kais, taigi, bent teoretiškai, parodo skirtu
mą, kas grėsė ir kas dabar gresia suėmimo 
susilaukusiam ir kalėjime atsidūrusiam ta
rybiniam žmogui. Teisybę pasakius, tasai 
žmogus, pažindamas įstatymus, gali jau 
bent šiek tiek nutuokti, ko jisai susilauk
tų, jei neišvengtų neperžengęs įstatymo.

Kaip pažintinė ši studija ir verta mums kaitimams bausti).

KAS DAR NORĖTŲ?
Plačiuose skaitytojų sluoksniuose dide- 

. lio pasitenkinimo sukėlė Nidos Knygų Klu-
(kad ji galėtų būti indėlis iš viso į sovie- bo išleistasis E. Neveravičiaus romano 

— ■ „Blaškomos liepsnos“ I tomas, žmonės no
rėtų kuo greičiau sulaukti šios knygos II 
tomo.

Reikia pasakyti, kad II tomas baigiamas 
įrišti ir labai netrukus jau pasieks skaity
tojus.

Romanas ir gražus ir didelis (abu tomai 
sudaro apie 600 puslapių).

Tiems, kurie norėtų šią knygą įsigyti la
bai pigia kaina, geriausia būtų susisiekti 
su Nidos Knygų Klubu ir įsirašyti nariu 
(rašyti: Nida Book Club, 1, Ladbroke Gar
dens, London, W.U). Nariams šio romano 
tomas kainuoja tik 5 šil.

Spaustuvėje jau surinktas ir Pulgio And 
riušio naujausias kūrinys „Rojaus vartai“.

retų būtį išspausdinta kuria nors vakarie
tiškąja kalba).

Kaip autorius studijos pradžioje pažy
mi, „troikų“ teismai buvę panaikinti 1953 
metais. Tas funkcijas perėmę kariniai tri
bunolai. Nauji baudžiamieji kodeksai tu
rėję būti išleisti 1956 metais. Bet iš tiesų 
reikalas buvo nutęstas iki 1958 m. galo, 
kai aukščiausioji taryba priėmė jai specia-

grindus ir baudžiamosios teisenos pagrin 
dus, taip pat ir eilę kitų tos srities įstaty 
mų pakeitimų, sudarytų pagal „socialist! 
nio humanizmo reikalavimus“.

Po įžangos, supažindinančios su tų nau
jųjų įstatymų istorija ir pagrindinėmis idė 
jomis, studijos autorius atskirai apžvelgia 
baudžiamųjų įstatymų teismų santvarkos paminėti Dr. V. Kudirkai. Jame yra A. 
ir baudžiamosios teisenos įstatymų pagrin
dus, priešsovietiniams nusikaltimams baus 
ti įstatymą, kariniams nusikaltimams baus 
ti įstatymą, karinių tribunolų nuostatus ir 
sovietinę prokuratūrą.

Pažintis su šia studija leis susidaryti aiš 
kesnį vaizdą ne tik grėsmės tarybinėje san 
tvarkoje gyvenančio žmogaus, bet ir sve
tur, net šiapus geležinės uždangos, jei liki
mas tokiam žmogui lemtų susidurti su to
kiu įstatymu (pvz„ priešsovietiniams nusi-

S. B.

KUDIRKLNĖ , .RINKTINĖ“
.Rinktinės“ Nr. 4 skirtas kiek plačiau

Konkursas kantatai parašyti
Van Buren St., Room, 514, ‘Chicago 4, Ill. 
Atskiram užklijuotam voke pridedamas 
kompozitoriaus adresas ir slapyvardžio pa
aiškinimas pavarde. '

4. Gautuosius rankraščius apsvarstys

Lietuvių Muzikos Komisija yra paskelbę 
konkursą kantatai arba kitokiam tokios 
pat apimties kūriniui parašyti šiomis sąly
gomis:

1. Muzikos kūrinys rašomas paties kom jury komisija, kuri pirmoj eilėj įvertins kū 
pozitoriaus pasirinktu tekstu (pageidauja 
ma patriotinio turinio) mišriam chorui su 
solistais ir akomponiamentu, išpildant 
trunka® 10-15 minučių.

2. Konkurse dalyvauti kviečiami lietu
viai kompozitoriai, bet kiekvieno kompozi
toriaus prašome konkurse dalyvauti tik su 
vienu kūriniu.

3. Ne kompozitoriaus ranka perrašytas 
rankraštis — klavyras, pasirašytas slapy
vardžiu, pristatomas ligi 1959.XII.31 šiuo 
adresu: MRS. ALICE STEPHENS, 64, East

Merkelio straipsnis apie V. Kudirkos su
ėmimą, Dr. P. Grigaičio ir K. Grigaitytės 
atsiminimų ir K. Ostrausko kudirkine te
ma parašytasis „Šaltkalvis“. ■

Be to, šiame numeryje išspausdinta Dr. 
J. Remeikos „Mano susitikimas su Vaiž
gantu“, Dr. K. Jurgėlos „Tadas Kosciuš
ka“, Rimvydo „Lietuvos totoriai“, J. Jakš
to „Karališkos laidotuvės pagoniškoj Lie
tuvoj“, Dr. K. Drangelio ,,Lietuvos Laisvės 
Varpas“, „Lietuvos kariuomenė ir Vyties 
Kryžius“, „Lietuvos kariuomenė ir ameri
kiečiai“, „Pirmasis moterų suvažiavimas 
Lietuvoje“, „Vilniuje tarp didžiųjų", „Lie
tūkio vaidmuo“, „Iš jūrininko atsiminimų“ 
ir kt.

Medžiaga paimta iš šių'periodinių lietu
viškų leidinių: Aidų, Naujienų, Darbinin
ko, Vienybės, Sandaros, Nepriklausomos 
Lietuvos, Dirvos, Draugo, Moters ir Gimto 
sios kalbos.

garsindami lietuvių sportininkų sugebėji
mus ir Lietuvos vardą. „Argentinos Lietu
vių Balsas“ ir kita spauda plačiai aprašė 
parengimus Buenos Aires ryšium su lietu
vių krepšininkų lankymusi. Pažymėtina, 
kad vaišėse ir Argentinoje ir kitur dalyva
vo, be kitų, Ir JAV atstovybių atstovai, lie 
tuviams rengdami ir patys priėmimus, nes 
krepšininkai šioje kelionėje buvo ne tik lieArgentinoje ir Brazilijoje Amerikos lietu

viai krepšininkai taip pat gražiai pasirodė, tuvių, bet ir Amerikos „ambasadoriai“.

MEDŽIAGA KITŲ METŲ KALENDORIUI 
rinių meninį lygį, antroj eilėj — tinkamu- Nidos Knygų Klubo ir „Europos Lietu- 
mą mūsų sąlygoms ir išrinks kūrinį, kuris vio“ kasdien nuplėšiamas šių metų kalen- 
galės būti išpildomas 1961 m. II Dainų 
Šventėj Chicagoje.

5. Atsižvelgiant į tai, kad atrinktasis kū
rinys galės būti išpildomas Dainų šventės 
programoje, pageidaujama akompaniamen 
to, kuris, reikalui esant, galėtų būti atlik
tas vargonų ir fortepijono arba ir orkes- 
truotas; vokalinės dalies pageidaujama to 
kios, kad būtų pajėgiama paruošti viduti
nio pajėgumo chorams.

6. Jury komisija gali nutarti, kad iš at
siųstųjų neatsiranda atrinktino kūrinio.

7. Atrinktojo kūrinio kompozitoriui įtei
kiama 1.000 dol. premija. Premiją skyrė I 
Dainų šventės Komitetas, ir ji įteikiama 
II Dainų šventės metu.

8. Lietuvių muzikos komisijos teisės pre 
mijuoto kūrinio atžvilgiu:

a. , leidžia premijuotojo kūrinio pirmą
ją laidą;
b. spausdina ar kitaip multiplikuoja 
premijuoto kūrinio balsus, tą kūrinį

dorius buvo paruoštas be talkos.
Kitų metų kalendoriui susirado jau ir 

talkininkų: V. Tamašauskas yra atsiuntęs 
įdomybių apie pašto ženklus, o J. Šateikis 
šiaip smulkmenų.
Jeigu dar kas nors būtų linkęs patalkinin 

kauti įvairiomis, ypač lietuviškomis įdomy
bėmis, labai prašom į talką.

Kalendorius jau ruošiamas, bet gera me
džiaga dar mielai laukiama ir galėt pratur
tinti jį.

rengiant II Dainų šventei;
c. premijuotasis kūrinys niekur nega
li būti pildomas viešai plrmį-megtr-ęis— 
bus išpildytas II Dainų šventės progra 
moję.

9. Su nepremijuotų kūrinių autoriais tų 
kūrinių išleidimo ar panaudojimo reikalu 
galės būti tariamasi atskirai.

10. Jury komisijos sudėtis bus paskelbta 
vėliau.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
be darbo, ir tiek. Kad ir dabar — matyt, ar 
jau su plovimais į upę išėjo, ar... Su Dievo 
palaiminimu jei jau tvarkingas vyras im
tų — savo gero nepagailėčiau.

Atsisveikindama įbruko kunigui kažką 
kietai suvyniotą.

— Kiškio pyrago truputėlį. Kitąkart gal 
ką geresnio surasiu. O dabar — čia tokie 
niekai.

dega jai per sijoną, ir basa nušlepeno į 
vidų.

Atsiklaupė prie lovos poterių kalbėti, bet 
akyse vis ant knygos mūksantis berniokas.

Tėve mūsų, kursai esi danguje... tikra 
Dievo bausmė su tais samdiniais... knyga! 
...Rytoj anksti keltis, o jis knygą! Mokslin 
čius, mat, atsirado! Morkuvienės nuotaika 
— lyg būtų ją kas apvogęs ar viešai šlovę

Ūmai į vidų įpuolė vaikai:
— Atvažiuoja! Jau atvažiuoja! Matėme, 

nuo Sraujos kad lekia, tai lekia!
Moterys visos suvirto į priemenę ir pra

dėjo giedoti. Giedojo ir Jurgis, priklaupęs 
ant vieno kelio, ir džiaugėsi, kad atsimokė 
jo tai „velnio bobai“. Gerai atsimokėjo už 
pernai gautą špygą!

Per priemenę šmikštelėjo kunigas, pa
skleisdamas lengvą kunigiškų drabužių 
kvapą.

Pasibaigus apeigoms, Morkuvienė užpū
tė žvakes ir pirmoji priėjo pasisveikinti — 
pabučiavo kunigui į rankovę; paskui iš ei
lės slinko sveikintis ir kitos — joms kuni
gas davė bučiuoti į delną.

— Dabar, kunigėli, prašom pas mane pa 
ilsėti, — užgiedojo Morkuvienė. — Gi, tur 
būt, jau pritrankė tai pritrankė, kol atva
žiavai — kelias toks duobėtas.

Ačiū, motinėle! Nors laiko ir neturįs, 
bet... tuo pačiu laiku.

Gavusi tokį atsakymą, Morkuvienė iš
bėgo namo pirma. Kai pradžia gera, tai, 
gal Dievas duos, gal ir pabaiga bus gera! 
Bet tai kvėšai niekaip nedovanos! Šitaip 
prie visų pasakyti: niekas neima... nori, 
kad samdinys paimtų! Tu pamatysi, visi pa 
matysite, ko aš noriu ir kas ją paims!

Kunigą vaišino Morkuvienė kaip beišma 
nė. Ant stalo buvo ir karšta, kepta, rodos, 
dar tebečirškianti dešra, ir pervasar spos- 
koj taukuose laikyta, dabar ištraukta žą
sis, ir visokių skanių sausainėlių, ir obuo
linio vyno butelė. Šalia prisėdusi, nuolat 
glostė kunigo rankovę, petį, švelni, lipšni, 
nors prie širdies dėk, ir prašė valgyti, ger 
ti — stiprintis, nes jauniems visiems reikia 
būti stipriems ir gražiems. O kai kunigas 
buvo jau pasistiprinęs ir obuolinio truputį 
nugėręs, ji pamažėli ėmė artėti prie tikslo, 
kurį jau seniai, širdyje sau puoselėjo.

— Ar teisybė, kunigėli, kad Pakalnių 
Braze bitelių daug turi? — paklausė.

— Turi, motinėle. Kažkas apie trisde- 
gtat avilių turi. Į,abaį mėgstaibiteles,

— Mat... O man vienam aviliui bitinėlis 
reikalingas. Bet tik aš Brazės nepažįstu.

Kunigas pasižiūrėjo ir tuoj suprato Mor
kuvienės ,,diplomatiją“.

;— Taigi, motinėle, jums bitinėlis reika
lingas, o jam bitelė motinėlė. Cha-cha-cha! 
— nusikvatojo skambiai. — Jūsų intere
sai, atrodo, visai supuola.

Nusikikeno ir Morkuvienė: tegul tam ku 
nigėliui Dievas duoda sveikatą!

— Teisybė, kunigėli, supuola, visai su
puola. Bitelę pas mus galėtų gauti, jei ne- 
brokaunas.

— Che-che-che. Atrodo, kad neturėtų bū 
ti brokaunas. Juk motinėlės bitelė pakan
kamai ratuota. O Braze ieško kaip tik ra
tuotos bitelės. į

Morkuvienei net akys sublizgo.
— Oje, kunigėli — ratuotesnės niekur ir 

nerasi! Tą vieną teturiu...
— Tai labai gerai, motinėle, labai gerai. 

Jei jau taip — pavadinsiu, užsuksime ko
kį popietį pasikieminėti.

Morkuvienė pakštelėjo kunigui į ranko
vę.

— Ačiū, kunigėli!
Pripylė obuolinio stiklelį.
— Prašom, kunigėli, nebrokykite. Kaip

gi, kunigėlis, į klebonus — ar dar nesiren
giate? — palaukusi kukliai paklausė.

— Hm... ne nuo manęs tai priklauso.
— Porą veislinių karvyčių auginu, sa

kau — jei tik mūsų kunigėlį į klebonus — 
tuoj vieną pirmajai pradžiai... Prisipažin
siu, ot, myliu kunigus, jų gimines, ir tiek. 
Užtat man ir tas Braze taip prie širdies.

Kunigas nusijuokė.
— O dukrelės ar dar neturi namie, kad 

nematyti? — paklausė.
— Yra, tik nežinau, kur įlindusi. Gal į 

lauką išėjo.
— Bent per daug dirbti neversk jos, mo

tinėle. Tą vieną teturi — reikia palepinti, 
kol dar neišleidai, che-che-che.

— Nė kiek neverčiu, kunigėli, nė kiek. 
Bet kad ji tokia nenuoramą nepasėdi

Išleido svečią į kiemą ir pro vartus pa
lydėjo — nebegalėjo susičiaupti, baskui, 
suradusi kamaroje Rožytę, kaip ir barėsi:

— Mat, kvaiše, — nėjai prie svečio, o jis 
klausinėjo apie tave, žada turtingą, šlaunų 
vyrą tau išpiršti.

— Ką čia jau mama... man nereikia, 
kad kas pirštų!

— Tai ką, gal pati išsipirši, jei niekas 
nepirš? Pati neišsipirši. O tekėti jau lai
kas...

— Ką čia jau laikas... aš netekėsiu...
— Sena merga paliksi, jei netekėsi. Pas 

kui ir stumdys brolio vaikai ir vadins kale, 
kaip dažnai tokias vadina.

Duktė sučirškė ir išslinko pro duris. Mo
tina, viena palikusi, galvojo: kažin, ar pa
kaktų Brazei dešimties tūkstančių,ar ne
pakaktų? Jei nepakaktų — tada prie dzia- 
konėlio reikėtų pulti malonės. Į tokią vietą 
leisdama, ir visos penkiolikos nepagailėtų!

VASAROS NAKTĮ

Vakare, išnešusi šuniui plutgalį, Morku
vienė žvilgterėjo į klėtelę, kur Valentas gu 
Ii, ir kone apstulbo. Klėtelėje pro uždengto 
langučio kraštą spinksi šviesa. Viešpatie 
šventasai — negi šiuo metu pas jį kas nors 
yra?! Nuvirtavo greitai prie klėtelės, ty
liai, už šulo kabindamas!, užsirepečkojo 
ant prieklėčio, pasiklausė — kalbantis ne
girdėti. Pasižiūrėjo pro rakto skylutę, akį 
pridėjusi, paskui pro neuždengtą langučio 
kraštą — berniokas, abiem rankom galvą 
parėmęs, žiūri į knygą. Morkuvienei kaip 
kas pagaliu per galvą... Skaito! Viešpatie, 
pone Dieve tu mano — skaito! Koks gi tas 
jo darbas rytą bus, jei nemiegojęs, jei skai 
to? Valentai! — norėjo šūktelti. Bet stai
ga sumetė: geriau neišsiduoti, kad matė— 
geriau imtis kokių priemonių. Patylomis 
atsitraukė nuo langučio, nulipo nuo prie 
Kiečio, nustūmę šunį, kuris pūptelėjo uo-

nuplėšęs. Nebesisekė nė poteriai, persižeg
nojo ir dūsaudama įlipo į lovą. Atsigulusi 
tikino sau: liga! Rūkymas liga, gėrimas li
ga, o tokiam knygos taip pat liga. Baisi Ii 
ga! Tik kaip čia dabar nuo jos išgydyti? Ži 
noma, ji neblaškys jo knygų — ne tokia 
štuokas kaip Pimpienė — ji suras geres
nius „vaistus“. Juk berniokėlis, tiesą pasa
kius, neblogas. Ir klauso ir dirba, kiek gale 
damas, ir... Dievui nusidėtų, jei kitaip sa
kytų.

Bet kodėl jis taip dirba, klauso? — susi
mąstė Morkuvienė. Ir visai netikėtai šovė 
jai galvą mintis: ar tik ne Rožytė bernio- 
kėliui rūpi, ar ne jos turtas? Ne kitaip, 
kaip tik taip ir bus. Matyt, galvoja: susuk
siu kaip nors jos kvailą galvą, o paskui ir 
atsisėsiu Morkaus ūkyje. Taip-taip-taip. Ne 
be reikalo anąvakar pašalėje glaustėsi 
apie ją, burkavo... Taip-taip-taip.

Iš karto net nusišypsojo Morkuvienė, 
kad apie jos dukterį pagaliau nors vienas 
pradėjo burkuoti. Bet pagalvojus, kad jis 
samdinys, atsiminus Pimpienės priekaištą, 
kunigo laukiant — šypsena pradingo: tai 
jau neduok Dieve! Iš tų šiaudų negali būti 
grūdų. Ir nebus! Bet dirbti tegul jis sten
giasi, tegul dirba. Nuo to ūkiui ne nuosto
liai, o pelnas. Tikras pelnas. Tik Rožę reiks 
prigriaudoti, kad neįsileistų per daug. Ką 
gali žinoti — merga prisirpusi, bernelis ne 
prastas... Nors ji ne iš tokių — pirtyje net 
sarmatijasi motinos, bet...

O tą. jo ligą pamažėli ji išgydys. Išgydys!
Rytą, vos auštant, išlipo iš lovos ir nu

skubėjusi prie klėtelės, ėmė pliauska dau
žyti į duris: Valentai, kelkis! — Pasiklau
sė — lovoje nė brakšt... Mat, jau atsiliepė 
skaitymas! Juk pirmiau subeldus, būdavo, 
šoka kaip kibirkštis.

—- Va-lentai! — vėl pabeldė.
Ot ir sunku keltis. O jei būtų nuo vaka

ro ant knygos nemūksojęs, nebūtų dabar 
sunku.

Paėjusi neva rankiojo žabgarius nuo ta 
ko, o vieną akimi žiūrėjo, kaip berniokas

atrodys, išlindęs iš klėtelės.
Mat, eina suzvėgęs, svirduliuodamas — 

kaip girtas! Ji ir žinojo, kad taip bus!
Per pietus, kada Valentas galvojo, kaip 

čia pavalgiusiam greičiau kur nusnūsti, 
Morkuvienė rimtu balsu tarė:

— Kiaulės lovį baigia sugraužti. Po pie
tų, Valentai, paimk lentų, duosiu vinių, ir 
sukalsi naują.

O sau galvojo: kai per pietus pokaičio 
nebeatsiguls, tad vakare ir knyga neberū
pės, miegos, o išmiegojusio ir darbas bus 
kitoks.

Ir, užuot nusnūsti, Valentas, kirvį pa
ėmęs, turėjo eiti kiaulėms lovio kalti.

•Kitądien per pietus gaspadinė vėl sako:
— Mačiau — arklių ėdžios suirusios, pa 

galiukai iškritę, gal pataisysi, Valentai. 
Tas mūsų tėvas taip pasidavė, kad net 
ėdžių nesutaiso. '

Ir Valentas, kirvį- paėmęs, ėjo taisyti 
ėdžių.

Trečiądien per pietus vėl sako dejuojan 
čiu balsu:

— Kaminas visai nebetraukia, matyt, už 
rūko ar ką. Paimk, Valentai, šluotą, užsi
mauk ant kartelės ir Išbrauksi...

Kasdien pokaičio metu Morkuvienė su
rado Valentui darbo. Ir ji buvo įsitikinusi, 
kad dabar vakarais jis, užuot knygą skai
tęs, knarkia. Bet kai vieną vakarą, pama
čiusi švieselę, nuėjo patikrinti — pažiūrė
jo pro klėtelės langutį — jai net plaukai 
ant galvos sučiuško. Valentas neguli, bet, 
rodos, dar atkakliau negu anąvakar pari
męs žiūri į atverstą knygą.

Kas gi čia ir bus, iš teisybės! — pasipik
tino gaspadinė. — Lyg kokia negeroji bū
tų jį apsėdusi... Jau žiojosi šūktelėti. Va
lentai, eik gulti! — bet kaip ir anąkart su
silaikė. Dabar ji jau tikrai ėmė skaičiuoti 
nuostolius: keturias naktis ir dienas jis
taip! Tai ką gi tiek temiegojęs gali bepa- 
dirbti? Tik pusę naudos iš tokio darbinin
ko. Sunerimo truputi, susinervavo,* bet ir 
vėl aušinosi: ką padarysi? Kur to gaspado- 
tiaus nepraeina? Reiks ieškoti kitų „vais
tų“. ‘ -

Kitą dieną „kiti vaistai“ jau buvo rasti.
— Prigulk, Valentai, truputį pokaičio, 

vakare reikės naktigonių joti. Jei vasarą 
dobilus arkliams sušersime, tai ką šersime 
žiemą? O pievoje atolas jau,,žiūriuos, užsi
nešęs...

(Bus daugiau)
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KOMSOMOLO TRAGEDIJOS METMENYS
, LENKŲ SKAUTĖS L. SODYBOJE
i Pereitą sekmadienį pasibaigė lenkių 
.skaučių stovykla Lietuvių Sodyboje. Sto- 
,Vykia truko 2 savaites. Stovyklavo apie 40 
Skaučių.

Atsisveikinant su Sodyba, skaučių vado
vybė padėkos vietoj įteikė Sodybos vedė
jui J. Lūžai gražiai išpiaustytą medinę 
lėkštę.

RINKTINĖS NR. 4
Nidos Knygų Klubo leidžiamosios „Rink- 

tinės“ atspausdintas jau Nr. 4, kuris prenu 
meratoriams bus išsiuntinėtas su F. Neve- 
ravičiaus romanu „Blaškomos liepsnos“.

Spaustuvėje renkamas Nr. 5.

Dainų ir šokių pobūvis
Bradfordo Liet. Vyties Klubas praneša, 

kad rugpiūčio 29 d., šeštadienį, rengiama
sis Dainų ir šokių pobūvis įvyks Victorijos 
salėje, Saltaire, Victoria Rd., Victoria Ins
titute. Pradžia 5 vai. p.p. Programoje At
žalynas. Atskiri bufetai suaugusiems ir 
vaikams. Šokiams gros modernus džiazas. 
Pabaiga 11 vai.

Laukiamos ekskursijos. Iš Bradfordo 
vykti raudonais Keighley, Skipton, Beng- 
ley busais ir Saltaire trolebusais iki Victo
ria Rd. už 6 penus.

DBLS Londono I skyriaus v-bos narį 
A. PRANSKŪNĄ ir E. ARMINAITĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime ilgo ir gražaus 

gyvenimo.
Skyriaus Valdybos nariai

Pranešimas tėvams
Rugsėjo 5 d., 2 vai., Lietuvių Vyties Klu

bo patalpose, 5 Oak Vilias, šeštadieninė lie 
tuvių mokykla pradeda savo naujųjų moks 
lo metų darbą.

Vaikučiai, paprašykite savo tėvelius, kad 
jie tą dieną jus parengtų, jokių kitų darbų 
jums nepaskirtų ir į mokyklą išleistų.

Mokyklos Vadovybė

Daugumas vadinamojo įšaltojo karo“ 
priemonių, kurios buvo sukurtos 1950-51 
metais, bendradarbiaujant amerikiniam ka 
pitalui ir emigracijos sluoksniams, pasta
rųjų metų pakitusios tarptautinės padėties 
poveikyje arba jau yra visiškai likviduo
tos, arba išgyvena paskutines likvidacijos 
dienas. Šiuo atžvilgiu tikrą išimtį sudaro 
Miunchene, V. Vokietijoje, veikiantis Insti 
tūtas Sov. S-gai tirti (Institute for the stu
dy of the USSR). Iki šiol jis ne tik išsilai
kė, bet dargi savo veiklą net sustiprino, 
ypač kiek tai liečia leidinių gausą.

Šio instituto darbų išorinis pobūdis pri
mena sovietinės propagandos leidinius ir 
nesudaro labai patrauklaus įspūdžio. Iš tik 
rųjų, paėmus į rankas tokį leidinį, kyla 
jausmas, jog tai egzempliorius neskrupulin
gos gamybos, kurią po kiek laiko patys ' 
gamintojai atiduoda makulatūrom Ir vis 
dėlto klysta, kas, pasidavęs pirmam įspū
džiui, net nepavartęs, meta šalin miunche- 
ninio instituto darbus, kuriuose kartais pa 
skelbiama labai vertinga sovietinio gyveni 
mo medžiaga. Prie tokios, rūšies darbų rei 
kia priskirti ir neseniai išleistą knygą apie 
komjaunimą (Soviet Youth. Twelwe Kom
somol Histories. Institute for the Study of 
the USSR, Series I, No.51. July 1959. 256

J. Vidzgiris (ELI)

komjaunuolių. 6 jų rusai, 2 ukrainiečiai, 1 
sibirietis, armėnas, totorius ir kirgizas. Vi
si išėję kj mokyklą. Vyriausias dalyvavo 
revoliucijoje, jauniausias tik 1955 m. buvo 
įstojęs į komjaunimą. įvairios socialinės 
kilmės. Tačiau jiems visiems būdinga, jog 
vienu metu jie yra buvę daugiau ar ma
žiau susižavėję organizacija, ištikimai tar
navo režimui, nenorėjo matyti tikrovės, o 
pagaliau galutinai nusivylę iš baimės talks 
tesi. Tik karas ir susidūrimas su užsieniu 
sudarė jiems galimybę nusikratyti pančių, 
kuriuos iš dalies buvo patys užsidėję. Žino 
ma, neįmanoma trumpai apibūdinti kiek
vienos tų istorijų, nes tai ištisa asmeninio 
likimo pynė.

PASITRAUKĖ ATSTOVAS 
J. MEDUŠAUSKAS

Nuo rugsėjo 1 J. Medušauskas pasitrau
kia iš „E.L.“ ir NKK atstovo Vokietijoje 
pareigų. Lietuvių Namų Bendrovė, Euro
pos Lietuvis ir Nidos Knygų Klubas nuošir 
džiai dėkoja ponui Medušauskui už gražų 
bendradarbiavimą.

Nauju atstovu Vokietijoje yra p-lė Kum
fertaitė, kurios adresas pateikiamas atski
rai.

NAUJAS ATSTOVAS VOKIETIJOJE
Pranešam gerinamiesiem s„Europos Lietu 

vio“ prenumeratoriams ir Nidos Knygų K- 
bo nariams, kad nuo San. rugsėjo 1 d. pasi 
keičia mūsų atstovas Vokietijoje. Naujos 
atstovės adresas:
Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln-Kalk, 

Dieselstr. 40.
Pinigai p-lei Kumfertaitei siųstini, pasi

naudojant pašto perlaida (Zahlkarte), 1, 
Postscheckamt Koeln, Konto Nr. 186994.

tikėjo sovietiniams gandams apie jų taria
mąjį žiaurumą. Tačiau arogantiška „istribi 
telių“ laikysena jį taip neigiamai veikė, 
kad nestojo nei į pionierius, nei į kj. Stąli 
no mirtis sukėlusi įvairių nuotaikų rusuo
se: vieni įgavę naujų vilčių, kiti raudoję. 
Tada buvo pasklidęs gandas, kad „Lietu
vos - Latvijos pasieny su Vakarais (?) nu
imtos visos pasienio sargybos. Vėliau tai 
buvo susieta su Berijos byla“. Komjaunuo
liu tapo tarnaudamas armijoj. Vieną vaka
rą, jam besėdint klube, atėjo politrukas ir 
nukabino Stalino paveikslą. Tokia buvo 
„destalinizacijos“ pradžia. Po to įsakė per
žiūrėti visas bibliotekos knygas ir Stalino 
vardą užbraukti. Stalino veikalai turėjo bū 
ti sudeginti. Po trijų dienų tas pats polit- 
rukas atėjo su nauju įsakymu: „nebedegin 
ti“. Tada visi juto, jog ,,viršūnėje kažkas 
vyksta“. Jauniems kareiviams buvo nesu
prantama, kodėl smarkiai kritikuotas Go
mulka staiga buvo pradėtas garbinti. Ta
čiau daugiausia klausimų iškėlė Vengrijos 
įvykiai... 1958 m. patekęs į Rytų Europos 
kraštus, jaunas komjaunuolis savo akimis 
pamatė vietinių gyventojų neapykantą ru
sams ir, pasinaudojęs pirma proga, perėjo 
į Vakarus.

Šie keli pasakojimai vaizdžiai parodo, 
kuo remiasi sovietinė stiprybė. Ne tik te
roru, bet ir milijonų nusivylėlių prabėgan
čiu susižavėjimu, ilgiau ar trumpiau truku 
siu „tikėjimu“.

Kirgizas atsivertė Lietuvoj
-Kirgizo tikėjimas komunizmu subraškė

jo Lietuvoje, kur jam teko atlikti karo tar
nybą. Pamatęs neseniai buvusį laisvą kraš- 

j tą, jis ėmė nekęsti politrukų aiškinimo 
, apie sov. sistemos pranašumą. Savo lūžį jis 

taip aprašo: „Vykdamas per Lenkiją, kur 
> ,,išlaisvinimo“ dar nesekė kolektyvizacija, 
j buvau nustebintas lenkų ūkininkų gerovės.

Lietuvos žmonės dar geriau gyveno. Tuo- 
, jau prisiminiau gyvenimą pas mus prieš 
J kolektyvizaciją. Kodėl jie mums taip melą 

yo? Argi jie nesakė — ir aš tada jiems ti- 
nors tikrovėje jis turi didelės reikšmės.’ kėjau’ ~ ^og ūkininkai ir darbininkai už- 
Komjaunimas - vienas didžiųjų režimo 
ramsčių. Jo eilėse pernai buvo 18 milijo
nų sovietų jaunuolių. Jiems leidžiami 133 
kj laikraščiai ir 64 žurnalai 26-mis kalbo
mis. Tai milžiniška organizuota jėga. Ta
čiau kaipgi ji iš tikrųjų atrodo? Kaipgi 
jaučiasi, kokiomis nuotaikomis gyvena pa
vieniai šitos daugiamilijoninės organizaci
jos nariai? I šiuos klausimus atsako dvyU 
ka buvusių komjaunuolių, kurių asmeninės 
patirties pasakojimai ir sudaro minimąją 
knygą.

Tautos šventės minėjimas
Rugsėjo 12 d., 6 vai. vakaro, Vyties Klu

bo patalpose, 5 Oak Vilias, rengiamas Tau- Psl.).
tos šventės minėjimas. Tenka sutikti su įžangos autorium, jogtos šventės minėjimas.

Programoje A. Balsio paskaita, „Atžaly- komjaunimo klausimas iki šiol per mažai 
nas“ ir Kasperavičius pažadėjo išpildyti me nagrinėtas sovietinio gyvenimo tyrinėtojų, 
ninę programos dalį.

Vietos ir apyHnkės lietuviai kviečiami mi 
nėjime dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. v-ba

STOKE-on-TRENT
Liepos 25 d. įvyko visuotinis DBLS sky

riaus susirinkimas. Atlikus visus praneši
mus ir svarstymus, buvo išrinkta nauja sk. 
valdyba. Išrinkti: Vyt. Andruškevičiūs, Juo 
zas Rentelis ir Povilas Gruodis. Dabar sky 
riuje yra tik 12 narių. Naujoji valdyba pa
siryžusi įtraukti daugiau narių ir suorgani 
zuoti ekskursiją į busimąjį Skaudos baHų 
Londone. V.A.

SPORTAS

Pamaldos
BRADFORD — rugsėjo 6 d., 12.30 val.
NOTTINGHAM — rugsėjo 13 d., 12.15 val.

DAINOS“ CABINETS CO. LTD.

teikaJinga lietuvių stalių ir mašinistų, 
dirbusių jau tokį darbą ar norinčių 
mokytis.
Pastovus nuolatinis darbas ilgiems 
metams.

Adresas: Mitreworks, Cordova Road, 
London, E.3.
Tel.: ADV 3435

SKAUTIŠKUOJU KELIU

Jaunimo ir Skautų Vasaros Stovyklos 
Piniginė Apyskaita

PAJAMOS
DBLS Skyrių aukos 73.14.4į
LAS Skyrių aukos 17.12.6
LLM Dainavos D-jos auka 5. 0.0
Pavieniai aukotojai 14.10.0
Stovyklautojų mokestis 80.10.0

Viso pajamų . 191.6.10į

IŠLAIDOS
Maistas 92.16.2
Apmokėta keKonė skautams 39.11.0
Palapinėms 21.11.0
Smulkios išlaidos 9. 3.5

Viso išlaidų 163.1.7
Likutis 28. 5. 3į
Balansas 191.6.10į

Stovyklai aukojo:
DBLS Buxton Sk. — 0.17.6, Corby sk. —

,,Kovas“ — Manchesterio YMCA
Praeitą sekmadienį Manchesterio „Ko

vas“ susitiko su savo senu priešų — Man
chesterio YMCA. Ši anglų komanda turi 
Anglijos meisterio ir Europos YMCA meis
terio vardus ir yra labai pajėgus vienetas.

Buvo numatyta, kad prieš YMCA žais 
Anglijos lietuvių rinktinė. Buvo kviečiami 
žaidėjai iš Londono, Wolverhamptono ir 
Bradfordo, bet nė vienas neatvyko. Tai tik 
rai apsileidimas.

Rungtynės po gražios kovos baigėsi ang
lų pergale. „Kovas“ laikėsi iki pat galo, bet 
per didelis individualumas ir blogi metimai 
kainavo „Kovui“ rungtynes.

Nors „Kovas“ turėjo tik penkis žaidėjus, 
bet gražiai žaidė ir pirmą kėlinį pralaimė 
jo vos šešiais taškais: 28-22.

Antram kėliny anglų didesnis susižaidi- 
mas, ūgis ir spartumas greitai sužlugdė 
,,Kovo“ viltis. Vienu lakiu anglai vedė 56- 
30. Prieš rungtynių galą lietuviai vėl susi
ėmė ir gražiais metimais Verbyla ir Butkus 
pradėjo švelninti rezultatą. Bet jėgų ir lai
ko truko: anglai laimėjo 66-52 rezultatu.

Lošta buvo labai sportiškai ir greitu tem 
pu. Vienas YMCA žaidėjas parodė nuosta
bų taiklumą ir beveik nė karto neprametė; 
tai irakietis Wayil, kuris įmetė 22 taškus.

Už YMCA žaidė ir taškus pelnė — K. 
Tober 14, E. Wayil 22, R. Smith 18, B. Hur
ley 8, R. Fisher 4. Už „Kovą“ —R. Verbyla 
22, E. Butkus 12, R. Dambrauskas 10, S. 
Aleknavičius 6, P. Holden 2.

LIETUVIŠKA KNYGA —
GERIAUSIA DOVANA!

2.10.0, Coventry sk. — 5.10.0, Kettering sk. 
—■ 4.7.6, Londono C. skyrius — 4.0.0, Lon
dono skyrius — 2.16.0, Leicester — 2.5.6, 
LAS Londono sk. — 6.6.6, LAS Derby — 
5.9.0, LLM Dainavos D-ja — 5.0.0, P. Mik- 
lovas — 1.0.0, A. Adomaitis — 1.0.0, P. 
Petrauskas — 2.10.0, P. Milašius — 1 sv., 
J. Juška — 5 sv., K. Deveikis — 2 sv., J. 
Žala — 1 sv., K. Uščinas — lsv., A. Baran 
čiukas — 10 šil.

Albumas „Lietuva“ — 35 šil.
Lithuania through the Ages — 2S.8.
Žukas — Žvilgsnis į praeitį — 35 šil.
B. Sruoga — Dievų miškas —■ 35 šil.
Arkv. Skvireckas — Šv. Raštas. Senas 

Testamentas — 2 dal. — 7 sv. 14 šil.
Dr. Biežis — Būkite sveiki — (nauja lai 

da su iliustr.) — 14 šil. 8 d.
Merkelis — Vaižgantas — 43 šil.
Mazalaitė — Pjūties metas — 27.6.
Lithuanian Recipes — 14 š. 8 d.
Prunškis — Mano pasaulėžiūra — 25.8.
Valgių gaminimas (su iliustracijomis) — 

54 šil.
Katiliškis — Išėjusiems negrįžti —-35 šil. 
Enciklika — 3.6.

Klaiki istorija
Epizodinio pobūdžio pasakojimus papil

do sutraukta komsomolo istorijos apžvalga 
nuo jo įsikūrimo iki mūsų dienų. Jos auto
rius — Abduracham Avtorchanovas — yra 
baigęs raudonosios profesūros institutą 
1937 m. ir jau prieš tai paskelbęs svarių 
straipsnių sovietinėj spaudoj svarstant tau
tinį klausimą. Jis teigia, jog raudonųjų per 
gale rusų pilietiniame kare buvusi jauni
mo iškovota. Raud. armijai vadovavo nepa 
tyrę jauni vadai, kaip Tuchačevskis — 25 
metų amžiaus, Uborevičius —■ 22, Fedko — 
21. Tai buvusi „herojinė karta“, su kj bi
lietu gavusi „šautuvą ir 200 šovinių“. Ta
čiau šitie jauni užsidegėliai, iškovoję Leni
nui pergalę, anaiptol ne visi buvę komunis 
tai. Priešingai, netrukus jų eilėse iškilo ir 
pirmoji sovietų vidaus opozicija, vadovau
jama Dunajevskio, Polifemo ir Jakovlevo. 
Jau 3-me kj suvažiavime 1920 m. buvo rei 
kalaujama nepriklausomybės nuo partijos 
ir nuo jos rusjįškojo centro. Jaunimo nepa
sitenkinimas prasiveržė Kronštadto sukili
mu, kurio šūkis buvo: „Už tarybas be ko
munistų!“. Komjaunuoliai palaikė Trockio 
vadinamąją kairės opoziciją 1923-24 me
tais. O po to, kai Stalinas, susidorojęs su 
Trockiu, atsigrįžo prieš savo ^sąjunginin
kus“ Zinojevą ir Kamenevą, juos rėmė 
ypač Leningrado kj. StaUnui galutinai įsi
galėjus 1935 m., komsomolas buvo „nupo- 
litintas“, nukreiptas išimtinai į ^socialisti
nę statybą“ ir „stachanoviečių“ judėjimą. 
Stalinui daug pasitarnavę kj vadai su Ko- 
sarevu priešaky 1938 m. buvo paskelbti „iš 
davikais, atskalūnais, šnipais, sabotuoto
jais ir teroristais“, kankinti ir sušaudyti 
(pernai rehabilituoti). Autoriaus nuomone, 
stalininis siautėjimas buvo priežastis pir
mųjų sovietinių pralaimėjimų, kilus karui. 
Ir tik Hitlerio trumparegiškumas, rasiz
mas, masiniai žudymai ir belaisvių marini 
mas badu padėjo sovietinei propagandai. 
Pagrindinius smūgius fronte atlaikė jauni 
maš, kai tuo tarpu čekistai vadovavo už
frontėje raudoniesiems partizanams. Po.ka 
ro pakilusią nuotaiką Stalinas rengėsi iš 
naujo užgniaužti naujais plataus masto va 
Jymais, kurių pirmieji ženklai buvusios Le
ningrado . partinių ir Kremliaus gydytojų

gyboje ir netrukdomas, be galo kankinau 
save, ieškodamas atsakymo tokiai mįslei. 
Negalėjau surasti jokio... Netikėjau, jog 
kolektyvizacija buvo būtinai reikalinga 
liaudžiai. Netikėjau, kad 1937 m. sušaudyti 
žymūs žmonės buvo priešai. Netikėjau, 
kad melais pagrįstas komunizmas galėtų 
kam nors atnešti laimę. Netikėjau ir nega
lėjau rasti išeities savo netikėjime. 1941 m. 
birželio 22 d. sustabdė tas mintis“. Patekęs 
nelaisvėn, galutinai apsisprendė tik po ka
ro, užgirdęs apie naują Stalino penkmetį. 
Kaip dabar jis vertina savo priklausymą 
komjaunimui? „Sunku pilnai atsakyti. 
Komjaunime praleidau visą savo jaunystę. 
Negaliu jos pasmerkti. Nepadariau jokio 
nusikaltimo. Mano kj bilietas guli užkastas 
Gudijos miškuose, kur jį paslėpiau, kad ne 
patektų priešui į rankas. Jei galėčiau jį iš
kasti, greičiausiai ir dabar jį branginčiau, 
kaip savo jaunystės dalį, kaip naivių ir be 
vaisių vilčių simbolį, kaip nusivylimo sim
bolį“.

ARGENTINA

(E) Mirė Alfonsas Simutis, visai Argen
tinos lietuvių kolonijai žinomas lietuvis 
pramonininkas, kaip praneša ,,Arg. Lietu
vių Balsas“. Sulaukė vos 48 metus. Kartu 
su Povilu Mironu sukūrė stambią metali
nių dirbinių įmonę SIMIR. Prieš metus mi
rė jo kompanijonas, o dabar ir jis pats. Jo 
brolis, Anicetas Simutis, yra Lietuvos vice
konsulas New Yorke. Dalyvaudavo ir lietu 
vių kolonijos visuomeniniame gyvenime, 
remdamas organizacijas.

(E) Jono Rimšos dailės kūrinių paroda 
Buenos Aires buvo gausiai lankoma. Joje 
lankėsil ir žinoma Vokietijos filmų žvaigž
dė Susanne Kramer. Jos nuotrauka (kartu 
su lietuvių dailininku) spausdinta dienraš 
tyje „Noticias Graficas“, „Argentinos Lie
tuvių Balse“ ir kitur.

(E) Kankane žuvo trys lietuviai alpinis
tai. Kaukazo kalnuose, alpinistinio žygio 
metu, neseniai žuvo trys lietuviai sportinįn 
kai: Gediminas Akstinas, 29 metų, fizinio 
auklėjimo dėstytojas, Feliksas Mieliaus- 
kas, 30 metų, Lietuvos alpinistų sekcijos 
pirmininkas, ir Vytautas Vosylius, 27 metų 
amžiaus, gydytojas, Lietuvos alpinistų fede 
racijos p-kas. Mirtinos nelaimės smulkme
nų dar nežinoma.

„Logiška pabaiga“
Suomijos kare dalyvavęs rusas, paskui 

Rytprūsių gyvenimo paveiktas, savo pasi
traukimą į Vakarus laiko ,Jogiška kj kar
jeros pabaiga“. Sibirietis, karo metu matęs 
NKVD sušaudytus kalinius, savo praeitį da 
bar taip vertina: „Sovietinis režimas pa
remtas baime, jėga ir apgaule. Aš buvau ii 
gą laiką jo belaisvis, ir kartais net su ma
lonumu“...

Dabartinę komjaunuolių būklę ryškiai PREKĖS IŠSIMOKĖTINAI RUSIJOJE 
pavaizduoja 1934 m. gimusio ruso išgyve
nimai. Vaikas prie Leningrado praleido 
okupaciją. 1946 m. kilo badas. Tėvas gavo 
sesers laišką iš Estijos, jog ,,ten dar nėra 
kolchozų ir žmonės gerai gyvena“... Visa 
šeima tada išvyko ir ten įsikūrė. Mini tuo
met Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj veikusius 
partizanus. Jo tėvas laikė partizanų kovą
teisingu reikalu, tačiau jaunuolis daugiau su 1-2 proc.

Rusijoje įvedama naujiena — prekyba iš 
simokėtinai. įmokėjęs ketvirtadalį kainos 
pilietis galės pirkti radijo ir televizijos apa 
ratus, foto aparatus, laikrodžius, dvira
čius, motociklus, motorlaivius, siuvamąsias 
mašinas, medžioklinius šautuvus ir vilno
nes ir šilkines^ medžiagas.

Skola bus atskaitinėjama iš atlyginimo
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Mintys be politikos
THE GUARDIAN VIETOJ 

THE MANCHESTER GUARDIAN

Yra laikraščių, kurie turi milijoninius 
tiražus, bet su jų balsu nesiskaitoma, jo ne 
siklausoma, ir jis, tas balsas neišgirstamas. 
Priešingai, yra laikraščių, kurių tiražai la
bai kuklūs, bet jų nuomonė labai svari. Su 
ja skaitosi ne tik kuris nors miestas, vals
tybė, bet ir visas pasaulis.

Toks svarus ir įtakingas dienraštis yra 
britų ,.Manchester Guardian“, kuris teturi 
tiktai 183.000 tiražo, bet jo balsas girdimas 
visur: Londone, Vašingtone, Paryžiuje, Bo- 
nnoje ir Maskvoje. Tai yra balsas, kokio 

bylos“ Nauju vilčių"sjkėlusi"Štatao’'mir- laikraščiui gaUma pavydėti. Tai.jražiaija 
tis. Ypač po 20-jo kp suvažiavimo jaunime 
atgijęs susidomėjimas politika. „Atoly- 
džio“ metu labiausiai pasižymėjo komjau
nimo rašytojai savo knygomis: Dudincevas 
„Ne vien duona“, Jevtušenko „Žiemos sto
tis“, Graninas ,.Ypatinga nuomonė“. Lite
ratūrinis žurnalas „Novy mir“ ne tik at
spausdino Dudincevo romaną, bet ir ašt
rias „socialistinio realizmo“ ir partinės kon 
trolės literatūroje kritikas. Iš kj sluoksnių

kant, balsas spaudos, vienos didžiųjų pa
saulio galybių.

O tasai dienraštis, leidžiamas Maneheste 
rio Cross Street nuo 1821 metų, turėjo la
bai kuklų vardą, tartum būtų skirtas tik 
tam vienam miestui.

Kadangi jau seniai jo skaitytojai Man- 
chesteryje sudaro labai nedidelę mažumą, 
tai nuo 1959 m. laikraštis pagaliau nutarė 
pakeisti savo vardą į ,,Guardian“.

Bet keletai asmenų buvo progos pasižiūrė
ti neoficialiai.

Filmęlė vaizduoja 1955 m. dainų šventę 
Vilniuje. Plaukia daug žmonių, plevėsuoja 
tarybinės vėliavos, žiūrovų tarpe sėdi pa
tenkinti Sniečkus, Paleckis ir įsipenėję or- 
dinuoti rusų generolai. Kažkur gilumoje 
Lenino ir dar kažkurių tarybinių šventųjų 
paveikslai, o komentatorius skuba pasakoti 
apie laimingą ir patenkintą tarybinę Lietu 
vą, gyvenančią naujojoje santvarkoje. Cho 
rai sudainuoja lietuvišką, rusišką, lenkišką 
dainą, šokėjai sušoka „lietuvišką tautinį 
šokį“ „Mūs kolūkio pirmininkas“, vieną uk 
rainietišką ir vieną lenkišką šokį. Paskui 
vėl pristatomi Sniečkus ir rusų generolai 
ir dar kolūkyje rugių gubos.

Filmelė spalvota ir garsinė. Visa jos tech 
niška nelaimė — garsas kaip susenusio gra 
mafono.

Ar yra vilties tą filmelę parodyti bent He 
tuvių kolonijoms? Ar turės drąsos su ja pa 
sirodyti tie, kurie ją parsitraukė iš tarybi
nės Lietuvos? Ar pagaliau yra vilties rody 
tojams pasiekti tai, ko jie ypač nori: tary
biškai nuteikti žiūrovą?

Visiems aukotojams ir skyrių valdyboms 
už atliktąją rinkliavą ir aukas visų stovyk 
lautojų vardu tariu nuoširdų skautišką 
ačiū!

Negrąžino aukų lapų šie skyriai: Edin
burgh, Halifax, Huddersfield, Lincoln, 
Leigh, Sheffield, LAS Manchester, LAS Co 
ventry.

Stovyklavo 55 asmenys.
Stovyklos mokestį sumokėjo pilnai 28, da 

linai 7, visai atleisti nuo mokesčio 20.
Nuoširdžiai dėkoju Lietuvių Namų B-vei 

už leidimą naudotis stovyklaviete ir Z. Ju
rui už vežimą palapinių iš Londono į So
dybą ir atgal.

Ačiū visiems!
ps. j. Alkis, Anglijos Rajono Vadeiva

Emmerech —
Vaišnora — Marijos garbinimas Lietu

voje — 35 šil.
Vaikų auklėjimas šeimoje — 10.6.
Tautų praeitis — (žurnalas) — 21 šil.
Mišių paslaptis — 14 šil.
Dr. Tumėnienė — Mano atsiminimai — 

18 šil.
Justinas Tumėnas — 11 šil.
P. Naujokaitis — UpeHai negrįžta į kal

nus (romanas) — 35 šil.
Be atskirų raginimų prašoma atsiskai-

Kristaus Kančia — 21 šil. kilo ir „Voprosy filosofii“ paskelbtoji Na- 
zarevo ir Gridnevos kritika šūkiu: ,,Ma
žiau administracijos, daugiau praktiško 
darbo“. Lenkijos ir Vengrijos įvykiai pagi 
linę psichologinę krizę, kurią sukėlė Stali
no nusikaltimų pasmerkimas.

12 liudininkų

Bendriausiąis bruožais nupasakota kom
jaunimo istorija išduoda tą klaikumą, ku-

tyti už 17 tomą Liet. Enciklped. Neateiskai- 
čiusiems sekantis tomas nebus siunčiamas. 
Liet, plokštelės, gintaras, paveikslai, perio
dika. Rašyti: DAINORA, 49, Thornton Ave, 
London, W.4,

riame vis nauji jaunuolių būriai ima žavė
tis komunizmu, jam paskiria savo energiją, 
paskui nusivilia, traukiasi ir pereina į jo at 
virų ar slaptų priešininkų eiles. Tokia tra
gedija atsispindi tuose pasipasakojimuose, 
kuriuos minimoj knygoj pateikia 12 buv,

NEAIŠKI FILMELĖ

Tūlas Uetuvis neaiškiais keliais ir taip 
pat iš neaiškių šaltinių yra parsitraukęs į 
D. Britaniją iš tarybinės Lietuvos mažą, 
20 minučių dviejų gabalų apžvalginę propa 
gandinę 1955 metais gamintą filmelę.

Tur būt, nėra ko ir abejoti, kad tos fil- 
melės siuntėjai labai norėtų, jog ji būtų ro
doma visose Hetuvių kolonijose, net ir bri
tams, net ir įsukta kaip nors britų televizi
jai. Tas paskutinysis noras, žinoma, yra ne 
žmoniškai drąsus: televizijai ta filmelė ne 
tinka net ir dėl techniško atlikimo (nebent 
tiktų.rusiškai televizijai).

Oficiatiai ji niekur dar nebuvo rodyta.

Galimas dalykas, kad vienur kitur bus 
surizikuota rodyti. Čia jau daugiau ar ma
žiau reikalas tų, kurie pačią filmelę parsi
traukė. Bet nė kiek neabejotina, kad rezul 
tatai tokio rodymo išeis visiškai priešingi, 
negu rodytojų bus laukiama. Užkimęs dai
nos posmelis, nelietuviškos dainos ir kita
taučių (tegu ir broliškų tautų) šokiai, 
Sniečkaus ir Paleckio, o ypač rusų ordi- 
nuotų generolų veideUai ir pilvukai ką jau 
čia iš tiesų pajėgs sužavėti ir užtarybinti?

Nebent tik galėtų sukelti žiūrovų pyktį, 
o tas pyktis, ko gera, prasiveržtų į vietinį 
erzelį. Tasai erzeHs duotu pagrindo nesan
taikai, padrumstų ramų Uetuviškų koloni 
jų gyvenimą. Tai jau būtų rodytojų laimė
jimas, bent šioks toks. Jonas Duonelis
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EUROPOS LIETUVIS

gražiomis

Ui Šilk

ii:

ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

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

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

PASAULYJE

garsaus 
buvo su

Baratheas 
58“ Bara-

— Buvęs vokiečių generolas von Manteu 
ffel nuteistas 18 mėnesių kalėjimo už įsa
kymą 1944 m. sušaudyti kareivį.

iii

Padėsi sau — sutaupydamas svarų, artimiesiems — geros rūsies prekė
mis, o TAURUI (esant daugiau siuntinių) — ateityje dar pigiau viską tai 
atlikti. Nustoki galvojęs, kad lietuvis nieko negali be kito pagalbos. Paly
ginki TAURO žemiau paduodamąsias kainas ir pamatysi, kad lietuvis gali. 
Tas kainas gali pasitikrinti kiekvienas savo artimiausioje krautuvėje, kuri 
tokias prekes parduoda. Visos TAURO medžiagos yra su įaustomis juostelė
mis „Ali wool, made in England“. Paltai daugiausia štampuoti panašiu štam
pu. Tik tokios medžiagos yra geriausios.

Labai geros kokybės botany vilnos, pilka, mėlyna, ruda, 18-19 oz. 58“ 
pinhead 3} jardo su muitu £9.0.0, Pinheads 20-22 oz., liuksusinė, £10.6.6, 3įy.

Hopsacks ir Baratheas, 17-18 oz., 58“, juoda, mėlyna, pilka; “ 
vadinamosios ,,satin back“ 9.7.6. Tos pat medžiagos, bet 20-22 oz. 
theas „satin face“ 3f yd. su muitu £10.15.0.

Double plain, 16 oz., 58“, ruda, mėlyna, juoda ir pilka labai 
juostelėmis, labiausiai mėgiamos, 3f yd. £7.18.9. Tos pat rūšies, bet truputį 
kitokio audimo 20 oz., 58“, 3j yd. su muitu £9.15.0.

Geriausios rūšies medžiaga Crombie paltams 34-36 oz., 3 yd. su muitu 
£14.15.0. „Super velour“ moterų paltams, įvairios spalvos, 3 yd. su muitu 
£7.15.0. Melton Ulster, grynos vilnos 3 yd. su muitu nuo £5.0.0 iki £10.5.6.

Batai: Oxford „Cranford“ krautuvės kaina 59.11, su muitu £3.17.6. Ox
ford „Socumfi“ 49.11, su muitu 3.7.9. Trigubais padais batai, neperšlampa
mi „Derby“ 3.5.6 su muitu. Tuf, garantuoti 6 mėnesiams, guminiais padais 
3.4.0.

Kartu pranešu visiems savo bičiuliams, kad nuo 1.8.59 įsigaliojo naujas 
potvarkis, kuris teleidžia siųsti tik 7 jardus vilnonės medžiagos, 16 jardų pus- 
vilnonės, nylono, rayono, šilko ir 20 jardų medvilnės. Daugiau niekas negali 
pasiųsti, kaip tik tiek viename siuntinyje. TAURAS siūlo jums labai geros 
pusvilnonės vilnos - teryline po 35 šil. jardą su muitu. Labai tinka moterų 
kostiumams. Kol kas tik pilka spalva.

Norintiems TAURAS siūlo naują standartinį siuntinį 3 vyriškiems ir 2 
moteriškiems kostiumams, naujų gražių juostelėmis medžiagų pusvilnonių 
(nes vilnonių negalima pasiųsti), 18 svarų svorio už £16.0.0. Tai labai žema 
kaina, kurios niekas dar nesiūlė. Bet TAURAS jums siūlo dvigubą siuntinį 
už £31.10.0.

Prašykite norimų spalvų ir kainų pavyzdžių, ir tuoj jums bus pasiųsta.
Jei tau siųsti ką nors reik,
Tai tuojau į Taurą eik.

88, GOLDSMITH AVE., London, W.3.
Tel. Acorn 9471TAURAS

KARO PALIKIMAS
Toplitz ežere Austrijoje, netoli 

vokiškojo Berchtesgaden, neseniai 
ruoštas tikras televizijos spektaklis. Vokie
čių „Der Stern“ laikraštis pasamdė 7 na
rus, tie panėrė į ežero gelmes ir iškėlė 300. 
000 angliškų popierinių svarų. Skaičiuoja
ma, kad iš viso ten paskendę bus 16 mili
jonų. Tai vis angliški 5 ir 10 svarų bank
notai, bet tokie, kokie nebeina apyvartoje. 
Be kita ko, šių turtų beieškodami, anks
čiau keli narai tame ežere prigėrė.

Tie pinigai yra vokiškos gamybos, jų ka
ro meto dirbinys. Vokiečiai gamino juos ir 
tuo tikėjosi pakirsti britų pinigų perkamą
ją galią. Be to, tais savo gamyboš svarais 
jie apmokėdavo užsieniuose savo šnipus.

Vienoje austrų pilyje sėdėjo net specia
lūs žmonės, kurių uždavinys buvo paleisti 
tuos pinigus užsieniuose. Trečdalis iškeis
tųjų pinigų likdavo jiems.

Norėdami išbandyti, ar jiems tikrai gerai 
pasisekė pagaminti, naciai per vieną savo 
agentą kreipėsi į šveicarų banką. Girdi, 
tam agentui kilęs įtarimas, kad pinigai yra 
netikri. Šveicarų bankas kreipėsi į britus. 
Britai patvirtino, kad geri. Vadinas, darbas 
buvo labai nusisekęs. O kol buvo pagamin
ta tinkama plokštė, tai vokiečių graveriai 
dirbo net 7 mėnesius. Iš pradžių labai sun
ku buvo nupaišyti lygiai tokį Britanijos pa 
veikslą, koks yra britų piniguose. Antras 
sunkumas buvo pritaikyti popierių. O kai 
jau šveicarų bankas išaiškino, kad gaminys 
visiškai geras, esesininkas Krueger Sach- 

• senhauzeno koncentracijos stovykloje atida 
rė tų pinigų gaminimo skyrius, surinkęs į 
jį daugiausia žydų tautybės bankininkus ir 
spaustuvininkus, už gerą darbą šiems kali-

niams duodamas geresnį maistą ir žmoniš
kiau su jais elgdamasis.

Pradėję ten darbą 1943 m., kas mėnuo 
tie kaliniai pagamindavo po 250.000 bank
notų.

O kai Vokietijoje prasidėjo sąmyšis ir 
artėjo vakariečiai, 1945 m. gegužės mėn. 
pradžioje vienas sunkvežimis su dalim pi
nigų buvo rastas plūduriuojąs ežere, o ki
tas stovėjo prigrūstas netoli ežero. Kažkam 
nebepasisekė išgelbėti jų.

MIRUSIŲJŲ LAIVAS“ PRAKTIKOJE

— Ceilono budistų procesijoje amok li
ga susirgęs dramblys sumindžiojo negyvai 
11 moterų, 2 vyrus ir vaiką, 125 labai su
žeisti, o kiti 200 lengviau.

— Londone rugpiūčio 20 d. geresnių at
lyginimų reikalaudamos suruošė eisenas 
apie 2000 mašininkių ir skaičiavimo maši
nomis dirbančių merginų.

— Britų min. pirm. Macmillan yra užsi
sakęs filmą - komediją „I‘m all right, 
Jack“, kurią galimas dalykas, jie žiūrės 
abu su prezidentu Eisenhoweriu, kai šis lan 
kysis Londone.

— Buvęs Kubos prezidentas Batista ap
sigyvensiąs portugalų saloje Madeiroje, ir 
jam nebus leidžiama politikuoti ar gyven
ti žemyne.

— Rytų Nataly j e, Afrikoje, moterys ke
lia riaušes.

— Praeita savaitė D. Britanijoje buvo 
vėl karšta.

— Montanoje, Amerikoje, žemės drebėji 
mo metu žuvo 8, sužeista 60.

_ ............................ ... m — Sulaukęs 78 metų amžiaus, mirė Lon-Vokiskos kilmes rašytojas B. Traven yrd done britų žymus skulptorius Jacob E 
parašęs romaną, pavadintą „Mirusiųjų lai- 
vu“, kuriame vaizduoja liūdnus nuotykius
žmogaus be paso. . — žymusis britų dienraštis „Manches-

Tokią kelionę dabar baigė 4 jugoslavai, ^er Guardian rugpiucio 24 d. pakeitė var- 
kurie prieš 5 mėn. įsėdo į danų krovininį i „Guardian“.
laivą ir trijuose žemynuose (8 kraštuose) 
veltui bandė gauti teisę apsigyventi.

Juos priimti sutiko pagaliau Austrija.
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čia Jūs galite būti tikri, kad jums bus 
patarnauta gerai ir profesionalų priežiūroje.
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MIRTIS ar KALĖJIMAS
PRIEŠSOVIETINIAMS NUSIKALTIMAMS BAUSTI ĮSTATYMAS

(Skyrius iš Vytauto Vaitiekūno studijos
„Sovietinis teisingumas“)

Jei ligšiol apžvelgtieji baudžiamųjų įsta
tymų, teismų santvarkos ir baudžiamosios 
teisenos pagrindai yra konstitucinio pobū
džio ir dar privalo atskirų sąjunginių ir 
respublikinių įstatymų detalizuojami, at
seit, priklausomi ir nuo vadinamų sąjungi 
nių respublikų savivaldos, tai toliau ap- 
žvelgsimieji sovietinio teisingumo nuosta
tai — priešsovietiniams nusikaltimams 
bausti įstatymas ir kt. — yra jau atbaigtų 
normų sąjunginiai įstatymai ir detalizavi
mo neprivalo. Bet, nors jų leidimas nuo są 
junginių respublikų savivaldos nepriklau
so, jų vykdymas apima šių respublikų žmo 
nes, taigi ir okupuotos Lietuvos gyvento
jus, todėl pažinti juos pravartu ne tik kaip 
sovietinės teisės reiškinį, bet ir kaip oku
puotąją Lietuvą saistančias normas.

Baudžiamųjų įstatymų naujieji pagrin
dai (2 str.), kaip kad ir 1924.10.31 išleistie 
ji, sąjunginei kompetencijai rezervuoja 
priešvalstybinių ir karinių nusikaltimų ju
risdikciją ir karinių teismų santvarką. 
Faktiškai atitinkami sąjunginiai įstatymai 
veikia nuo 1927. m. su vėlesniais papildy
mais. RSFSR kodekse ,kuris veikė ir oku
puotoje Lietuvoje, jie buvo įjungti 58(1)- 
58(4), 59(1) - 59(13), 193(1) - 193(31) str. 
Baudžiamųjų įstatymų nąuju pagrindu pri 
imtoji respublikų teisminė savivalda šiuose 
nuostatuose kompetencijos spragų nepada
rė. Jie* kaip buvę, paŲko sąjunginėje kom
petencijoje. Vis dėlto aukščiausias sovie
tas, 1958.12.25 priėmęs baudžiamųjų įstaty 
mų naujuosius pagrindus, ta pačia proga 
priėmė ir priešsovietiniams nusikaltimams 
bausti naują įstatymą. Jo referentas Po- 
lianskis jo reikalingumą aukščiausiame so
viete motyvavo kai kurių veikiančių nuo
statų pasenimu, kai kurių nepreciziškumu, 
kai kurių nereikalingumu.

Kaip ten bebuvę, kadangi sovietinės bau
džiamosios teisės pats raison d‘etre yra už
tikrinti sovietinei valstybei vidaus saugu
mą, bolševikų žodžiais tariant, yra „bau
džiamosios teisės kūrimas darbininkų- vals 
tlečių valstybės apsaugos principu“ (,,po- 
stronenije ugolovnogo prava na principe 
ochrany raboče - krestjanskogogosudarst- 
va“), — tai naujasis priešsovietiniams nu
sikaltimams bausti įstatymas pirmiausia 
vienas iš sovietinės,teisės, taip pat ir so
vietinės valstybės veidą ryškiausiai atspin
dinčių veidrodžių.

Pašukanio, Krylenkos ir kitų vadinamo 
karinio komunizmo laikotarpio sovietinės 
teisės teoretikų bolševikinis entuziazmas 
sovietinę teisę išlaisvinti iš bet kurių bur
žuazinės teisės kapitalistinių varžtų, atseit, 
išguiti iš sovietinės teisės ne teisės klasi
nes sąvokas, — kaltė, bausmė, — ■ bet ir 
žmonijos ilgų amžių pastangomis bei auko 
mis laimėtus visuotinius teisės principus, 
— labai ryškus buvo ir 1927.6.6 išleistame 
priešsovietiniams nusikaltimams bausti 
įstatyme, Kad, gink Dieve, joks kontrrevo
liucininkas pro sovietinę Temidę nepra
smuktų, tai, užuot konkretizavęs ir preci
ziškai definavęs kiekvieną priešsovietinį Ruoškime daugiau technikų -inžinierių, tik 
nusikaltimą, 1927 m. įstatymas tenkinosi, 
kaip sakoma, grupine definicija:

,,Kontrrevoliuciniu pripažįstamas kiek
vienas veiksmas nuversti, kenkti, silpninti 
darbininkų - valstiečių valdžiai, arba So
vietų Sąjungos ar sąjunginės bei autono
minės respublikos darbininkų - valstiečių 
vyriausybėms, arba Sov. Sąjungos išori
niam saugumui, arba proletarinės revoliuci 
jos pagrindiniams ūkiniams, politiniams 
ir tautiniams užkariavimams“. 58(1) str.

Ir kiekvienas toks „kontrrevoliucinis“ 
veiksmas buvo baudžiamas. Jei kuriam 
konkrečiam ,.kontrrevoliuciniam" veiks
mui įstatyme nęsusirastų atitinkamo bau
džiamojo straipsnio, teismas turi remtis 
šia grupine definicija, o sankciją parinkti 
iš tokio straipsnio, kuris baudžia veiks
mą labiausiai panašų. Tai baudimas iš ana 
logijos, tai priešingybė principui nullum 
crimen sine lege.

Priešsovietiniams nusikaltimams bausti 
naujasis įstatymas tuo atžvilgiu yra pada
ręs, galima sakytį, radikalių posūkių. 
Naujajame įstatyme aukščiau 
kontrrevoliucinio nusikaltimo aptarimas 
nebeturi vietos. Naujasis įstatymas, praside 
da valstybės išdavimo nuostatu.

1 str. — išdavimas. Tėvynės Išdavimas 
tai yra Sov. Sąjungos piliečio tyčios veiks
mas valstybinės nepriklausomybės, terito
rinės neliečiamybės ar Sov. Sąjungos ka
rinio pajėgumo nenaudai: pereinant pas 
priešą, šnipinėjant, perduodant valstybines 
ar karines paslaptis, pabėgant užsienin ar
ba iš ten negrįžtant, gelbstint svetimai 
valstybei jos priešiškoje Sov, Sąjungai 
veikloje, taip pat sąmokslaujant užgrobti 
valdžią, — baudžiamas laisvės atėmimu 
nuo 10 iki 15 metų arba mirtimi, konfis
kuojant turtą. «

Senojo įstatymo pirmykštėje redakcijo
je išdavimo sąvokos iš viso nebuvo. Be mi
nėtos grupinės kontrrevoliucininko sąvo

kos, įstatymas konkrečiau aptarė šiuos nu
sikaltimus:

(1) ,,Kontrrevoliuciniais tįkslais ginkluo 
tas sukilimas ar ginkluotų gaujų į Sov. Są
jungos teritoriją įsibrovimas, tais pat tiks
lais valdžios užgrobimas, be to, siekiant at
plėšti Sov. Sąjungos teritorijos dalį arba 
Sov. Sąjungos su kitomis valstybėmis suda 
rytas sutartis nutraukti“ — baudžiamas 
sušaudymų arba paskelbimu liaudies prie
šu, konfiskuojant turtą, atimant pilietybę 
ir išvejant iš Sov. Sąjungos iki gyvos gal
vos, o esant švelninančių aplinkybių — ne 
mažiau kaip 3 metus laisvės atėmimo baus 
me, konfiskuojant turtą ar jo dalį. 58(2) 
str.

(2) Kontrrevoliuciniais tikslais susiriši
mas su svetima valstybe ar atskirais atsto
vais, taip pat bet kuriuo būdu padėjimas
svetimai valstybei, kuri su Sov. Sąjunga grobimo, diplomatinių santykių ar sutarčių 
yra karo padėtyje arba prieš Sov. Sąjungą nutraukimo, — baudžiamas kaip nurodyta 
kovoja intervencijos ar blokados būdu, — 58(2) str. 58(5) str. 
baudžiamas kaip nurodyta 58(2) str. 53 
str.

(3) Bet kuri parama tai tarptautinei bur 
žuazijai, kuri, nepripažindama komunisti
nei sistemai lygių teisių, stengiasi ją su
griauti, taip pat parama šios buržuazijos 
įtakoje esančioms ar jos įsteigtoms organi
zacijoms, vykdant priešišką Sov. Sąjungai 
veiklą, — baudžiamas ne mažiau kaip 3 
metus laisvės atėmimo bausme, konfiskuo
jant turtą ar jo dalį, o esant sunkinančių 
aplinkybių —■ sušaudymu ar paskelbimu 
liaudies priešu, pilietybės atėmimu ir išvi
jimu iš Sov. Sąjungos iki gyvos galvos, kon 
fiskuojant turtą. 58(4) str.

(4) Nuteikimas svetimos valstybės ar jos 
kurios visuomeninės grupės skelbti Sov. 
Sąjungai karą, griebtis ginkluotos inter
vencijos ar kitų veiksmų, kaip antai: blo
kados, Sov. Sąjungos valstybinio turto už-

minėtas

(Bus daugiau)

S Margi trupiniai

Kur
Be

nės, kurie nėra rusų nei matę, nei ten bu
vę. Jeigu atsitiktinai papasakotum, kaip iš 
tikrųjų yra, tai tave palaikys neišmanėlių. 
Kas buvo, tai buvo, bet dabar viskas pasi
keitę, nes ten pažanga...

Neseniai į mūsų tarpą įsijungė vienas 
belgas, daugiau apsitrynęs ir truputį pavė 
tytas paskutiniojo karo sūkuriuose. Bet ir 
jam rusas yra viskas. Rusas jam — pažan
ga, technika... Rusų visus nusikaltimus 
jis pateisina: buvę pora šimtų metų atsi
likę, reikalinga suorganizuoti visas jėgas 
perstatyti pasauliui, nušluoti visas religi
jas, nes jos tik kliudo kultūros kilimui. 
Girdi, kitos tautos užkariavo žemynus ir 
traukė naudą. Tai ir rusų žygis yra visai 
pateisinamas ir moralus.

Mūsų pasikeitimas nuomonėmis baigėsi 
ginču. Jis man parodė sovietinį parodos 
Belgijoje katalogą. Ten, be kita ko, yra 
vaizdas: minia neša Lenino paveikslą, ant
ras vaizdas — Lenino statula pastatyta 
lyg altoriuje posėdžių salėje, ir žmonės sė
di suoluose. Vaizdas panašus į bažnyčios. 
Aš tam belgui sakau: tamsta man aiškinai, 
kad netiki į jokią religiją. O čia ar negar
bini jų? Juk, žiūrėk, visai kaip bažnyčio-

Tą vakarą varčiau vakarinį laikraštį, 
kurio didžiulė antraštė skelbė, kad rusai 
iššovė erdvėn pirmąjį žemės palydovą. Dar 
nespėjau baigti skaityti, o vidun įslinko ge 
ras pažįstamas, kilimo iš Ukrainos, 
nauja tema, ten ir pokalbis linksta,
niekur nieko su didžiausiu pasididžiavimu 
svečias pradėjo man aiškinti: va, sako, ką 
rusai parodė vakariečiams! Tai bęnt išra
dimas! Aišku, sakau, bet kokia iš to nau
da? Mums tai nepagerina padėties, net pa
blogina ją. Argumentas po argumento, ir 
aš jam pasakiau: „Viena — manęs tai nei 
šildo, nei šaldo, O, antra, mano akimis žiū
rint, tai yra paskutinis šlamštas, nevertas 
dėmesio!“.

Tas mano pasisakymas, matyt, perėjo jį 
kiaurai. Juo buvo paliesta toji slavų išdidų 
mo gyslelė, tokia jautri, kad ją palietus 
žmogus nebetenka pusiausvyros. Jis šoko 
pro duris lauk ir iššvokštė: „Komunistas!“

Tas geras pažįstamas jau nebeturi man 
akies. »u juo mes nebeliečlame jokių te
mų. Aš pasityčiojau iš rusiško mokslo, o 
jam tai buvo virš visko.

Sakortia, kad anglai labai nedaug kalba. 
Viaa Jų' kalba dažniausiai besisukanti apie 
orą. Tai, žinoma, vargu ar tiesa. Tai pri
klauso nuo žmogaus nuotaikos, progos ir 
pažinties. Jei tik būna gera proga, anglas 
yra kalbus ir viskuo besidomįs, kaip ir 
kiekvienas žmogus. Taigi tie tariamai ne
kalbantieji anglai ne tik spaudoje parašo, 
bet nemažai Ir pakalba apie rusus. Sako, 
štai rusų kultūra, technika, žiūrėkite, kiek lygiomis su prancūzų Briuselio parodoje ir 
jie išleidžia inžinierių, o mes kerpėjam su kodėl iš viso vyko dėl to riaušės? Jeigu ru- 
pasenusiom graikų ir lotynų logikom, ku- sas pareikalautų belgus kraustytis iš Kon- 
rios netinka šiam amžiuj ir visai nenaudin g0 jr užleisti tai rusams, kažin tada koks 
gos. Geriau jau rusų kalbos mokytis, tai pasireikštų fanatizmas?
tiks nors kultūriniam bendradarbiavimui.1 jįs man nebeatsakė.

M. Balčiūnas

koks brevijorius mulkinti tokiem žmonėm, 
kaip tamsta. Antra, jeigu sakai, kad aš esu 
fanatikas, tai tau galiu pasakyti, kad ka
ro metu teko susitikti daug šviesių belgų. 
Esu tikras, kad jie buvo didesni fanatikai, 
negu aš. Jeigu nenori kito teisės pripažin
ti, tai kodėl flamų kalba nebuvo traktuota

čla glūdi visa pažanga. Būna net tokių, ku
rie tvirtina: žiūrėk, nueina krautuvėn, mė 
sininkas pakiša tau kokį kulšnelį, nėra nei 
ko pažiūrėti, nei padoriai pavalgyti. O va
kar, sako, kaimynas pasakojo, jo svainio 
brolis aną savaitę grįžo po atostogų iš Ru
sijos. Jis pasakojo, kad ten kiekvienas gau 
na po gerą riebų kulšnį, ikros ir visko yra, 
žodžiu sakant, žmonės netaip blogai gyve
na, viskuo patenkinti ir pertekę.

Aišku, šitaip paprastai kalba -tie žmo-

(E) Rodo turistams Rastenio parodymų 
rankraščius. Vilniaus „Tiesa“ praneša, kad 
Amerikos lietuvių turistų ekskursijos daly
viams Vilniaus partiniame institute buvę 
parodyti ir V. Rastenio parodymų rankraš 
čiai (jų foto kopijos). Jie, matyt, yra įjung 
ti į partinės istorijos muziejaus eksponatų 
skaičių.

P & B SUPPLY CENTRE ETD
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.
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