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ABIPUSIS „BENDRADARBIAVIMAS”
PEV SEIMO MEMORANDUMAS DĖL

TARPPARLAMENTINĖS UNIJOS
Rugpiūčio 20 d. Pavergtųjų Europos Vals ' diriguojamo

tybių Seimas įteikė laisvojo pasaulio par
lamentų delegatams Tarpparlamentinės 
Unijos konferencijoje savo memorandumą, 
kuriame griežtai protestuoja prieš dalyva
vimą toje konferencijoje sovietinės dikta
tūros vadinamųjų parlamentarų iš Centro 
ir Rytų Europos kraštų. Memorandumas 
primena, kad sovietinės diktatūros ,,parla
mentarų“ dalyvavimas tarptautinėje unijo
je prieštarauja šios unijos pagrindiniam 
tikslui: ugdyti demokratines institucijas ir 
skatinti taiką ir tarptautinį bendradarbia
vimą. Nušvietęs vadinamosios sovietinės 
demokratijos metodus ir sovietinių rinki
mų apgaulingumą, PEV seimo memorandu 
mas prašo laisvojo pasaulio parlamentarus 
Varšuvos konferencijoje atsiminti birželio 
mėn. Londone vykusio Atlanto Kongreso

lietuvių chorų ir solistų koncertais“. Vieno
je juostelėje ištisai įrašytas pačios Mildred 

choro Laisvės sukakčiai pa
gerbti prieš porą metų surengtasis koncer
tas.

Vilniškiai kultūrininkai buvo tiesiog pri
trenkti nuo tos informacijos ir dar plačiau 
išsižiojo, kai išgirdo juostelių įrašus...

Tuo tarpu respublikinė biblioteka Kaune 
tik dabar gavo prof. E. Fraenkelio etimolo
ginio lietuvių kalbos žodyno septynis są
siuvinius. Bibliotekininkas Stasys Papeč- 
kys ta proga informavo visuomenę Lietu
voj, kad užsieniuose kalbininkai vis pla
čiau domisi lietuvių kalba. Iš to jo informa 
vimo matyti, kad nuo Vakarų izoliuota da 
bartinė respublikinė biblioteka tik dabar 
tegavo progos išgirsti prof. E. Fraenkelio 
vardą ir kad bibliotekininkai lituanistai ne 
žino, nei kada prof. Fraenkelis pradėjo lie
tuvių kalba domėtis, nei kada jis mirė.

LIETUVOS SEIMŲ ATSTOVAI 
PROTESTUOJA

Laisvajame pasaulyje esą Lietuvos Stei
giamojo Seimo ir kitų demokratinių seimų 
34 atstovai pasiuntė laisvųjų valstybių par 
lamentarams, dalyvaujantiems rugpiūčio 
25 d. prasidėjusioje Tarpparlamentinės Uni 
jos konferencijoje Varšuvoje memorandu
mą. Memorandume primenama, kaip Lie
tuvoje atsirado vadinamasis aukščiausiasis 
sovietas, kurio delegatai pretenduoja toje 
konferencijoje atstovauti Lietuvos žmo
nėms, ir protestuojama prieš Sovietų Są
jungos pavartotą Lietuvos' atžvilgiu neiš
provokuotą agresiją. Memorandumas griež 
tai paneigia vadinamojo LTSR aukščiau
siojo sovieto delegatams teisę atstovauti 
Lietuvai, pažymėdamas kad kiekviena tau 
ta turi teisę turėti valdžią laisvu savo pa
sirinkimu, o ne svetimos valstybės jėga pa 
statytas marionetes.

' Uc' 
■wlnm’.iit 
M.Mažvydo 
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Ateistai sau - tauta sau
LIETUVOS ATEISTAI GINČIJASI DĖL BIBLIJOS, TIKINČIŲJŲ TRAKTAVIMO 

IR PANAŠIAIS KLAUSIMAIS

perspėjimą sovietų pavergtųjų valstybių at 
žvilgiu, kad laisvojo pasaulio atstovai nie
kada nedarytų pareiškimų ar veiksmų ku
rie tiesiogiai ar netiesiogiai reikštų komu
nistinio režimo pripažinimą tuose kraštuo
se. Memorandumo išvados atsišaukia į lais 
vojo pasaulio parlamentarus, kad jie Var
šuvos konferencijoje patvirtintų visoms 
tautoms teisę laisvai pasirinkti sau valdžią 
ir kad jie deklaruotų:

(a) kad tik valstybinės nepriklausomy
bės ir demokratinių laisvių atstatymas so
vietų pavergtoms Europos tautoms šią tarp 
tautinės įtampos zoną gali paversti taikos 
zona;

(b) kad, tik pašalinus sovietinę kariuo
menę ir policiją, tarptautinėje priežiūroje 
pravesti laisvi demokratiniai rinkimai lig- 
šiol sovietinėje vergijoje esančiuose Euro
pos kraštuose gali atstatyti pamintas žmo
nių teises ir laisves.

PEV Seimo pirmininkas S. Korbonskis 
aplankė JAV kongresmanus ir senatorius, 
kurie dalyvauja tarpparlamentinės unijos 
konferencijoje Varšuvoje, ir atkreipė jų dė 
mesį į sovietų siekimus tarpparlamentinės 
unijos konferencijoje.
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V. Mykolaitis - Putinas

LIETUVIO GIESMĖ

Pamilo jurą mūsų žemė, 
Panoro laisvės mus tauta, 
Ir Lietuvos garbė jau švinta, 
Kovos ir darbo sukurta. 
Rūstaus likimo išmėginta 
Pamilo jura musų žemę.

Laisvos tėvynės narsus sūnūs 
Atras kelius naujos būties. 
Nuo arklo vėl prie kalavijo 
Jie kietą dešinę išties. 
Gyvent, nė mirt kovoj nebijo_ 
Laisvos tėvynės narsus sūnūs.

Į

TAIP PRASIDĖJO „KULTŪRINIS 
BėNURADAKBIAVIMAS"

Kultūrininkams besijaudinant dėl „kul
tūrinio bendradarbiavimo su tėvyne“, 
maskviniams valdovams priimtinieji „kul
tūriniai santykiai“ jau prasidėjo. Iš Ameri 
kos bolševikų valdomon Lietuvon nuvyku
sių ,,piligrimų“ tarpe yra brukliniškio „Ai
do“ choro vadovė Mildred Stenslerienė, ku
ri ėmėsi Amerikos lietuvių kultūrininkų at 
stovavimo vaidmens. Pasikalbėjime su 
.Tiesos“ reporteriu ji „apšvietė“ tenykš-

Teisingas, didis musų Dievas, 
Jo rankoj amžių ateitis. 
Gyvuos mūs Lietuva tėvynė, 
Ją lairdins bočių praeitis.
O rtiūsų darbus gins, kaip gynė, 
Teisingas, didis mūsų Dievas.

Svarsto klausimą: Reikia ar nereikia 
Biblija kritikuoti. „Kolchozų pirmininkai 

pataikauja klebonams“
(Elta) Vilniaus „Tiesoje“ vis dar veda

mi ginčai: reikia ar nereikia Bibliją kriti
kuoti. Filosofijos mokslų kandidatas V. Mu 
rauskas , Tiesos“ 155 numeryje kaip tik šią 
temą nagrinėja. Iš prof. Daukšo anksčiau 
skelbtų teiginių išplaukia, rašo Muraus
kas, kad dabar jau pakaks Bibliją kritikuo 
ti, nesą ko ją „populiarinti“. Panašios ten
dencijos, girdi, „lieja vandenį tik ant baž 
nyčios atstovų malūno“, o tokių tendencijų 
esą pareiškę jau ir kiti ateistai, be Dauk
šo. Taigi Murauskas pasisako už tai, kad 
Bibliją reikia kritikuoti. Joje esą daug 
prieštaravimų, kurie ateistams visais lai
kais duodavo „puikiausios medžiagos ko
vingai ir įtikinančiai religijos kritikai“. Ap 
gailestauja kad iki šiol dar nesąs lietuvių 
kalba išleistas J. Jaroslavskio veikalas 
„Biblija tikintiesiems ir netikintiesiems“. 
Nepataria Biblijos kritiką išmesti iš ateis
tinės propagandos arsenalo.

Dvasiškių vaidmuo „Tiesos“ nušvietime
Toliau Murauskas siūlo „demaskuoti“ ir 

pačius dvasininkus, jų veiklą. Mini Pandė
lio rajono Kvetkų parapijos kunigą Tama
šauską, kuris buvęs „pakabinęs bažnyčioje 
nacionalistinio bandito T. Dainausko port
retą“.

Tuo tarpu V. Lauraitis, Politinių ir moks 
linių žinių skleidimo draugijos Sedos sky
riaus sekretorius, savo straipsnyje . Tikin
čiųjų įžeidinėti negalima“ (tame pačiame 
„Tiesos“ numeryje) pasakoja apie kitus 
santykių su dvasiškiais atvejus. „Pasitaiko 
pavyzdžių, kad kolūkio pirmininkai patai
kauja vietos klebonui ir t.t. Pvz., Sedos ra
jono „Varduvos“ kolvchozo p-kas K. Vasi
liauskas davęs nurodymą įvesti klebonui ir 
bažnyčiai elektrą, tuo tarpu kai eilės kolū
kiečių trobose elektra dar nebuvo įvesta“. 
Toks geras sugyvenimas tarp kolchozų pir
mininkų ir klebonų Lauraičiui, žinoma, ne
patinka.

Nežeminti tikinčiųjų
Lauraitis praskleidžia dar ir kitus būdin

gus dalykus, Jis jau 10 metų skaitąs moks 
lines - ateistines paskaitas. Per tą laikotar
pį gerai įsitikinęs, kad paskaita pasiekia 
tikslą, jeigu ji nėra per sunki, jeigu ji su
rišta su vietos auditorijai žinomais fak
tais ir turi tam tikrų išvadų. „Niekados ne
reikia, atsakant po paskaitos į darbininkų 
ar kolūkiečių klausimus, užgauti tikinčiųjų 
jausmų. Paskaitos metu nereikia žeminti 
tikinčiųjų autoriteto“. Čia jau matyti Lietu 
vos ateistinių propagandininkų naujoji tak 
tika: nežeminti, nepajuokti tų, kuriuos no
rima „atversti" į bedievybę.

Bažnyčios jaukesnės negu „kultūros 
namai“

Žymus vaidmuo tenka ir aplinkai, dėsto 
Lauraitis. „Juk dvasininkai labai rūpinasi 
bažnyčios puošnumu, o mūsų ekonomiškai 
patvarūs kolūkiai kartais maža tesirūpina, 
kad įrengtų gerus kultūros namus“. Siūlo 
Kultūros ministerijai pagalvoti apie gerų 
kultūros namų įrengimą Žemaičių Kalvari
joje. „Kas iš to jeigu dabar čia esančiuose 
žiemą net su kailiniais ilgai neišbūsi“. 
Tarp kitų priemonių mini ir susitikimus 
su buvusiais religinio kulto tarnais, „vėliau 
numetusiais sutanas ir nebetikinčiais“, siū 
lo aiškinti „šventųjų vietų“ kilmę ir pan.

V. Rimkevičius, Kėdainių raj. vienos par 
tinės organizacijos sekretorius, kviečia pa
žiūrėti į archyvus ir ten pasitelkinti me
džiagos ateistinei propagandai. Esą, čia ga
lima rasti medžiagos dar ir iš reformacijos 
laikų, apie „bažnytininkų klastingumą, gob 
Šurną, jėzuitų veiklą“ ir pan. Pereidamas 
prie dabarties, R. pamini, kad Dotnuvos 
klebtonas Matusevičius karui pasibaigus 
slėpęs bažnyčioje ginklus ir „rėmė bandi
tus“ (suprask: partizanus). Didžiausią dė
mesį ateistinėje propagandoje reikią at
kreipti į priaugančiąja kartą į jaunimą. 
„Mes kuriame naują komunistinę visuome
nę. Jos žmogus turės būti laisvas nuo bet 
:okių prietarų“, dėsto Rimkevičius.
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čius rašytojus ir skaitytojus apie lietuvių 
kultūrinę veiklą Amerikoj. Anot jos, Ame
rikos lietuvių kultūrinė veikla koncentruo
jasi ,,Lietuvių Meno Sąjungoj“, toj pačioj, 
kurioj Mildred yra sekretorė. Sąjungoj esą 
„apie pusė šimto meninių kolektyvų“, tik 
jų skaičius mažėjąs, kadangi „senoji karta 
palaispsniui pasitraukia, o jaunimas tolsta 
nuo lietuviško meno, suamerikonėja“.

Iš to „pusės šimto kolektyvų“ Mildred 
minėjo Brooklyno (ji sakė, kad New Yor- 
ko) ir Chicagos „liaudies teatrus“ (I), ku
rie daugiausia vaidiną Rojaus Mizaros vei 
kalus, ir dar minėjo tuose pačiuose mies
tuose ešamus ,,Aido“ chorus. Pažymėjo, 
kad brukliniškio choro repertuare, „be įvai 
rių tautų dainų, nemaža vietos užima lietu
vių tarybinių kompozitorių kūriniai“, o 
Chicagos choras pasižymėjo tuo kad vai 
dinęs (rusišką) operetę ,,Zaporožietis už 
Dunojaus“.

Vilniaus radiofonui toji „Amerikos lietu 
vių kultūrinė ambasadorė“ nuvežė tris juos 
teles su įrašytais, kaip ji sakė, „Amerikos

PASAULYJE
— Spalio 2 d. amerikiečiai bandys iššau

ti raketą į mėnulio erdvę.
— Kai prez. Eisenhoweris aplankė Ško

tijoje atostogaujančią Karalienę, jį pave
žiojo pati Karalienė.

— Prancūzų kalėjimuose kali 9.682 alžy 
riečiai, kurie sudaro 35 proc. prancūzų kali 
nių.

— Iš Nicosios kalėjimo Kipre bandė pa
bėgti 200 kalinių.

— Australija šiais metais yra numačiu 
si įsileisti 125.000 imigrantų.

— Į D. Britaniją skridusiame lėktuve 
amerikiečių kario žmona pagimdė dvynu
kus.

— Volkswagen automobilių jau pagamin 
ta 3 milijonai.

— Italijos Alpių ūkininkai kreipėsi į vy
riausybę, prašydami savo galvijams apsau
gos nuo rudųjų lokių. •

— Tunisan atvežta amerikietiškų ginklų 
/ krovinys.

— Australijos dantų gydytojai skelbia, 
kad rudakiams daugiau skauda gręžiamas 

Įfc dantis, negu mėlynakiams.

Tarybinės spaudos ištraukos, kur 
aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

NEPAJUDINAMA ĮŽYMYBĖ
Zarasų vartotojų kooperatyvo reikalų 

valdytojas Jonas Korniejevas vieną rytą 
nubudo skaudančia galva. Gal ji ir nebūtų 
taip sopėjusi, jei nuo vakarykščio akyse 
nešmėkščiotų bufetininkės. N. Petkevičie
nės veidas, ausyse neskambėtų jos žodžiai: 
„Iki kol jūs gersite į skolą? Arba dabar 
mokėkite, arba...“

Daugiau ji neištarė, bet Korniejevui te
ko atidaryti piniginę...

Iš viso nesėkminga ši diena buvo Kornie 
jevui. Limonado cecho meistras Bondaren 
ka, pamatęs savo viršininką, dvilinkas su
linkęs pasiūlė:

— Paragaukite, prašom, mūsų skysti- 
muko.

— Vandeniuko? Ne! — žiūrėdamas Bon 
darenkai į akis, šyptelėjo Korniejevas. — 
Rubliuką — kitas reikalas. Duokš visą 
tūkstantį.

Valdytojas taip stačiokiškai išdrožė, kad 
iš netikėtumo Bondarenka nit žioptelėjo.

— Kaip tai... tūkstantį?
— E-ech koks gi tu, Bondarenka, nesu

pratingas, o dar viršininku save laikai, — 
su panieka pastebėjo reikalų valdytojas.
— Negi nežinai, kas viršininkams priklau
so?

— Iš kur gi aš imsiu tokią krūvą pi
nigų?

Korniejevas broliškai per pečius patapš 
nojo ir nusilenkęs patyliukais į ausį su
kuždėjo:

— Limonadas irgi pinigai. Neužpaja- 
muok poros tūkstančių buteliukų, štai... 
Galvą reikia turėti. Ne kopūstą.

— Bet tai, tai... nusikaltimas!
— Na, na, tu ramiau su išsireiškimais,

— atatupstas durų link irdamasis prakošė 
Korniejevas. Ir staiga pačion panosėn Bon 
darenkai švystelėjo kumštį.

— Prisiminsi tu visa. Taip nepraeis.
Suirzęs jis pasuko miesto restorano san

dėlio kryptimi.

Bet ir čia nepasisekė. Atsisakė sandėli
ninkas Orešnikovas — ir baigta.

— Netvarka. Netvarka, kur tai matyta? 
— Vos balsu iš pykčio nesušuko Kornieje
vas. — Pamokyti reikia, — nusprendė jis.

Ir ėmė mokyti. Pirmiausia jis uždraudė 
vandens vežėjui aptarnauti limonado ce
chą. Darbininkai ir invalidas Bondarenka 
dabar priversti patys limonadui vandenį 
nešioti. Orešnikovas iš sandėlio kaip kam
paras išgaravo. Bufetininkė pervesta į dar 
bą su mažesniu atlyginimu.

Užtat kaip šilkinis Jonas Korniejevas 
savo draugams, bičiuliams. Arklininkas 
P. Baradinskas pragėrė su juo arti 4 tonų 
avižų ir beveik pusantros tonos dobilų. O 
kada revizoriai iš rajono vartotojų sąjun

gos užtiko šį trūkumą, Korniejevas juos 
užsipuolė:

— Ko lyg dėlės prikibot prie žmogaus?
— O kur trūkumus dėti?
— Nurašyti!
Korniejevo žodis — įstatymas. Ir nu

rašė.
Kažkaip besiglemždamas šeštą tūkstantį 

rublių iš kooperatyvo kasos, suklupo mė
sos parduotuvės vedėjas Būga.

— Dabar jam amen, — nutarė koopera
tyvo darbuotojai.

— Kam amen? — žaibus svaidančiom 
akim apsidairė Korniejevast. Ir Būga iš
vengė teismo. Būgos kišenėje atsidūrę rub 
liai buvo nurašyti. Tokios paslaugos zara- 
siškis valdytojas nepagailėjo ir kitiems sa 
vo bičiuliams .kaip Jermalavičiūtei, Šaka- 
lytei, Bleideriui, kurie irgi sumaišė savo 
kasą su kooperatyvo.

Visokių suktybių ir išeikvojimų rekor
dą pasiekė Imbrodų miestelio parduotuvės 
vedėja Savickienė. Per trumpą laiką į jos 
rankas pateko 29.578 rub. ir, aišku, ne be 
Korniejevo paramos.

Štai koks Jonas Korniejevas!
— Tiktai man tarpininkaujant, — pa

prastai, norėdama pasigirti, priduria var
totojų kooperatyvo vyr. buhalterė O. Ste
ponavičiūtė.

Su jos žodžiais galima sutikti.
Štai kokia nepajudinama Zarasų įžymy

be tapo Korniejevas. Bet argi ji iš tikrųjų 
nepajudinama?

P. Graščenko
Iš „Tiesos“, 1959.VHL9.

DIPLOMATINĖS KELIONĖS 
SĖKMINGOS

Prez. Eisenhowerio diplomatinės ir infor 
macinės kelionės po Europą oficialiai vyks
ta iškilmingai, o šiaip sėkmingai.

Jei dar bus laiko, prezidentas gal susi
tiks dar ir su Indijos Nehru.

Pasimatymai Europoje — tai pasiinfor- 
mavimas ir pasikeitimas nuomonėmis 
prieš Chruščiovo važiavimą Amerikon.

KINIJA PAŽEIDINĖJA INDIJOS SIENAS
Daugelyje vietų prie Himalajų kalnų ko

munistinės Kinijos kariniai daliniai įsiver
žė į Indijos teritoriją. Indijos pasienio kari 
niai daliniai, kaip silpnesni, priverčiami pa 
sitraukti.

Indijos spauda dėl to piktai pasisako 
prieš savo kaimyno imperialistinius užsi
mojimus. Kinija gi kai kurias Indijos pa
sienio vietas yra seniai įtraukusi net į savo 
žemėlapius.

PASIKEITIMAI NUOMONĖMIS 
BONNOJE

Tvirtinama, kad prez. Eisenhowerio ir 
kanclerio Adenauerio pasikalbėjimai Bon- 
noje praėjo be jokių sunkumų — nuomo
nės sutapo visais klausimais, ir nebuvo rei
kalo leistis į kokias nors derybas.

O tasai prezidento ir kanclerio nuomo
nių sutapimas leidžia darytis prielaidą, kad 
prezidento susitikimas su Chruščiovu gali 
neduoti jokių sėkmingų rezultatų.

VICEPREZIDENTO TEISĖS
Pagal Amerikos konstituciją viceprezi

dentas negali kai kuriais atvejais pavaduo 
ti prezidento. Pvz., tik jo pasirašytų įsaky
mu gali būti siunčiami ginklai į Laos, ski
riamas teisėjas ar mokesčių rinkėjas ir t.t. 
Dėl to prezidentas kelionėn pasiėmė įvairių 
antspaudų ir bylų, kad iš bet kurios vietos 
lengvai galėtų išsiųsti pasirašytus ir ant
spauduotus dokumentus.

LAOS ĮTEMPIMAS DIDĖJA
Vakaruose auga susirūpinimas padėtimi 

Laos, kurio karinės pajėgos yra menkos ir 
kuriame pratrūksta vis komunistų sukili
mai. Tais sukilimais labai domisi Kinija, 
bet Amerika nusprendė padidinti piniginę 
paramą tam kraštui apsiginkluoti.

BAŽNYČIOS TARSIS
Rytų ortodoksų teologai priėmė Romos 

katalikų pasiūlymą kitais metais sušaukti 
Venecijoje konferenciją ir tartis dėl suarti 
nimo bažnyčių, išsiskyrusių prieš 900 metų.

SIŪLO PASIIMTI NAUJĄ VAIDMENĮ
Australijos ministeris pirmininkas Men

zies, grįžęs iš kelionės po pasaulį, pareiškė 
įsitikinimą, kad demokratinis pasaulis kaip 
tik privalėtų skelbti taiką ir siekti jos. Bai 
su, esą, pagalvoti, kad dabar jau pora me
tų, jog vieninteliais taikos apaštalais skel
biasi komunistai kurie šio pokario metu 
yra pradėję visus karinius susidūrimus ir 
skleidę karo gandus.

PREZ. DE GAULLE ALŽYRE
Prancūzijos prezid. gen, de Gaulle nuskri 

do į Alžyrą išsiaiškinti su ten esančios ka
riuomenės vadais padėties ir išklausyti 

nuomonių.

PRISIPAŽINO, KAD NEPASISEKĖ
Kinijos komunistų partijos vadovybė pri 

sipažino, kad neteisingas buvo jos praneši
mas, jog praeitais metais krašto žemės ūky 
je gautas dvigubai didesnis derlius.

Dėl to smarkiai, beveik per pusę, suma
žinti ir -šiems metams užplanuotojo der
liaus skaitmenys.

RUSŲ LAIKYSENA
Rusų spauda dar vis teberašo apie busi

muosius Eisenhowerio ir Chruščiovo susi
tikimus, kaip apie galimą lūžį Rytų - Vaka 
rų santykiuose.

Ji mini prezidento lankymąsi Vakarų sos 
tinėse, bet neprasitaria, kad tas lankyma
sis reiškia nuomonių derinimą ir pasiruoši 
mą susitikti su Chruščiovu.

KUR DĖTI TIBETIEČIUS?
Kadangi į Indiją yra pabėgę nemaža tibe 

tiečių, dabar kyla klausimas, kur juos rei
kėtų apgyvendinti.

Kadangi tibetiečiai yra kalnų gyvento
jai, keliama nuomonė, kad juos reikėtų ap
gyvendinti Škotijoje, Skandinavijos kraš
tuose, N. Zelandijoje, Australijoje ir Aus
trijoje.

KIEK D. BRITANIJA PRAGERIA?
D. Britanijoje per metus buvo pragerta 

už 940 milijonų svarų. O tai reiškia, kad 
iš kiekvieno išleidžiamojo svaro 1 šil. 4 pe
nai tenka gėrimams.

Taip pat pabrėžiama, kad vis didėja jau 
nuolių girtavimas.

(E) Nauji Rytų klausimams studijuoti 
institutai yra susidarę Freiburge (Pietų 
Vokietjoje) ir Vienoje.

1
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LONDONAS

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS

Rugsėjo 8-tosios — Tautos šventės minė
jimą šįmet rengia Londono Lietuvių Para
pijos choras Lietuvių Parapijos salėję, Vic 
toria Park Rd., rugsėjo 12 dieną, 7 vai. v.

Programoje V. Mamaičio vadovaujamas 
choras, J. Černius su solo dainomis ir E. 
Pranskūnienė su deklamacijomis.

Po programos — šokiai.

PERKAMA LIETUVIŲ NAMŲ 
NUOSAVYBĖ

Lietuvių Namų Bendrovė pereitos savai 
tės gale pasirašė su namų savininku (free
holders) sutartį Lietuvių Namų pilnai 
nuosavybei (Freehold) išpirkti.

Sutarta kaina už Freeholdą yra 13.000 
svarų. Užstatas, 1.300 svarų, jau buvo įmo 
ketas prieš mėnesį laiko. Likusieji pinigai 
turi būti įmokėti ne vėliau kaip spalio 20 
d. Užtraukiama paskola (mortgage).

WOLVERHAMPTONAS
Tėvų žiniai

Rugsėjo 6 dieną, 12 vai., Molineux Hotel 
patalpoje šaukiamas tėvų ir prijaučiančių
jų susirinkimas pasitarti lietuvių mokyklos 
reikalais.

BRADFORDAS
Rugsėjo 12 d., 6 vai. vakaro, Vyties Klu

bo patalpose, 5 Oak Vilias, rengiamas Tau
tos šventės minėjimas.

Programoje A. Balsio paskaita, „Atžaly
nas“ ir Kasperavičius pažadėjo išpildyti me 
ninę programos dalį. •

Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami mi 
nėjime dalyvauti.

Taikos „ambasadoriai”

PASIKEITĖ LN B-VĖS REVIZORIAI
Jau kelinti metai buvo mėginama gauti 

kitus revizorius, bet vis nesisekė. Pirmiau
sia, revizorių firmos nelabai nori perimti 
to darbo iš kitų firmų be tikrai rimtos prie 
žasties (etiketo reikalas). Antra, senieji re 
vizoriai nenori pasitraukti iš savo pareigų.

Pagaliau po keturis mėnesius trukusių 
derybų ir susirašinėjimo pavyko gauti se
nųjų revizorių atsistatydinimą ir rasti nau
ją firmą, kuri sutiko perimti šias pareigas.

Tikimasi* kad dar šią savaitę revizoriai 
pradės tikrinti knygas ir neužilgo galės 
įvykti akcininkų susirinkimas, kuris šiais 
metais taip vėlai nusitęsė dėl revizorių pa
keitimo. Naujieji revizoriai savo darbą ža
dėjo atlikti už žymiai mažesnį atlyginimą. 
Iki šiol mokėdavome po 460 svarų į metus.

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.

„Draugystė, taika! Mes sveikiname jau
nuosius taikos ambasadorius Vienoje!“. 
Šiais kas dvi minutės per garsiakalbį išrėk 
tais žodžiais buvo pasveikinti iš viso pašau 
lio Austrijos sostinėn suvežti jaunuoliai ir 
jaunuolės, kai jie liepos 26 d. vakarop su 
vėliavom, transparentais, savo-tautų her
bais ir ženklais įžygiavo Vienos stadijonan 
komunistinio „taikos“ festivalio pradėti. 
10.000 jaunų žmonių iš visų 5 kontinentų, 
jų tarpe gal tik apie trečdalis komunisti
nių organizacijų narių, politinių vadeivų 
prižiūrimi, garsiakalbio anoniminiam bal
sui taip pat šaukė, daugiausia vokiškai, 
„Freundschaft, Friede!“, Baisiu trenksmu 
aidėjo stadijpno aikštėj žygiuojančių dele
gatų dainos, šūkavimai ir plojimai, sumišę 
su 20.000 publikos riksmais . apie taiką .ir 
draugystę. Prasidėjo komunistinis cirkas, 
kasdieninis ir nuvalkiotas komunistų val
domuos kraštuos.

Stadijone buvo tušti ištisi blokai (vėliau 
bent šiek tiek užpildyti pačių festivalio da
lyvių), nes tik 30.000 - 40.000 dalyvių ir sve 
čių prisirinko stadijonan, kuris talpina per 
90.000 žmonių. Nepatraukė dviejų milijonų 
vieniečių nė tarptautinis futbolo turnyras

V. Rimvydas (ELI)

jai tvirtino pardavę medžiagos tam pa
čiam festivalio dalyviui 5-6 kostiumams... 
Tai turėjo būti aukšti funkcionieriai, jei 
jų kišenės tiek daug nešė!

Nekomunistinis jaunimas iš Vakarų fes- 
tivalin vyko iš jaunatviško naivumo, sno
bizmo ar noro save pačius ir savo kraštų 
politikus įtikinti, jog komunistai laisvę ir 
žmonių teises lygiai taip pat vertina ir gi
na, kaip ir vakariečiai. Griežta festivalio 
dalyvių kontrolė, delegacijų iš anapus gele 
žinės uždangos izoliavimas nuo įtakų iš 
Vakarų^ . nesiskaitymas . su komunistams 
priešingomis nuomonėmis diskusijose, po
kalbiai su pavergtųjų kraštų jaunimu —vi 
sa tai nevienam atvėrė akis. Mušeikų ko
mandos, suorganizuotos iš austrų komunis 
tų, prieš antifestivalinio dienraščio „Wie
ner Nachrichten“ platintojus ir pardavė
jus, naivius komunistų simpatikus turėjo 
pamokyti, kaip komunistai vertina jiems 
nepalankias nuomones. Tačiau buvo festi
valyje iš laisvų Vakarų kraštų ir,tokių jau 
nuolių, kurie savo atsakomybe į jį vyko, 
kad galėtų diskutuoti su komunistais ir

VOKIETIJA kuriame dalyvavo tokios „žvaigždės“, kaip: jiems parodyti demokratinės santvarkos 
Maskvos Spartako klubas, britų pirmakla pranašumą.

MOKYKLOS PASIRUOŠIMAS ŠVENTEI
Londono šeštadieninės mokyklos tėvų ko 

mitetas kviečia visus mokinius šį šeštadie
nį, rugsėjo 5 d., 2 vai. p.p., į Parapijos sa
lę ruoštis rugsėjo 8 minėjimui. Tėvai pra
šomi minėtu laiku suvesti mokinius.

SIŪLO VYTĮ IR MADONŲ PAVEIKSLUS

Irena Pacevičiūtė, baigusi Meno Mokyk
lą Kaune ir Meno Akademiją Vienoje, turi 
spalvotai nukopijuotus žinomesnių Lietu
vos Madonų paveikslus, ypač mūsų popu- 

ir mj’lirniausios Aušros Vartų 
Madonos, o taip pat šv. Kazimiero (Carlo 
Dolci) paveikslą.

Kiekvienam lietuviui yra malonu turėti 
savo namuose brangią Madoną ar šventąjį.

Irenai Pacevičiūtei galima taip pat Užsa 
kyti meniškai nupieštą mūsų Valstybės 
Ženklą — Vytį.

Užsakydami padarysit sau smagumą, sa
vo bičiuliams gražią dovaną ir duosit už
dirbti menininkei pabėgėlei, kuri dar ne
galėjo išemigruoti.

Su užsakymais prašoma kreiptis raštu: 
Irena Pacevičiūtė, Via Laura Mantegazza 
20, Roma, Italia.

NAUJAS ATSTOVAS VOKIETIJOJE
Pranešam gerbiamiesiem s„Europos Lietu 

vio“ prenumeratoriams ir Nidos Knygų K- 
ba nariams, kad nuo š,m. 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), i, 
Postscheckamt Koeln, Konto Nr. 186994.

Retėja eilės
Rugpiūčio 23 d. Gautingo sanatorijoje 

mirė Čerevka Vacys. Rugpiūčio 26 d. palai 
dotas Gautingo kapinėse. Palydėjo lietuvių 
būrelis, ir prie vainikais papuošto karsto 
pasakytas atsisveikinimo žodis.

Velioniui karo metu teko pakelti daug 
vargų ir alkio, ir tai palaužė sveikatą. Ka
rui pasibaigus, 1945 m. pateko į UNRROS 
steigiamąją Gautingo sanatoriją. Pradžio
je būta didelio trūkumo ne tik vaistų, bet 
ir maisto, dėl to pasveikti nebuvo ko tikė
tis. Kaip buvęs karys (vokiečiams likviduo 
j ant Lietuvos savisaugos dalinius, buvo 
įjungtas į Luftwaffe), be sanatorijoje išlai
kymo, kas mėnesį dar, gaudavo iš vokiečių 
po apie 300 DM rentos. Ši parama padėjo 
atgauti jėgas. Net šiek tiek pinigų yra su
taupę* banku. Sustiprėjęs paliko sanatori
ją, tačiau neilgam. Pasireiškusi širdies ast 
ma privertė jį vėl ieškoti pagalbos. Aplan
kė keletą sanatorijų, bėt pagalbos nebesu
rado. Prisidėjęs plaučių uždegimas visiškai

sė komanda, čekų meisteris... 8.000-10.000 
žiūrovų tebuvo saujelė to, ko paprastai su
silaukia eilinės tarptautinės rungtynės.

šefas — rusas, o pinigai — satelitų
Rengėjai (jais skelbėsi pasaulinė Demo

kratinio Jaunimo Sąjungą su būstine Prago 
je) festivalyje priskaitė 17.124 dalyvius iš 
102 tautų. Juose galėtume išskirti 3 pagrin 
dines grupes: Sovietų Sąjungos ir Vad, sa
telitų delegatus, vakariečius ir Azijos - Af
rikos jaunimo atstovus.

Gausiausiai festivalyje .buvo atstovau
jama S. S-ga (per 1000 delegatų) ir sateli
tiniai kraštai. Būdinga, kad festivalio iš? 
laidas, kuriog, austrų apskaičiavimu, siekė 
per 100 milijonų šilingų, turėjo padengti 
visų pirma satelitinės liaudies respublikos 
(Vengrija, Rumunija, Bulgarija. Lenkija, 
DDR ir kt.). Pats festivalio ponas ir šeimi
ninkas S. S-ga, kurios vyriausias saugu
mietis drg. Šelepinas, vengrų pabėgėlių 
spaudos teigimu, buvo tikrasis užkulisinis 
festivalio rengimo k-to šefas, pinigų paklo
jo labai nedaug. Jų atstovai aprengti vie
nodais apyprasčiais kostiumais ,kad būtų 
geriau juos prižiūrėti ir sekti ir kad nuo
savu, dar prastesniu, drabužiu nekristų į 
akis vakariečiui. Jie buvo apgyvendinti 
miesto pakraščiuose, į parengimus vežioja 
mi specialiais autobusais, kad'kuo ma
žiausiai susidurtų su vietos gyventojais. 
Su jais užmegzti kontaktą buvo nelengva: 
į miestą rusai ir jų satelitiniai draugai bu 
vo teišleidžiąmi vos porai valandų, daž-

Kodėl jiems nepadeda Vakarai?
Trečioji festivalio dalyvių grupė — jau

nimas iš Azijos ir Afrikos kraštų — ne
daug kreipė dėmesio į prievartinę ir pro
pagandinę festivalio atmosferą. Jiems pa
grindinis dalykas' buvo kontaktas su ,.ga
lingais, taiką mylinčiais ir nenugalimais 
darbo jaunimo būriais iš liaudies respubli 
kų“ (kaip jie oficialiu žargonu buvo vadi
nami), kad juos laimėtų draugais savo tau 
tinio išsilaisvinimo kovoj. Tačiau ir jų ne
maža apsivylė komunistine taika ir drau
gyste, arčiau pažinę iš austrų jaunimo lū
pų Vengrijos įvykius, gavę progos pama
tyti geležinę uždangą, prie kurios jie gana 
gausiai vyko. Tačiau suprantama, jei festi 
valio dalyvis Gvinėjos negras galėjo aust
rų laikraštininkams pareikšti, jog Gvinė
jos gyventojai yra ne tik prieš koloniali- 
nius metodus Vengrijoj, bet ir Alžyre; ar
ba Ganos atstovas akcentavo, jog jie, ga
niečiai, nėra jokie komunistai, nors Mask
va jiems ir siūlo finansinė paramą; tik ko
dėl jiems taip maža padedą Vakarai?.. Al
žyriečiai kalbėjo: „Mes norime pamatyti 
Vieną! Štai dėl ko mes atvykome. Dėl 
Maskvos tikslų Šiaurės Afrikoje mes netu
rime jokių iliuzijų“. Studentas iš Belgų 
Kongo klausė/ kodėl Vakarų Europoj yra 
tiek maža stipendijų negrų studentams. 
„Ir keletas stipendijų galėtų parodyti, jog 
jūs norite mums padėti ir mus palaikot. 
Tai būtų mums daug mieliau/ nei pagalba 
iš komunistų“.

netikėtai šį kankinį išskyrė iš gyvųjų 
tarpo.

Tebūnie jam lengva laisvos Bavarijos že
melė. D-vis

niausią po penkis. Tačiau jie matė elegan
tiškas, visa ko pilnas krautuves ir stengė
si kad ir trumpu laiku jas apžiūrėti ir ap
sipirkti. Buvo, krautuvių, kurių pardavė-

Sjkattyi&įu laukai

Tikrieji festivalio tikslai
Festivalis buvo viena priemonių dabar

tinei Kremliaus politikai vykdyti. Jau ant 
riniai tikslai — pademonstruoti komunisti 
nį organizuotumą ir gabumus jaunimą pa
traukti į save, kad oportūnistinės nuotai
kos vakariečiai pajustų k’omunistų įtaką 
ir jėgą ir pamažu formuotų komunistams 
palankią opiniją Vakarų demokratijose.

anapus geležinės uždangos, antra pavaiz
davo Austrijos demokratinių jaunimo or
ganizacijų veiklą. Pastarosios parodos pa
talpose, miesto centre, buvo ant stalų iš
dėstyta sovietų pavergtų tautų informaci
nė medžiaga, laikraščiai, knygos, kurių 
kiekvienas parodos lankytojas galėjo ne
mokamai pasiimti. Lygiai pirmoje paro
doje buvo gausu religinės literatūros viso
mis pavergtųjų tautų kalbomis; maldakny 
gės, laikraščiai ir knygos čia taip pat bu
vo dalijamos nemokamai suinteresuotiems. 
Abiejose parodose buvo nemaža ir mūsų 
tremties leidinių bei informacinės literatu 
ros, kuriai parodose išstatyti daug pasi
darbavo Vokietijos Lietuvių Katalikų Sie
lovada. Reikia manyti, kad tam tikras kie 
kis lietuviškosios informacinės medžiagos 
(VLIKo specialus Eltos numeris), knygų 
ir laikraščių pateko į festivalio dalyvių lie 
tuvių rankas.

Raštelis su padėka

Parodos buvo gausiai lankomos festiva
lio dalyvių, kurie ypač grobstė rusų kalba 
kišeninę „Daktaro Živago“ laidą, Džilo 
„Naująją klasę“, bet taip pat ir kiekvieną 
labiau žinomą antikomunistinį veikalą. 
Svarbesnėse Vienos aikštėse ir gatvėse 
„Junges Leben“ kovotojai pastatė 10 infor 
macijos kioskų, kuriuose buvo teikiamos 
festivalio dalyviams įvairios informacijos, 
vedamos diskusijos, dalijamos vakarietiš
kos knygos. Kaip visa tai vyko, pailius
truos šis. nuotykis prie vieno kiosko: pri
važiuoja čekų autobusas, iš jo pasipila bū
rys jaunuolių, kurie skubiai prisikemša 
kišenes ir portfelius brošiūrų ir laikraš
čių, kurių nerasi liaudies respublikose. 
Bet tuoj prisistatė atsakingi pareigūnai ir 
suvarė jaunuolius atgal į autobusą; po ku
rio laiko pavojingi spausdiniai buvo atga
benti atgal į informacinį kioską, tik jau su 
plėšyti. Kiosko informatoriai jaunuoliai 
juose randa įdėtą raštelį, kuriame skubo
tai, vos įskaitomai parašyta: „Mes dėkoja
me ir už tai“.

Filmos ir geležinė uždanga
,.Junges Leben“ organizacijos pastango

mis buvo nemokamai festivalio dalyviams 
rodomi antikomunistiniai filmai, kaip: 
„Vengrija liepsnose“, Orwelio „1984 me
tai“, „Gyvulių ūkis“ ir kt. Jie irgi sutrauk 
davo būrius jaunuolių. Labai gausiai festi
valio dalyviai, ypač aziatai, vyko pasižiūrė 
tl sienos tarp Austrijos ir Vengrijos, legen 
darinės geležinės uždangos. Ji akivaizdžiai 
atskleisdavo aavienana suvedžiotam jau
nuoliui komunistinių agitatorių melus, kad 
jokios geležines uždangos su spygliuotom 
vielom,, sargybinių bokštais, išakėtais mi
nų laukais nesą, kad tai tik vakariečių pro 
paganda. Philharmonia Hungarica ansamb 
lio, sudaryto tš vengrų pabėgėlių muzikų, 
simfoniniai koncertai taip pat festivalio 
dajyviams priminė Vengrijos sukilimo tik
rovę. Retkarčiais virš Vienos pasirodydavo 
lėktuvai, kurie paskui save vilko didžiulė
mis raidėmis užrašus: Neužmirškit Vengri
jos! Neužmirškit Tibeto! Festivalis be mū
sų!

„DAINOS“ CABINETS CO. LTD.

reikalinga 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

SKAUTŲ STOVYKLAI AUKOJUSIŲJŲ 
SĄRAŠAS

E. Lietuvio Nr, 34 radau paskelbtą skau
tų stovyklai aukojusiųjų skyrių ir pavie
nių asmenų sąrašą. Tai man įdomu, ar mū 
sų skyriaus auka įeina į tą sumą, ar ne, 
nes laikraštyje nebuvo paskelbta. Nežinau, 
ką už tai pasakys mūsų skyriaus nariai 
man, kurie yra aukoję tam reikalui pini
gus. Viešai paskelbta, tai viešai gal ir suži 
notumėm, kaip čia yra atsitikę.

J. Stulgaitis, High Wycombe

BIRMINGHAMAS
Birminghamas be galvos...

Dr. Valteris pabėgo, Zokas emigravo, o 
Jankauskas atsisakė vado pareigų. Taip ir 
liko mūsų skyrius pakibęs ore.

Laimė, kad dar valdybos nariai vienbal
siai pavedė senam skyriaus sekretoriui Ta 
mašauskui skyrių valdyti, iki bus sukvies 
tas visuotinis narių susirinkimas. Kada su 
sirinkimas įvyks, žinių nėra, bet reikia ti
kėtis, kad susirinkimas atkreips į tai dėme 
sį ir išrinks tokį vadą, kuris nebėgs, ne
emigruos, žinoma, ir neatsisakys tos naš
tos, kurią skyrius užkraus tai naujajai 
galvai.

Birminghamiečiai, negadinkit gero var
do! Juk skyrius kadaise turėjo neblogą var 
dą. Argi bus gražu, jei kas paleis juoką: 
„Birminghamo skyrius išgvero, lyg žydo 
ratai“?..

NOTTINGHAMAS
Tautos šventės-minėjimas

Rugsėjo 12 d, 6.30 vai. vak., Meadows 
Comunity Centre patalpose, Kirkewaite St. 
rengiamas Tautos šventės minėjimas.

Programoje Dr. St. Kuzminsko paskaita. 
Meninę dalį išpildo skautai ir kitos vietinės 
pajėgos. Linksmąją dalį praveda akordio- 
nistas K. Venskus.

Kviečiame Nottinghamo ir apylinkės vi
sus lietuvius dalyvauti parengime.

DBLS ValdybąL.

GYDYKIMĖS NORS ATOSTOGŲ METU
Kas nežino, kad anglai mėgsta praleisti 

savo holiday, išvykdami kur nors į pajū
rį ar camping place. Lietuviai taipgi ne
pasiduoda anglams. Sodybos paplūdymiai 
platūs ir vandens ten lyg jūroje: maudy- 
kis ir kepink savo griešną kūną, ypač to
kią vasarą, kaip šįmet. Saulės vonios stip
rina žmogų, gydo nuo visokių ligų, kuriom 
ir garsiausi daktarai kartais negali nusta
tyti tikros diagnozės.

Pats aš negalėjau išvysti Sodybos saulės 
šįmet, bet nutariau aplankyti bent seną 
savo bičiulį — DBLS skyriaus pirmininką. 
Nieko jam nepranešiau, nepadariau jokios 
staigmenos, o atvažiavau, nes žinojau, kad 
jis su šeima liks kolonijos saugoti, išvyks 
tik jo skautai stovyklauti į Sodybą. Gaila, 
labai apsirikau. Skautus pamačiau žai
džiant sviediniu su angliukais angliškame 
dirvonėly. O priešais parke ešalonas...

— Kas gi čia dabar? — paklausiau vie
tinę DBLS galvą. — Ar ir jūs jau camping 
place leidimą gavote?

— Taip. Mūsų kolonijos gyventojai padi 
dėjo, demokratiškiausiai skaičiuojant, šim 
tu dviem ir puse nuošimčio, todėl nebe
sutelpa pačioje kolonijoje.

— O kas čia už tokių puikių užuolaidų 
apsigyvenęs?

— Ogi mano konkurentas, busimasis 
skyriaus pirmininkas. Jau keturiolika die
nų kaip atvažiavo.

— Kodėl skautai nestovyklauja?
— Net gėda ir prisipažinti: iš mūsų nė

ra kelio į Sodybą. Aš kombinavau su kai
myninio skyriaus pagalba, sakiau, gal su
sidėjus bus galima visą būrį skautų pasiųs

ti Sodybon. Buvau ir asmeniškai susitikęs. 
Kai laišku pranešiau, kad mūsų skautai 
gatavai pasirengę, atsakymą gavom taip 
vėlai, jog kitur nebebuvo laiko kreiptis. 
Pasakė: atsisakiau iš skautų, ir mūsų tai 
nebeinteresuoja, patariu ir jums skautų 
nesiųsti stovyklon.

' —o—/. " . •
Kartą aplankiau senelį Bendiką, pirmų

jų elementorių rašytoją, tai jis ir sako:
— Buvo geri laikai... Jei sutikai lietuvį, 

tai jis tau padės, kiek jo jėgos išgali. Mie
la ir malonu būdavo pasikalbėti, tiesiog 
neatsidžiaugdavai. O dabar, jei pradedi,su 
kuo kalbą, tai, žiūrėk, jau ir prasitarei ką 
nors. Žiūrėk, tavo bičiulis jau ir raukosi, 
lyg kad jis būtų iš kitos valstybės, lyg bū
tų nusistatęs prieš mūsų žmonių reikalus. 
O kodėl? Todėl, kad jis turi savo partiją 
ir jaučia ne tavo, bet savo jausmu.

Kaip mums trūksta lietuviškos artimo 
meilės, kuri mus rištų lietuvišku ryšiu! Jei 
būtų tas nematomas ryšys, daug vargų at
kristų. Nėra kelio į Sodybą, tai parašei 
laišką lietuviui. Jei jis taip pat nežino ke
lio ir jei jis tikras nuoširdus lietuvis, tai 
vis tiek ras būdų nurodyti. O jei jis šįmet 
negali važiuoti stovyklauti, tai dar nereiš
kia, kad jo kaimynas nestovyklaus. Bėda 

.tam, kuris gyvena vienas, be kaimynų!
Jei nesigydysime nup šitokių ligų, tai 

mūsų tautiečiams teks nelaiku išnykti, 
kaip žydo bitėms. Dėl mažų niekų užsigau 
name, lyg visas lietuviškas darbas būtų 
vieni niekai. Laikomės vis savo kartais ir 
mažai apgalvotos nuomonės. Pagalvokime 
dar kartą, dar bent kelis kartūs! Kodėl 
mes negalime sutikti, kad gal ir mūsų nuo 
monė buvo klaidinga? Nevaidinkime dikta 
torių, kurių patys amžinai nekenčiame. Pa
galvokime, kad mes taip darydami norime 
būti panašiais į anuos diktatorius. O kas 
galės pakęsti mus? Šiandieną .mes ir mū
sų visos partijos diktatoriškai nusiteikę. 
Nei vieni, nei kiti nenori nusileisti. Jei ne- 
išrenka manęs į valdybą, tai atostogauti į 
Sodybą nevyksiu. Jei skautų laikraštėlis 
nepaminėjo manęs, tai jie mano vaiką tiek 
ir tematys. Bet tai ne viskas: sergantieji 
bando užkrėsti ir kitus.

Gydykimės! šatelkis-

Štai dėl ko pirmą kartą septintasis komu
nistinis jaunimo festivalis iškeltas iš už ge 
ležinęs uždangos. Tai, be abejo, rodo 
Kremliaus drąsą ir pasitikėjimą savimi 
bei savomis priemonėmis laimėti vakarie
čių palankumą. Galimas dalykas, kad ši 
drąsa ypač turėjo sustiprėti akivaizdoj Va 
karuose vis didėjančio noro nuoširdžiai ko 
egzistuoti su Kremliaus imperialistais.

Vienas nepaskutinių festivalio tikslų bu
vo imponuoti jaunimui gigantiška progra
ma, kurioj per 10 dienų būvo užsimota pa
rodyti visa, ką komunistiniai kraštai turi 
geriausio dainos, šokio, muzikos, dailės, 
sporto, akrobatikos, cirko... ir komunis
tinės dialektikos srityje. Ši pastaroji gau
siai demonstruota vad. profesiniuose semi 
naruose (vienas jų buvo paskirtas ir jau
niems krikščionims...) bei studentų „moks 
liniuose“ klubuose, paskaitininkais iški- 
šant dažnai ne komunistus, o smarkiai nu
kandėjusius jų simpatikus. Tik kai semina
ruose įsidrąsindavo vakariečiai kalbėtojai 
ir mesdavo komunistams nemalonių argu
mentų dėl laisvės ar religijos priespaudos 
komunizme, vertėjai ar aparatūra staiga 
sųpasuodavo ir diskusijos būdavo nutrau
kiamos. Prelegentai taip pat mėgo atsaky
mus į nepatogius klausimus (sakysim, azia 
tų ar afrikiečių dėl religijos padėties ko
munizme) atidėti kitai dienai, o tą kitą die 
ną jau naujas prelegentas kita tema rėž
davo paskaitą... Tačiau naivesniam festi
valio dalyviui vis tiek argumentai apie so
vietinio mokslo ir technikos laimėjimus 
įspūdžio padarydavo.

Vakarietiškų idėjų žygis
Austrų jaunimas, šiek tiek talkinamas 

Ir kitų Vak. Europos kraštų jaunuolių bei 
emigrantinių organizacijų, padėjo nemaža 
pastangų nušviesti festivalio propagandi
nius tįikslus, atskleisti jo komunistinį cha
rakterį suvedžiotiems jaunuoliams, infil
truoti vakarietiškų idėjų į anapus geleži
nės uždangos. Tam tikslui visos demokrati 
nės austrų jaunimo organizacijos įsijungė 
bendran darban festivalio metui sukurda
mos bendrinę organizaciją „Junges Le
ben“. Daugiausia jos rūpesčiu buvo suor
ganizuotos dvi parodos, kurių viena at
skleidė religijos ir tikinčiųjų persekiojimą-

Prarastosios sielos

Ar daug ko šita kontrakcija pasiekė? 
Apie jos rezultatus jau buvo užsiminta ir 
anksčiau. Mažiausiai ji gerokai prinervino 
ir prierzino festivalio atsakingus pareigū
nus ir komunistinius politrukus, kurie per 
ankstesnius festivalius už geležinės uždan
gos buvo pripratę prie valstybės globos, po 
licijos paramos ir prievartinių simpatijų iš 
gyventojų pusės. Vienoje ne tik to viso trū 
ko, bet dargi reiškėsi trukdytojai, prieš Iru 
riuos keletą atvejų griebtasi net kumščio, 
tiek nervai buvo pakrikę... Juos prarado 
net sovietų pasiuntinys Austrijai drg. La
pinas, tėškęs protestą užsienio reikalų mi
nisterijoj dėl kardinolo Koenigo pamaldų 
už persekiojamą Bažnyčią. Pamaldos, žino 
ma, įvyko, nes Austrijoje ne ministerijos 
tvarko Bažnyčią, kaip Sov. S-goj... „Jun
ges Leben“ entuziastai jaunuoliai skelbė, 
kad komunistai Vienoje sau nelaimėjo nė' 
vienos sielos, bet užtai daug prarado.

Lietuviai festivalyje
Iš okupuotos Lietuvos festivalyje daly

vavo apie 15-20 žmonių, daugiausia jauni
mo. Programoj rodėsi tik liaudies instru
mentų sekstetas, operos solistas Virgilijus 
Noreika, sportininkė Zalagaitytė. Visi jie 
buvo įvilkti į mėlynas visos sovietinės de
legacijos uniformas, tik parengimų daly
viai sovietinius kostiumus pakeisdavo tau
tiniais; eisenoj per Vienos miestą lietuviai 
nešėsi savo „tautinę“ tarybinės Lietuvos 
vėliavą ir gan puikiai ir garsiai, būdami 
vienam būry, traukė mūsų liaudies dainas. 
Seksteto dalyviai didžiavosi, kad jie visur 
buvo pristatomi kaip lietuvių (net nepride 
dant žodžio „tarybinių“) vienetas ir kaip 
toks laimėjo liaudies instrumentų varžybo' 
se festivalio aukso medalį (dar vieną auk
so medalį gavo ir panašus rumunų ansamb. 
lis). Visi jie paliko malonų įspūdį, išsky
rus porą politrukų, kurie visokiais būdais 
stengėsi jaunuolių neprileisti prie lietuvių 
iš Vakarų. Nevieta čia rašyti plačiau apie 
juos; gal pakaks, jei pastebėsim, jog jie 
•avo patriotinėmis nuotaikomis, kiek jų 
kebli padėtis leido, imponavo. Daugiau iš 
jaunimo, augusio sovietinėj vergijoj, var
gu ar buvo galima laukti.
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ŽVILGSNIS Į ISTORINĘ PRAEITI

Rugsėjo aštuntoji yra mūsų tautos 
džiaugsmo, garbės ir pasididžiavimo šven
tė. Ji mums primena tuos laikus, kada Vy
tautas Didysis .sukūręs didžiulę Lietuvos 
valstybę, prieš kurią drebėjo Maskva, že
mai lenkėsi totorių karalystės, kurios pa
galbos ieškojo Romos ir Bizantijos cieso
riai, — ryžosi Vilniuje vainikuotis Lietu
vos karalium. Pavartę Lietuvos istorijos 
lapus pastebėsime, kad prieš 530 m. Lucko 
mieste Vytauto pakviesti buvo suvažiavę 
beveik visos Europos valdovai. Šalia politl 
nių reikalų, tuomet buvo apsvarstytas ir 
imperatoriaus Zigmanto iškeltasis pasiūly
mas Vytautui vainikuotis Lietuvos karalių 
mi. Tam kilniam sumanymui nuoširdžiai 
pritarė visi anuometinės Europos valdovai. 
Tiįc artimiausias kaimynas — lenkiška 
panstva su vyskupu Zbignevu Olesnickiu 
priešakyje pareiškė griežtą protestą. Silp
navalis Jogaila (anot vieno vokiečių istori
ko išsireiškimo: „Lenkijos karalius be Vy
tauto — buvo makštis be kalavijo“) tam 
sumanymui pradžioj buvo davęs savo prita 
rimą. Bet vėliau, pabūgęs Lenkijos vysku
pų ir ponų, atšaukė jį. Pagaliau lenkai, ma 
tydami, kad Vytautas vis tiek nemano savo 
sumanymų, atsisakyti, siūlė jam priimti 
Lenkijos karūną, kurią nuimsią nuo Jogai
los galvos ir uždėsią Vytautui. Vytautas vi
sų lenkų siūlomųjų „malonių“ atsisakė, pa 
reikšdamas, kad jis apsivainikuosiąs ir be 
jų globos. Kai Vytautas sužinojo, kad 
karališkasis vainikas ir delegacija jau pa
siųsta, nutarė 1430 m. rugsėjo mėn. pra
džioj vainikuotis ir ta proga į Vilnių su
kvietė labai daug svečių. Bet lenkai nuo sa 
vo klastingos politikos neatsisakė ir toliau. 
Matydami nieko negalėsią padaryti diplo
matinėmis ir politinėmis priemonėmis, su
manė jėga ir smurtu pagrobti vainiką. Ir 
tai įvykdė. Klastingi lenkai ties pasieniu 
pagrobė Romos imperatoriaus Lietuvai 
skirtąjį vainiką, o jo pasiuntinius išnieki
no ir išvaikė. '

Vytautas ryžosi vainikuotis Lietuvos ka
ralium ne sau garbės ieškodamas, o norė
damas laiduoti' savo kraštui visišką laisvę. 
Anų laikų supratimu, karūna buvo valsty
bės nepriklausomumo ženklas. Tai gerai su 
prato ir lenkai, ir jie, net neatsižvelgdami 
į tai, kad savo niekšišku darbu užtraukia 
Lenkijai amžiną gėdą, ryžosi smurtu pa
grobti vainiką. Bet ar jiems to užteko? To
li gražu, ne. Lenkiškoji panstva, kaip tie 
kraujo ištroškę parazitai, kuriuos mokslir 
ninkai vadina Cimex vardu, apniko drasky 
ti Lietuvos kūną. O belėbaudami ne tik pa 
tys, anot lietuviškos patarlės, priėjo liepto 
galą, bet pražūtin dar ir Lietuvą įtraukė. 
Nors amžių bėgyje Lenkijai teko gana 
daug nuo priešų nukentėti ir prarasti savo 
nepriklausomybę, bet iš savo klaidų jie dar 
nė šiandien nėra pasimokę, kaip reikia gy
venti su savo kaimynais. Lenkijos pade? 

tis šiandien yra maža kuo geresnė negu 
Lietuvos, bet girdime ne vieną jų šūkau
jant, kad Vilnius priklauso Lenkijai, ir pa
sikeitus politinei padėčiai, jie yra pasiruo
šę mūsų sostinę vėl užgrobti. Tai visiems 
lenkų karštakošiams, kurie reiškia preten
zijų į Vilnių, primintina, kad prireikus lie
tuvis mokės pakartoti Širvintų ir Giedrai
čių kautynes.

BAŽNYTINĖ ŠVENTĖ

Rugsėjo 8 d. taip pat švenčia ir katalikų 
Bažnyčia. Tą dieną yra minima P. Marijos 
Gimimo šventė. Mano augime šita bažnyti 
nė šventė kai kur buvo žinoma tik kaip pa
rapijinė. Ji būdavo pilnai švenčiama tik 
tose parapijose, kuriose buvo Marijos Gi
mimo atlaidai. O kitose parapijose, kur to
kių atlaidų nebuvo, žmonės laikė laisva 
švente ir namuose ką nors dirbdavo. Buvo 
ir tokių, kurie eidavo su arkliais ir į lau
kus dirbti. Šią šventę seni žmonės vadino 
Ašpaža. Tai buvo rudeninė šventė, susieta 
su rugių sėja. Kaip buvo sakoma, ant Ašpa 
žos ūkininkai stengdavosi ne tik pradėti ru 
gių sėją, bet ir įpusėti.

’PIRMOJI TAUTOS ŠVENTĖ KAUNE

1930 m. buvo minima Vytauto Didžiojo 
500 metų mirties sukaktis. Lietuvos vyriau 
sybė buvo išleidusi tam tikrą įstatymą, ku
riuo 1930 metai svarbesniuose valstybės do 
kumėntuose buvo vadinami Vytauto Didžio 
jo metais. Tais metais, be kitų Vytauto Di
džiojo garbei suruoštų iškilmių, buvo pra
dėta švęsti ir rugsėjo 8 d„ kaip Vytauto vai 
nikavimo šventė. Tos šventės išvakarėse 
ir rytojaus dieną visos iškilmės buvo išim
tinai paskirtos Vytauto garbingam atmini
mui. Rugsėjo 7 d, iš kelionės po Lietuvą 
grįžo į Kauną Vytauto D. paveikslas, ir jo 
sutikti aerodrome buvo susirinkusi didžiu
lė minia žmonių ir šimtai organizacijų. Vy
tauto paveikslas paskutinę kelionę iš pro
vincijos baigė lėktuvu: jį iš Garliavos par
vežė karo aviacija. Aerodrome, paveikslą 
perėmė nešti aviacijos karininkai. Pradžios 
mokyklų mergaitės visą kelią barstė gėlė
mis, ir paveikslą lydėjo tūkstantinė eisena. 
Pasiekus Vytauto Didžiojo tiltą, paveikslą 
perėmė nešti Kauno miesto valdžios orga
nai. Iš čia eisena pasuko į Kauno pilį, kuri 
buvo papuošta vėliavomis ir apšviesta įvai
riais žibintais: Nuaidėjilš patrankų saliu
tui, paveikslą pasitiko: švietimo ministeris 
K. Šakenis ir vyriausybės vardu tarė žodį. 
Po įspūdingų giliąja senove dvelkiančių ce
remonijų pilyje, paveikslas išnešamas į 
Karo Muziejų. Čia ugnių ir vainikų juroj 
paskendusiomis Kauno gatvėmis paveiksią 
nešė šviet. min. K. Šakenis, kan. Tumas ir 
S. Šilingas. Ties Karo Muziejaus vartais pa 

veikslą pasitiko gen. V. Nagevičius ir per
davė trims — bolševikų, lenkų ir bermonti
ninkų frontų — karo invalidams. Pasibai
gus iškilmėms paveikslas įnešamas į Karo 
Muziejų, kur jam padėti buvo paruoštas iš 
kilmingas sostas. Tos dienos vakare Valsty 
bės Teatre buvo pastatytas Maironio spe
cialiai šventei sukurtas scenos veikalas 
„Vytautas Didysis — Lietuvos Karalius“.

Rugsėjo 8 d. buvo viena žymiausių Vy
tauto metų švenčių. Jai sparčiai ruošėsi ne 
tik vyriausybė, organizacijos, bet ir ka
riuomenė. Šventėje buvo atstovaujami ir vi 
si provincijoje esantieji kariuomenės pul
kai, iš kurių po keletą kuopų atžygiavo į 
Kauną. Tikslų skaičių sunku pasakyti, bet, 
kaip tuo laiku rašė laikraščiai, rugsėjo 8 d. 
parade dalyvavo apie 15.000 karių. Šventės 
dieną beveik visą laiką krapnojo smulkus 
lietus, bet, nežiūrint tai, jau iš anksto ryto 
visi skubėjo į Petro Vileišio aikštę. Prie ap 
supto kariuomenės dalių ir organizacijų vė 
liavomis altoriaus, pamaldas atlaikė vyr. 
kariuomenės kapelionas kun. Mironas. At
vykus Valstybės Prezidentui A. Smetonai, 
jį raportu sutiko vyr. štabo viršininkas pul 
kininkas P. Kubiliūnas. Prezidentas, apva
žiavęs ir pasisveikinęs kariuomenės dali
nius ir organizacijas, šventės proga tarė žo 
dį, kuriame tarp kitų minčių priminė ir 
šios dienos reikšmę:

— Nuo šių metų rugsėjo aštuntoji diena, 
Vytauto vainikavimo diena, palieka tautos 
šventę, rišanti Lietuvos praeitį su dabarti
mi. Kol to ryšio nenutrūksime, tol neklysi- 
me, tol vyksime laimingos pažangos ke
liais, tol galėsime sakytis ištikimi Lietuvos 
tėvonys. Jums, kariai, kurie dabar einate 
savo pareigas, paliks atmintina ši diena, ku 
rią minime didžiausią Lietuvos karžygį. Su 
grįžę namon, atitarnavę, dirbdami kasdie
nius darbus, galėsite didžiuotis tarnavę mū 
sų kariuomenėje Vytauto Didžiojo metais.

Baigus prezidentui kalbėti, jungtiniai or
kestrai užgrojo Tautos Himną. Orkestrui 
pritarė tūkstantinė kariuomenė, ir himno 
garsai nuskambėjo toli toli už Kauno mies 
to ribų. Parado metu buvo iššaukta prie
kin 2 p.p. atskira kuopa, kuri tuo laiku bu
vo Jonavoj. Valstybės Prezidentas ją spe
cialiai pasveikino ir suteikė jai Vytauto Di
džiojo vardą. Vėliau orkestrai užtraukė gai 
vinamai linksmus žygio maršus, prasidėjo 
didysis žygis aikštėje ir Kauno gatvėmis.

Vakare valstybės teatras suruošė meni
nę eiseną iš Kauno pilies į Vytauto kalną. 
Kauno gatvėmis su fakelais rankose raiti 
jojo Lietuvos kunigaikščiai, karžygiai, vai
dilutės. Eiseną saugojo gusarų pulko šau
nieji kariai, kurie buvo paskirti gyvųjų pa 
veikslų, ypač gražiųjų vaidilučių globėjais. 
Pabaigai Vytauto kalne buvo nemokamai 
suvaidinta L. Giros misterija „Vytauto 
Žemė“. V. Z.

Čikagiškio , .Draugo“ bendradarbė žur
nalistė Salomėja Narkėliūnaitė buvo nuvy 
kusi į Europą susipažinti vietoje su lietu
vių gyvenimu. Ta proga ji apvažinėjo ir 
tas vietas, kuriose karo metu ir tuojau po 
karo pati yra gyvenusi ar buvusi (Berly
nas, šiaurės Vokietija).

Iš Hamburgo ji savo laikraščiui pateikė 
pluoštą vaizdu dabartinio lietuvių stovyk
linio gyvenimo.

Manydami, kad ir mums ne pro šalį pa
gyventi skurdesnės praeities atsiminimais, 
pasinaudojame čia jos reportažo ištrauko
mis.

Hamburge teko sutikti lietuvių, gyvenan 
čių pačiuose skurdžiausiuose barakuose.

Tai jau senoki barakai Daimlestrasse 
stovykloje, kurioje kartu su įvairiais kita
taučiais dar gyvena ir nemažai lietuvių ir 
kur yra Hamburgo lietuvių veiklos cent
ras.

Į barakus veda duobėtas ir smėlėtas ke
liukas iš miesto gatvės. Reikia atsargiai 
važiuoti, kad nesukeltum dulkių, nes pas
kui, ligi jos nusėda, palei barakus nieko 
nematyti, o ir lango negali atidaryti, kai 
taip yra, o viduje kaitina nuo saulės įšutu 
sios lentos.

Užtat negali nė pykti ant senelių, kurie, 
pamatę automobilį įriedant į stovyklos ra
joną, tuojau pat šoko rodyti, kad suma- 
žintumėm greitį. Tai buvo vokiečiai. Lietu 
viai gyvena toliau, palei vidurį, gana iš
sisklaidę.

Vaikščiojau po barakus ir šalia jų smė
lėtais takeliais, ir-man atrodė, kad vaikš
tau po kurią nors stovyklą, kokioje gyve
nau aš ir tūkstančiai dypukų, kurių bara
kinės dienos pasibaigė maždaug prieš de
šimt metų ir kurie, iškilę į užjūrius, bara
kų vaizdą jau baigia galutinai primiršti.

Vaikščiojau ne tik atšviežintais vaizdais 
tų dienų, bet ir aplinkui save mačiau gy
vus vaizdus tų dienų, kurių man ir tūks
tančiams kitų pasibaigė, bet kurios dar 
nesibaigė čia gyvenantiems lietuviams ir 
šimtams kitų tautybių pabėgėlių.

Čia yra žinoma, kad apie 1961 metus iš 
tų barakų reikės išsikelti, nes stovyklos 
bus panaikintos. Gal ligi to laiko žmonės 
gaus sau patogius butelius dideliuose nau 
jai statomuose namuose, butelius, kurių 
patogumo ir privatiškumo jausmo tie žmo 
nės nebeturi nuo to laiko, kai II Pasauli- 
fiio karo sumišime jiems teko palikti gim
tuosius namus.

Vokiečiai vis vokiečiai
Kad ir brangiau kainuos. nesvarbu, kad 

tik duotų butus. Bet vokiečiai, kurie ir sa
vų pabėgėlių turi utžektinai ir kurie užsie 
niečiams niekados nebuvo taip jau miela- 
širdingi, ir dabar dypukus išnaudoti ban
do.

Štai, pavyzdžiui, užsuku į Saliamonų 
kambarį. Pradarius duris, tuojau patenku 
į prieangį, padarytą iš "spintų, kurių tar
pas uždengtas dviem dėklais. Prąskleidus 
dekius į šonus, atsirandu ir kambario vidų

ryje. Feliksas Saliamonas sėdi ant sofkos 
ir taiso kelnes, o Erna Saliamonienė gami
na pietus.

Jis aiškina, kad vokiečiai žada jiems 
duoti butą, bet vis dar neduoda. Girdi, 
gaus, bet dar turi palaukti. Tačiau, jeigu 
priimtų kokį nors viengungį, atsieit tre
čią, tai tas butas galėtų atsirast ir grei
čiau. Bet kaip ten bebūtų, Saliamonai pa
siryžo laukti ir nenori priimti trečio. Kam 
gi būtų malonu gyventi su svetimu, tegu 
jis būtų ir simpatingas ir draugiškas!

Kad reikia laukti, patvirtina ir su ma
nimi kartu buvęs Jonas Valaitis. Girdi, Pi- 
nneberge ir viengungiai gavę po butą. Ži
noma, tas butas tai vienas kambarys, ma
ža virtuvėlė ir maža prausykla su patogu
mais, bet vis tiek butas, ir jo negali lygin
ti su barakiniu kambariu.

Pabėgėlių pietūs
Kalbamės su Saliamoniene, o aš ir žiū

riu jai tiesiai į keptuvę. „Tai ką čia gami
ni, ar pietūs?“ — klausiu, o ji patvirtina.

Katiliuke ant plytelės stovi* bulvių išvir
ta, o keptuvėje ji dabar maišo spirgus, ku 
riais paskui užpila bulves. Šalimais stovi 
rūgyto pieno. —

— Mėsos, ar kada valgote pietums? — 
klausiu Saliamonienę, o ši vis maišydama 
bulves jau užpiltais spirgais, krato galvą.

— Kur ten mėsos! Iš ko? — atsako.
Abudu pragyvena iš vokiečių duodamos 

pašalpos. Vyras silpnų plaučių ir dar ast
mą turi. Retkarčiais galėtų kokį daiktą pa 
siūti ar pataisyti, bet ir tai vogčiomis, nes 
jeigu vokiečiai sužinotų, kad pašaliais už
darbiauja, gali nutraukti pašalpą.

Tie patys barakai
Barakuose beveik jokių pasikeitimų nė

ra nuo anų laikų, kai prieš dešimtį metų 
juose gyvenome. Bet yra ir skirtumų, pa
vyzdžiui, kiekvienam kambariui yra įvesti 
elektros skaitliukai, tai reikia kiekvienam 
atskirai užsimokėti.

Be to, kiekvienam ar bent šeimai po vie 
ną tuose pat barakuose yra įrengta prau
sykla, ir kiti patogumai ir kiekvienas turi 
bent tiek privatiškumo, kad išeidamas gali 
užrakinti duris ir raktą pas save laikyti.

Pas buvusius repatriantus-
Aplankau dar senelius Hofmanus nuo 

Vilkaviškio. Motina ne tik amžiaus, bet ir 
ligos pakirsta. Tėvas dar laikosi, ir dukrą 
Elenutė veža visą darbą. Jie yra repatrian 
tai ir gauna išlaikymą iš vokiečių už Lietu 
voje palikusį turtą. Atvykę Vokietijon 
1941 m. Lietuvoje buvo stiprūs fikinin]caj_ 
o Elenutė, sako, buvo daili pana, ne vienas 
seilę varvinęs, o dabar Elenutei jau 50 me 
tų, ir ištekėti nebuvo laiko.

(E) Bėga vis dar tūkstančiai. Paskuti
nėmis dviem liepos mėn. savaitėmis iš so
vietinės Vokietijos zonos į Vakarus atbėgo 
5.500 žmonių.

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Šitie „vaistai“ bus geresni, — galvojo girdi, kaip sienoje kinvarpa kala, kaip

sau. — Per pietus pamiegos, naktį arklius 
paganys — bus ir ožka sveika, ir vilkas 
sotus...

Berniukas pasikrapštė pakaušį: jei Pim 
pienė taip lieptų, kažin ar klausytų — da
bar naktigonių nedaug kas bejoja, bet... 
ar jau reiks joti, ar ką...

Vakare, nuėjusi už vyšnaičių (niekam 
nematant), Rožytė žiūrėjo pro sutemas į 
naktigonių išjojantį Valentą, į eile surištą 
jo ketvertą arklių ir dūsavo: aš jau neži
nau... toji mama!.. Rožytei būdavo daug 
smagiau, kai Valentas, nors ir ne po vienu 
stogu, bet klėtelėje, namie, nakvoja. Daž
nai ji kambariuke, galvą prie pagalvio pri 
spaudusi, taip įsiklausydavo,.kad tarsi gir
dėdavo, ir kaip jis šnarpščia, ir kaip jo 
krūtinė kilnojasi, kaip lūpos per sapną 
šypsosi... Aš jau nežinau!

Gera gulėt vakare vėsioje klėtyje per 
dieną prisidirbusiam. Nors lova ir kieta 
— tik lingalviai po šonu, nors pagalvis 
šiurkštus, pašukinis — tu nejunti. Dėjęs 
galvą, tik pajunti, kaip tau lengva, miela 
ir kaip miegas, saldus miegas ima vystyti 
tave savo švelnutėlyčiais, šilkiniais vystyk 
lais. Bet jei tu mažiau pavargęs, tada ir 
miego vilionėms tu ne taip lengvai pasiduo 
di. Tu dar prisimeni labiau įsmigusius die 
nos įspūdžius — perbėgi juos mintimis. O 
kadangi esi jaunas, tai tavo mintys sukasi 
daugiau apie vieną — apie ją. Kaip susi
tikai, kaip ji pasižiūrėjo, ką ji sakė, kaip 
skambėjo jos balsas, kokios buvo jos akys, 
lūpos, veidas... Paskui — kaip paskutinį 
kartą susitikai, kaip atsiskyrei, kaip... Ir 
vėl iš naujo — ką sakė, kokios buvo jos 
akys, lūpos, veidas... Paskui ir vėl... Tu 
susitelkęs, įsisiurbęs akimis į tamsą, sten
giesi atspėti tą jos balso, jos akių, lūpų ir 
veido mįslę. Ir juo labiau stengiesi, žiūri, 
juo miglotesnė tau ji darosi... Ir sau prie
šais tematai tik palėpio plyšį, siaurą, 
balkšvą — tartum pelenais pabarstytą, — 

cyptelėja po grindų pelytė, kaip pastogėje 
kregždės lyg per miegus susapalioja. Bet 
tau gera. Tu šypsaisi, net nusijuoki šir
dyje — taip tau gera. To gerumo apimtas 
kniaupies į pagalvį ir saldžiai, saldžiai 
užmiegi...

Bet kaip gera šiltą vasaros naktį nakti
gonių išjojus! Gera, nuotaikinga, nepa
prasta... Štai tu guli, rudinę po šonu pasi
metęs, rankas ant galvos susinėręs, tyli, 
klausais ir, rodos, girdi, kaip iš tyko žen
gia naktis, kaip savo apsiaustais saubsto 
ji žemę, kaip ją migdo. Dar žibaroja dan
guje saulėlydžio dryžiai, dar švysčioja ten, 
pakraštyje, rausvas debesėlis, bet akimir
ka kita, ir tų varsų nebėr. Tamsiai pilkš
voje dangaus plynioje ima dygti balti kris 
talėliai — ten vienas, ten kitas. Tolydžio 
didėja jie ir virsta sidabriniais žiburė
liais. Saulėlydžių gaisai vis labiau telkiasi 
šiaurės kraštan, ir spindinti žalsvai auksi
nė juosta pamažu slenka į rytus. Ties ne
judančiu upės stiklu pakimba baltos, mė
nesio pasidabrintos miglos, ir jos kybos 
ten iki aušros, iki saulės užtekėjimo.

Jau visa nutilę, sumigę. Ak ne — gyve
nimas ir dabar nenustoja plazdėjęs savo 
amžinosios gyvybės plazdesiu. Dabar —va 
saros nakties tyloje — tu jauti jį labiau 
negu bet kada. Pievos kvepia žalumu, ra
sa, drėgme. Štai sušnera krūmelis, kitas 
lyg atsidūsta, kniūbsčias prie žemės pri
puolęs, kito šakelė suvirpa, sulinkčioja ir 
tarsi sušneka, pasiskundžia kažkam... Štai 
anų medžių viršūnėmis praskrenda kaž
koks paukštis — tu aiškiai girdi jo sparnų 
vėdavimą. Paukštis užkliūva pačiame 
aukščiausiame medyje, viršūnė sujuda, lyg 
vėjui papūtus. O štai visai netoli kažkas 
brakštelėja — tur būt, koks žvėrelis pra
bėga — gal jiems darbymetė dabar, kai vi
sas pasaulis, rodos, miega. Tu girdi net, 
kaip žolėje ar lapuose vabalėlis krepšį 
kaip dedasi rasą.., Labiausiai girdi tu sa

vo širdį. Niekada ji nebuvo tokia šneki, 
kaip šią tylinčią vienatvės naktį. Kada 
mudu vėl susitiksime'? Gal dar švelniau 
nei lapelio drebėjimas skambės jos balsas, 
jautriau krutės lūpos, meiliau spindės 
akys. Ir ką... ką ji tau pasakys?

Taip klausydamasis norėtum neužmigti 
per visą naktį, svajoti, ilgėtis, laukti... 
Bet akių vokai pamažėli jau merkiasi — 
juk tu per kiaurą dieną sunkiai dirbai, o 
rytoj taip pat reiks dirbti. Ir rytoj, ir po
ryt, taip be galo! — labiau pajunti sąna
rių maudimą, kažkokį liūdesį širdyje pa
junti... Dar pažiūri ton pusėn, kur arkliai 
supančioti topčioja, suskaitai juos akimi, 
paskui sukiesi rudine, virsti ant šono ir 
bematant užmiegi...

Kartkartėmis su Valentu naktigonių išjo 
ja Juzis. Tada Mekšmėkštės pievose kito
kia poezija. Juzis tuoj suvelka glėbius pa
sausių ir kuria ugnį. Štai ji jau'kūrenasi 
— dūmai šviesiai balzganu tiesiu stulpu 
kyla aukštyn. Dabar nei nakties žingsnių, 
nei paukščio plasnojimo, nei medžių tu ne 
girdi. Spraga degantys pasausiai, žibario- 
ja, švysčioja ugnis, o už nugaros juoda, 
akimi neperveriama naktis. Juzis, ant al
kūnės parimęs, žiūri į ugnį, prasiviepęs, 
akys spindi. Valandas jis taip prarymo ir 
pražiūri, tartum visą savo ateitį ten maty 
tų. Valentas išsiima knygą, taip pat pary- 
ma ant alkūnes, skaito. Bet nors prie ug
nies, rodos, ir šviesu — raidės tavaruoja, 
pradeda akis skaudėti. Niekas neišeina! — 
sako atsidusdamas ir kiša knygą atgal į ki 
šenę. Atsigulęs aukštielninkas, patyli, pasi 
žiūri į dangų, kuriame žvaigždės šiandien 
tokios blausios, paskui sako Juziui:

— Sakyk, ar tau neužeina toks noras bū 
ti kuo nors kitu?

Juzis dėbtelėja — jis nesupranta.
— Ne samdiniu — ne bernu, bet... dirb

ti kokį nors kitą darbą... kur ir proto dau
giau reikėtų.

Juziui net keista: ne samdiniu — ne ber 
nu! O kuo gi?

— Man, žinai, užeina, — kalba toliau 
Valentas. — Kartais užeina toks padūkęs 
noras, kad nežinau nė kur dėtis. Norisi ei
ti, per laukus bėgti, ko nors griebtis — tik 
netarnauti, neklausyti Morkuvienės įsaky
mų. Tegul ji pasiunta, tegul ją velnias nu
joja! Aš, — paskui sako atsikvėpęs, — aš, 

žinai, noriu pradėti mokytis. Pats per sa
ve... Ot, taip... mokytis, ir gana.

Juzis dar labiau nustebęs: kaip čia — 
mokytis? Argi prasti mokosi?

— Na, ar tau nebūna kartais pikta, kai 
matai, kad vieni turtingi, išsipuošę, į tave 
žiūri kaip į nieką, o tu jų klausai, jiems 
dirbi, lakstai kaip šuniukas, liežuvį iški
šęs? Ar nebūna?

— Kas kad būna? — pagaliau išmykia 
Juzis ir užmeta pagalį ant ugnies.

— Man... aš tai negaliu... Mane kartais 
apima toks pyktis, kad kaukti norisi. Kai 
pagalvoji, jog visą gyvenimą reiks taip. 
Ne, aš taip nepasiliksiu. Aš!.. Kaip čia ga
li pasilikti, jei matai, kad daug kas kitaip 
gyvena. Aš tai... mano, žinai, toks jau ka- 
rakteris, aš...

• Juzis tyli — žarsto pagaliuku ugnį — 
j am ši-tema nesuprant ama. O Valentui ne
suprantama: kaip gali žmonės būti ramūs
— kaip gali viso to nematyti?

Palaukęs užveda lengvesnę šneką —apie 
mergaites. Čia ir Juzis atgyja.

— Višos jos suktos — sako Valentas.
— Gal sakysi nesuktos?

Juzis galvos linktelėjimu pritaria:
— Ihm.
— Taip tave, vyreli, savo voratinkliais 

apipina, kad nė pats nepamatai, — vog- 
roja toliau Valentas. — Tik aš ne iš tokių 
— aš, jei pamatau, kad mane painioja, tuo 
Jau spiaunu... nereikia, sakau!.. Aš su to
kiomis nenoriu reikalo turėti. Man — jei 
myli, tai be suktybių. Šiaip aš ne.

Iš akių matyti, kad Juzis visai tokios 
pat nuomonės: jei myli, tai be suktybių.

Bet abiejų akys jau blausiasi. Juziui ry
toj anksti reiks į malūną važiuoti, o Valen 
tui Morkuvienė liepė linų marką iškuopti. 
Kad ją biesai!

Abu sukasi rudinėmis ir ima snausti. 
Tik ugnelė dar ilgai žibaroja, nušviesda
ma čia pat kniūbsantį alksnio krūmelį. Pa 
galiau ir ji sukritusi ima blaustis.

Tyla. Pievoje bilsnoja supančioti ark
liai.

PO GUDOBELE žus — sakau — nueisiu pasižiūrėti, ką tu
Lauko keliu skubėjo spyrėsi Bernotas, dirbi.

Vienoj pusėj baltavo išsirikiavusios rugių — Atsisėsk, tėtuši, šit pailsėt, — parodė 
gubos, kitoj — jau geltonuoti bepradedąs sūnus į akėčių kraštą, pats sėsdamas ant 
vasarojus, — linkčiojo smilgos, kvepėjo^!*0 krašto. (Bus daugiau)

čiobreliai, ramunės apie juos umzdė ka
manės. Bernotas tik „lėkė“, tik plevėsavo 
kabaldžiuojančiais rudinės skvernais, o 
galvoje nuolat močios siaubimas: „Nebėr... 
pribaigė vaiką, be laiko ištrauks dūšią iš 
kūno toji piktoji dvasia! Kur tu matęs — 
visą mielą vasarėlę padienių nesamdo — 
pats vienas tokiame ūkyje plūkiasi nuo 
aušros lig sutemos per kiauras dienas! Ką 
tik sutikau — sublogęs, sunykęs kaip Jobo 
mūkelė — tik vienos akys tetikusios!“.

Šėtonas! — iššniokštė dabar Bernotas 
ir ėmė lyg dar smarkiau skubėti. — O 
kad ji šėtonas, tai visi žino, visas sodžius, 
visas svietas seniai žino! — Ir įniršęs skai
čiuoja visąs „šėtono“ ■ nedorybes (norėjosi 
nuėjus tiesiog į akis jai paskaičiuoti). Bet 
kaip jos ir nepatraukia biesas! Tik landžio 
ja visur, tą savo nosį it kačergą atkišusi, 
tik dairosi, šniukštinėja — vis kad ką su
siglemžti!..

Pilkšvos akys iš po plataus kaktikaulio 
žibčiojo ir žiūrėjo į galulaukę, kur sūnus 
akėja. Nueis ir pasakys: gana, vaikeli, ne
betarnauk pas ją! Velniai jos nematę! — 
Bet prislenka arčiau, žiūri — kad gi jis ne 
taip jau sparnus nuleidęs, kaip močia pa
rėjusi siaubė. Tat vaikščioja, skraido pas-
kui akėčias! Bernotas girdi, kad sūnus net 
ir švilpauja. Pasiklausė na taip —■ švil
pauja ir dar kažkokią linksmą balabaiką!

Sugretino žingsnius. Na, mat, močia už 
galvos imasi. Jėzus Marija šaukia, o jis 
sau švilpauja!

— Padėkdie! — tarė priėjęs.
Sūnus sulaikė arklius.
— Dėkui, tėtuši!
Tėvas žiūri: pablogęs tai pablogęs, nėr 

ko sakyti, bet kad dūšia iš kūno... Ne taip 
jau greit ji iš to kūno ir išlekia.

— Ką gi — pūdymus, akėji?
— Tai jau akėju.
— Rugius ar kviečius sėsite?
Įsikišo į dantis pypkę.
— Nežinau — gal rugius. Kurgi tėtušis 

vaikštinėji?
— Nagi... — ir užsikosėjo, net ašaros 

ištriško paskui prikimęs tęsė: — Oras gra
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MIRTIS ar KALĖJIMAS EKVADORUI 150 M
PRIEŠSOVIETINIAMS NUSIKALTIMAMS BAUSTI ĮSTATYMAS

Įėjo turėti labai sunkių pasekmių Sov. Są 
jungos interesams — sušaudymu arba pa
skelbimu liaudies priešu, atėmimu piliety
bės ir išvijimu iš Sov. Sąjungos, konfiskuo 
jant turtą. Be to, senoji redakcija dar spe
cialiai buvo numačiusi vadinamąjį ekono
minį šnipinėjimą: perdavimas, vogimas ar 
rinkimas perdavimui svetimai valstybei ar 
organizacijoms — už atlyginimą ar be at
lyginimo — ne slaptų, bet pagal įstatymą, 
ar viršininko patvarkymą garsinti nepriva 
lomų ūkinių duomenų, —baudžiamas iki 3 
metų laisvės atėmimu. Vietoj šitokio nuo
stato naujajame įstatyme kalbama apie 
svetimšalių svetimos valstybės pavedimu 
ne slaptų duomenų rinkimą Sov. Sąjungai 
kenkti. Tad kito pobūdžio dispozicija ir 
daug kietesnė bausmė. Atrodo, kad nauja 
sis nuostatas specialiai nukreiptas į užsie
ninės spaudos korespondentus.

3 str. — teroras. Nužudymas valstybinio 
ar visuomeninio pareigūno dėl jo pareigų 
siekiant sovietinei valdžiai kenkti ar ją 
silpninti, — baudžiamas nuo 10 iki 15 me-, 
tų laisvės atėmimu arba mirtimi, visokiu 
atveju konfiskuojant turtą.

Teroro veiksmas sovietinei valdžiai 
kenkti ar jai silpninti sunkiu sužalojimu 
valstybinio ar visuomeninio pareigūno dėl 
jo pareigų, — baudžiamas nuo 8 iki 15 me 
tų laisvės atėmimu, konfiskuojant turtą.

Senojo įstatymo 58-8 str., neaptarda-

(Skyrius iš Vytauto Vaitiekūno studijos 
Sovietinis teisingumas“)

Pirmą kartą sovietinėje teisėje išdavimo 
sąvoka pasirodė 1929.11.21 nuostatuose 
prieš „nevozvraščensus“.

.Atsisakymas grįžti, valstybės orga
nams pasiūlius, užsienyje veikiančio Sov. 
Sąjungos piliečio, valstybės įstaigos ar įmo 
nės pareigūno, laikomas perėjimu į darbo 
klasės priešų stovyklą ir kvalifikuojamas 
išdavimu“. Atsisakęs grįžti skelbiamas už 
įstatymų ribų, tai reiškia konfiskavimą 
turto ir sušaudymą per 24 valandas, nusta 
čius tapatybę. Įstatymas turėjo retroakty- 
vinę galią.

Dar daugiau buvo sukonkretintas išdavi 
mas 1934.7.20 potvarkiu.

,,Tėvynės išdavimas, tai yra Sov. Sąjun 
gos piliečio veiksmai Sov. Sąjungos kari
nio pajėgumo jos valstybinės nepriklauso 
mybės arba jos teritorinės neliečiamybės 
nenaudai, kaip antai: šnipinėjimas, kari
nės ar valstybinės paslapties išdavimas, 
perėjimas pas priešą, pabėgimas ar per- 
skridimas užsienin, — baudžiamas sušau
dymu, konfiskuojant turtą, o esant švelni 
nančių aplinkybių — laisvės atėmimo 
bausme 10 metų, konfiskuojant turtą. (58- 
la str.).

Tie patys kario nusikaltimai baudžiami 
sušaudymu, konfiskuojant turtą (58-lb s.).

„Kario pabėgimo ar perskridimo užsie
nin atveju jo šeimos pilnamečiai .nariai 
(18 metų sulaukę), (1) kurie kuo nors tam 
padėjo ar bent apie tai žinojo ir nepranešė 
valdžiai, z— baudžiami laisvės atėmimu 
nuo 5 iki 10 metų, konfiskuojant turtą, 
(2) kurie nei padėjo, nei žinojo, tik drau
ge gyveno ar buvo jo išlaikomi, — bau
džiami rinkimų teisės atėmimu ir ištrėmi
mu į Sibiro tolimąsias sritis 5 metams. 
(58-lc str.).

Kaip matome, prieš naująjį įstatymą be 
grupinės kontrrevoliucinių nusikaltimų de 
finicijos, išdavimui buvo skirta dar visa 
eilė nuostatų, kurje būdingi ne tik baus
mių žiaurybe, bet ir tokiais barbariškais 
nuostatais, kaip „Sippenhaft“ — genties 
baudžiamoji atsakomybė arba retroktyvi- 
nis taikymas net mirties bausmės. Klausi
mas, ar tokie nuostatai apskritai laikytini 
teisės nuostatais.

Naujojo įstatymo ne tik visai kitokia fra 
zeologija, ne tik nebėra jame tų specifiškai 
sovietinio teroro nuostatų, kaip šeimos na 
rių baudžiamoji atsakomybė už šeimos na __ o__________  ________ ___________„
rio veiksmus, bet yra įsakmiai pažymėtas, .mestas į jį žvilgsnis krito į akį, ir... Ji pa

matė savo kojinėj skylę. Kairėj kojinėj. Ir 
kas per skylė! Milžiniška, baisu pažiūrėti.

Teresėlė aiškiai jautė, kaip jos širdis su
stojo. Visiškai. Ji jautė, kaip jai darosi 
karšta ir kartu — labai šalta. Juk tai pas
kutinės kojinės. Paskučiausios. Ir pinigų, 
jokio fenigio! Iš nusiminimo Teresėlė būtų 
išsiverkusi, bet ji negalėjo verkti. Buvo 
per daug nusivylusi. Baigta! Viskas baig
ta! Su skyle kojinėj ji negali eiti pas Hek
torą. O jeigu jį neis pas Hektorą... Viskas 
baigta!

Teresėlė dar kartą apžvelgė save. Kaip 
ji atrodė? Baisu. Iš visų langų plakatai, 
transparentai, vėliavos šaukė: „Kojinės! 
Kojinės! Vienintelė proga! Niekada taip 
pigiai, ne visada būna paskutinis žiemos 
išpardavimas! Kojinės! Kojinės! Geros ko
jinės — gera nuotaika!“

Teresėlės veidas staiga sukietėjo ir gavo 
piktą išraišką. Ji metėsi į srovę tų ponių, 
kurios spraudėsi pro įeinamąsias parduo
tuvės duris. Ji apsisprendė. Didelių sunku 
mų nebus. Susigrūdimas parduotuvėj bu
vo pasibaisėtinas. Praeina keliolika minu
čių, kol pro susigrūdimą patenki į parduo
tuvę. Viduje tikrai galėtum visiškai nepa
stebima pasiimti vieną porą kojinių. Nie
kas nepastebėtų. O paskui kuriame nors pa 
slaptingame kampely pasikeisti tik menk
niekis.

Labai gerai Teresėlė nesijautė. Juk tai 
vagystė. Vagystė parduotuvėj. Ir ji vagilė. 
Viena iš tų, .apie kuriuos skaitydavo laik
raščiuose, kurie uždaromi kalėjime arba

. tyčios elementas išdavimo definicijoje. Tai 
jau pažanga buržuazinės teisės kryptimi.

2 str. — šnipinėjimas. Perdavimas, taip 
pat vogimas ar rinkimas perdavimui sveti 
mai valstybei, svetimos valstybės organiza 
ei j ai ar agentūrai valstybinių ar karinių 
paslapčių, o taip pat svetimšalių ar asme
nų be pilietybės atliekamas perdavimas 
ar rinkimas kitų (ne slaptų) duomenų sve 
timos valstybės pavedimu So v. Sąjungos 
interesams kenkti, — baudžiamas nuo 7 
iki 15 metų laisvės atėmimo bausme arba 
mirtimi, visokiu atveju konfiskuojant 
turtą.

Senojo įstatymo 58-6 str. dispozicija bu
vo labai artima, o sankcija — ne mažiau 
kaip 3 metai laisvės atėmimas, konfiskuo
jant turtą; o jei šnipinėjimas turėjo ar ga-

Metinis išpardavimas!
(Tik dvi savaitės)

3 šilingai nuolaidas iš svaro

Rankomis siūti apsiaustai (paltai) 
eilutės (kostiumai) moterims ir

i ir 
vy

rams iš puikiausios medžiagos ir kiek
vienam pagal norimąjį stilių ir priei
namomis kainomis. Dirba žemyno ir 
angliškųjų stilių specialistai.

JOHN GAY,
25, Manchester Road, Bradford, 

(šalia Odeono teatro).
Siuvama ir iš atsineštosios medžiagos.

Sekančius 25 metus valdė generolai, ban 
kininkai ir liberalai, ir tuo metu kraštas 
pradėjo turtėti.

Ypač turtėjo kakavos plantatoriai, ku
rie gautuosius pinigus ramiai leido Pary
žiuje. Per tą laiką Ekvadorą sumažino kai 
mynai. Viena po kitos Brazilija, Kolumbi
ja ir Peru prisijungė sau didelius plotus 
Ekvadoro žemės.

Iki 1949 metų Ekvadoras buvo jau turė
jęs 15 konstitucijų ir 44 prezidentus, iš ku 
rių tik 10 išbuvo tiek laiko, kiek išrinkti.

1948 m. pasimaišė Ekvadoro politiniame 
gyvenime amerikietis buvęs futbolininkas 
Plaza. Jis laimėjo prezidento rinkimus, ir 
dabar Pietų Amerikos kraštuose tai yra 
vienas svarbiausių žmonių. Jisai davė kraš 
tui nemaža demokratinių laisvių.

Dabar Ekvadoro prezidentas yra Enri
quez. Jo laikais buvo tik keletas nežymių 
sukilimų.

Su didelėm iškilmėm Ekvadoras paminė 
jo 150 metų savo nepriklausomybės. Visi 
varpai skambėjo, buvo šaudoma iš patran
kų ir minios suėjo pažiūrėti didžiulio ka
riuomenės parado (6000 kariuomenės ir 25 
lėktuvai). 

Krašto prezidentas Enriquez tą rytą bu
vo bažnyčioje, paskui priėmė karo mokyk
los paradą ir dalyvavo parlamento ir se
nato iškilmingame posėdyje. 

1809 m. Ekvadorą valdė ispanai. Tada 
pirmą kartą sukilo Ekvadoro kreolai ir 
bandė nugalėti ispanus. Jiems nepasisekė 
—po to dar reikėję trijų sukilimų, bet 1822 
m. Ekvadoras jau buvo sąlyginai laisvas. 
Karininkas Flores pasidarė prezidentu, bet 
iš tiesų tai buvo prezidentas, kuris’ labai 
daug kalbėjo apie, laisvę, o valdė kaip tik
ras tironas. Jis yra parašęs ir paskelbęs 
net tris konstitucijas, bet nė vienos jų ne
silaikė. 

Pagaliau tasai prezidentas buvo išvytas 
į Europą, ir krašte ištisą 15 metų vyko 
anarchija. 

Sekantis prezidentas Moreno išvaldė 
kraštą net 15 metų, ir jis laikomas didžiau 
ąiu 19 amž. ekvadoriečiu. Tai buvo konser 
vatyvus žmogus, kuris tiesiog nekentė de
mokratijos. Kasdien eidavo bažnyčion, juo 
dai vilkėdavo ir labai brangino Tomą Kem 
pietį. Bet jam buvo svetimas militarizmas, 
jis pravedė krašte pirmąjį žymesnį kelią, 
nukaldino pinigus, įsteigė valstybės iždą, Gasparienė, Ant. Gorys, Aldona Jakienė, 
mokyklas. Jonas Kaškaitis, Motiejus Klimas, Karolis

Jo patvarkymu piliečiais galėjo būti ti: Krasnickas, Jonas Lazauskas, Juozas Ma- 
katalikai, valstybę jis pajungė Bažnyčiai įįeįka, Barbora Masilionytė-Džaski, Juozas 
ir 1873 metais visą kraštą pavedė švč. Jė- Nainys, Eleonora Mairon-Sauser, Olga Šim 
zaus Širdžiai. 1875 m. jis buvo nužudytas. kįene, Julija Urmonienė, Jonas Vaznys ir 

Per sekančius 20 metų praėjo 6 diktato- Marija Vitkienė. Vadovas Juška iš Lietu- 
riai ir vyko pilietiniai karai. * vos eSąS išvykęs prieš 50 metų. Šioji grupė,

1895 m. krašto valdžios viršūnėje atsidū kaip įr pirmoji, Lietuvoje išbus mėnesį. Vii 
rė panamietis skrybėlių pirklys, pasireiš- nių apžiūrėję, išvažinėjo į provinciją.’ 
kęs antiklerikalizmu, atėmęs iš bažnyčių 
dvarus. Bet 1912 m., kai jis ruošėsi būti 
renkamas trečią kartą prezidentu, įsikišo santykiuose su Amerika. Lietuvos sovieti- 
armija ir atidavė jį miniai. Jis buvo su- nė spauda ir Vilniaus radijas, sekdami 
plėšytas į gabalus. Maskvos ,,naujosios politikos“ pėdomis,

pratina Lietuvos visuomenę prie minties,
■ kad Sovietų Sąjungai dabar teks eiti į

„draugiškumo ir bendradarbiavimo“ santy 
kius su Amerika. Vilniaus radijas rugpiū
čio 9 d. pasaulio politikos apžvalgoje apie 

Biznieriai stengiasi išnaudoti kiekvieną Ameriką kalbėjo jau visai kitu tonu, negu 
menkiausią galimybę, kuri tik gali padėti anksčiau. Kad nesusidarytų įspūdžio, lyg 
jiems susidaryti daugiau pelno. Dabar to- sovietai ima nusileisti ir amerikiečių drau- 
kią progą pasipelninkauti surado Japonijos glskumo ieškoti, apžvalgininkas dėstė, jog 
arbatos pramonininkai ir prekybininkai. amerikiečiai pastaruoju metu supratę So- 

Tokios galimybės buvo prieita netiesio- wet.ų S«ung^ esant didelį ir nenugalimą 
giu keliu. Amerikiečiai pakišo pačią mintį, rast9, su kuriuo reikią geruoju gyventi. 

--------- ---------- ------------------- „ ---------kai jie ėmė tikrinti įsivežamąją japonų ar- Artėjanti ’’^rai naujos eros pradžia , 
liu durų iš kairės ir iš dešinės, kaip kokio, batą ir pastebėjo, jog ji yra radioaktyvi. dzlugauja Vilniaus radijoapžvalgininkg^ 
kalėjimo.

,,Čia“, pasakė solidusis ponas ir pastū
mė duris. „O“, ištarė mažas žmogus su ra
giniais akiniais ant nosies. „Tai jūs!“. Jis 
pašoko nuo rašomojo stalo. Staiga jo ran
kose susirado gėlių puokštė. „Gerbiamoji 
panele“, tarė jis, „sveikinu jus kaip dešimt 
tūkstantinę pirkėją mūsų prekybos namų 
paskutiniojo žiemos išpardavimo. Džiau
giuos turėdamas garbę įteikti tamstai šią 
puokštę... ir taipgi šimto markių premiją 
pirkti mūsų namuose. Ir...“, jis žvilgterėjo 
į Teresėlės kairę koją, „ir... jei man leisiie 
įteikti, — vieną porą aukščiausios rūšies 
kojinių, — geros kojinės, gera nuotaika!“. 

Iš vokiečių kalbos vertė J.V.

mas ,kas sudaro teroro veiksmą, buvo nu 
statęs, kad „terorinis aktas prieš sovieti
nės valdžios atstovus ar darbininkų bei 
valstiečių revoliucinių organizacijų veikė
jus ir dalyvavimas tokių aktų vykdyme 
kontrrevoliucinei organizacijai net ir ne
priklausančių .asmenų“, — baudžiamas su 
šaudymu arba paskelbimu liaudies priešu, 
atėmimu pilietybės ir išvijimu iš Sov. Są
jungos.

Naujoji redakcija preciziškesnė ir baus 
mė modifikuota.

4 str. nustato, kad svetimos valstybės 
atstovo nužudymas, provokuojant karą ar 
tarptautines painiavas, — baudžiamas nuo 
10 iki 15 metų laisvės atėmimu arba mir
timi, visokiu atveju konfiskuojant turtą.

Senajame įstatyme nebuvęs nuostatas.
5 str. — diversija. Griovimas, žalojimas 

sprogdinimu, padegimu ir kitais būdais 
įmonių įtaisymų, kelių ir susisiekimo prie 
monių, ryšio priemonių ar kito valstybinio 
ar visuomeninio turto, taip pat masinis 
apnuodijimas ar skleidimas epidemijų ar 
epizotijų, kai tas daroma sovietinei vals
tybei silpninti, — baudžiamas nuo 8 iki 15 
metų laisvės atėmimu ar mirtimi, visokiu 
atveju konfiskuojant turtą.

Senojo įstatymo 58-9 str. esmė ta pati, 
tik bausmės minimumas, esant lengvinan
čių aplinkybių, buvo ne 8, o tik 3 metai.

(Bus daugiau)

Į Lietuvą atvyko antroji Amerikos lietuvių 
turistų grupė

(E) Rugpiūčio 6 d. ji buvo sutikta Vii; 
niaus aerodrome. Sutiko juos eilė pareigū
nų. Tautiniais drabužiais apsirengusios 
mergaitės atvykusiems įteikė gėlių. Turis
tų grupėje yra 18 asmenų. Grupei vadovau 
ja Jonas Juška. Joje dalyvauja Irena Ba- 
barskaitė, Jonas Benekeraitis, Petronėlė

Skylė kojinėj
Pakelta nuotaika Teresėlė vaikščiojo 

miesto gatvėmis. Tai vis dėl to sutarto pa
simatymo su Hektoru. Buvo dar per anks
ti. Ji turėjo pakankamai laiko. Gatvėse ne
paprastas judėjimas. Visos miesto ponios, 
palikusios namus, išsiliejo į gatves, nes tai 
buvo paskutinis žiemos išpardavimas.

Teresėlė visiškai nesirūpino tuo. Su liū
desiu širdy praeidavo parduotuvių vitri
nas, tuo išsiskirdama iš ponių, kurios nenu 
trūkstama eile žengė pro didžiąsias parduo 
tuvių duris. Teresėlė neturėjo pinigų. Kaip 
užkerėta, jokio fenigio. Tačiau Teresėlė ne 
kreipė dėmesio. Ji buvo dar jaunutė. Be ta, 
ji buvo pakeliui į sutartąjį pasimatymą.

Praeinančiai pro vieną gausiai papuoštą 
didelės parduotuvės vitriną, staiga jos 
žvilgsnis sutriko. Praeinant pro veidrodį,

psichiatrinėj Igoninėj ištirti, ar nesutrikusi 
dvasinė būklė. Teresėlė liko stovėti tarp 
ponių, kurios su nekantrumu veržėsi į vi
dų. Hektoras laukė. Taip turi būti! Jos šir
dis daužėsi iš baimės. „Vagilė, vagilė!“ gir 
dėjo ausyse. Tai buvo jos sąžinės balsas.

Vagilė, vagilė...“
„Panele, prašau su manim!“ pasigirdo 

balsas. Ranka palietė Teresėlės alkūnę. 
Prieš ją stovėjo solidus ponas ir įdėmiai ap 
žvelgė ją. „Vagilė!“ jis tuoj galėtų pasa
kyti.

Teresėlė jautė, kad sustojo jos širdis. Iš 
kur jis žino, kad ji vagilė? Dabar? , Pra
šau su manim, panelė, prašau“, pakartojo 
ponas. Teresėlė atsidavė likimui. Be žodžių 
sekė poną, kuris siaurais laiptais vedė 
aukštyn. Perėjo ilgą koridorių, su dauge-

(E) Ir Lietuvoje skelbiama „nauja era'

ARBATA IR ATOMAS

Tada japonų farmacininkams buvo paves
ta ištirti reikalą, ir Dr. Ugai paskelbė da
bar jau savo pastebėjimus, kuriais naudo
jasi savo reklamai arbatos pramonininkai.

Dr. Ugai pastebėjo, kad arbatoje esanti 
tano rūkštis traukia į save stroncijų ir da
ro jį mažiau pavojingą. Vadinas, jei var
tosi daug tano rūkšties, tai mažiau bus pa
vojaus susirgti nuo radiacijos, tos kenks
mingosios dalys bus pašalintos iš organiz
mo. Tą savo pažiūrą jis patvirtino laborato 
riniu būdu: tos pelės, kurios gaudavo pa
kankamai tano, savo kauluose turėjo 30 
proc. mažiau stroncijaus. Pagaliau jis pri
ėjo išvados, kad normali mūsų geriamoji 
arbata veikia lygiai taip, kaip silpnokas ta
no ekstraktas.

(E) Uždrausta miestuose laikyti asmeni
nius gyvulius. Vilniaus „Tiesa“ rugpiūčio 
6 d. paskelbė Aukšč. Tarybos prezidiumo 
įsaką, pagal kurį nuo spalio 1 d. uždrausta 
Vilniaus mieste gyvenantiems piliečiams 
„laikyti asmeninėje nuosavybėje produkty 
vius ir darbinius gyvulius“. Iš pažeidusiųjų 
tą įsaką gyvuliai atimami, ir už juos atlygi 
narna pagal 1958 metų paruošų taisykles, 
kitaip tariant, gyvuliai atimami už menką 
kainą. Tuo pačiu įsaku ministerių tarybai 
suteikiama teisė uždrausti ir kituose mies
tuose laikyti gyvulius. Draudimas gali būti 
išplėstas ir į darbininkų gyvenvietes. Kad 
paliestieji piliečiai neskubėtų savo karves 
ir telyčias paskersti, nelaukiant, kol tuos 
gyvulius atims, nutarta pravesti „aiškina-

Ar bandymai su pelėmis tinka ir žmo- mąjį darbą“, kad gyvuliai būtų organizuo- 
gaus atveju? Į tą klausimą dar neatsakyta, tai parduodami kolchozams ir sovehozams. 
bet Tokio miesto daugiau kaip 1000 trole- 
busų ir daugiau kaip 2000 sunkvežimių iš
sikabino jau arbatos bizniu besirūpinančių 
žmonių surašytus apmokamus skelbimus, 
kuriuose rašoma: „Apsauga nuo radiacijos. 
Gerk arbatą ir kurk sau ateitį“.

ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

jus kaip ir visados galite siųsti per

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

Telefonas: ACOrn 0712

Lili

ACTON PHARMACY (export) LTD

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

(E) Kaip raudonoji armija puolė Vilnių, 
prisidengusi „Penktojo Vilniaus pulko“ vė
liava, apie tai „Pergalės“ 7-me numeryje 
rašo K. Plioplys, padedamas literatūrinio 
bendradarbio VI. Dautarto. Atsiminimai pa 
teikiami, žinoma, tendencingai, gerokai iš
kreipiant anų metų tikrovę. Lietuvos lais
vės kovų savanoriai vadinami „kontrarevo 
liucionieriais“, o Lietuvos kariuomenė „bur 
žuazinių nacionalistų kariuomene“. Atsimi 
nimuose liečiama eilė vietovių, kur vyko 
susidūrimai tarp Lietuvos dalinių ir bolše
vikų. Rašinyje figūruoja ir V. Kapsukas 
(„Draugai raudonarmiečiai, išvaduokite, 
Kauną ir visą Lietuvą“). Pulko vadas iš 
pradžių buvęs „caro armijos pulk. Ružanco 
vas“. Jis „pirmai progai pasitaikius... pa
spruko pas baltuosius“.

(E) Prie ..Kauno jūros“ 12 ha plote bus 
pastatytas žuvies apdirbimo fabrikas. Bū
sią keliolika pastatų su prieplauka lai

vams. Pradėjusi veikti įmonė duosianti per 
parą 6 tonas paruoštos žuvies. Darbas bū
siąs kiek galint mechanizuotas - automati
zuotas.
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(E) Klaipėdos uoste baigiama- montuoti 
naftatiekio įrengimai. Kaip jau anksčiau 
pranešta, per Klaipėdą bus eksportuojamas 
sovietinis žibalas į įvairius Šiaurės Euro
pos kraštus.

(E) Kauno Politechnikos institute šiais 
metais bus priimta 1245 nauji studentai. Vi 
so šiais mokslo metais tame institute būsią 
apie 5000 studentų. Kaip pranešė Vilniaus 
radijas rugpiūčio 6 d., padavusių pareiški
mus į įvairius fakultetus 75 proc. esą dar-

(E) Į Kaza hstaną šiemet išvyko tarp ki 
tų ir 100 žem 13 ūkio akademijos studentų. 
Jie ten atliksi! gamybinę praktiką. Dirbsią 
traktoriais, kombainais ir kitus žemės ūkio 
darbus.

P <& » SUPPLY CENTRE ETD

LIETUVIŠKAS SKYRIUS 
8a, Thurloe Place, 

London, S.W.7.

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.
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