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budrumas ir nuovargis
Eisenhowerio kelionė po Europą nėra 

atostogine. Ji skirta su Europos didžiaisiais 
aptarti, kaip prezidentui kalbėti, kai į Ame 
riką atvažiuos Chruščiovas ir kai jis pats 
keliaus į Rusiją, jeigu iš viso bus dar rei
kalas keliauti, nes Vašingtono susitikimas 
gali baigti tą santykių glaudumą, kurį da
bar ypač smarkiai pučia sovietinė spauda.

Ginkluota iki dantų ir dar vis ginkluoda- 
masi, per savo sąjungininkus vykdydama 
grobimų politiką, Sovietų Sąjunga porą me 
tų jau šaukė apie taiką ir leido jos balan
džius. Tiesa, visi bandymai pasiekti taikos 
visados atsimušdavo į kietą bolševikinę šie 
ną. Bolševikų politikai ir diplomatai visa
dos surasdavo, ką pasakyti, kai vakarie
čiai juos priremdavo vis naujais ir naujais 
susitarimų projektais. Tie išsisukinėjimai, 
žinoma, nieko bendra neturi su didele iš
mintimi: tai vis paprasto akiplėšiškumo pa
rodymas.

Bet jie taikos nori, taikos besąlyginės, 
taikos, kuri būtų sudaryta pagal jų sąlygas 
ir atneštų jiems laimėjimų. Jiems, matyt, 
atrodo, kad šis metas yra kaip tik patogiau 
sias tiems laimėjimams nuskinti. Jų nepa- 
vargstantieji politikai ir diplomatai pasita 
rimuose ir konferencijose pakankamai nu
vargino vakariečius. Vakarai nėra vienas 
vienetas. Jie sudaryti iš daugybės sudėti
nių dalių, dėl to visada yra sunkinančių 
aplinkybių, kol prieinama vienos nuomo
nės. Deja, ne visados net galima pasiekti 
tokios vienos ir vieningos nuomonės. Kai 
vienas kraštas, siekdamas savo politikos, 
būtų už teisingą taiką, tai kitas atsisakytų 
daug ko, kad tik ramiai galėtų sau prekiau 
ti ir turtėti, o trečias tiek turi savų bėdų, 
kad nebelinkęs galvoti iš viso, kokios sąly
gos reikėtų priimti, o kokios būtų griežtai 
atmestinos. Kartais net vieno krašto kelios 
partijos turi atskiras savo pažiūras į santy 
kius su sovietais ir į galimų susitarimų są
lygas. Keletą metų tą nuomonių įvairybę 
bederinant, aišku, pradeda reikštis nuovar 
gis. Tada jau pradeda rodytis, kad taika ga 
Ii būti ir šluba ir kreiva, tegul tik ji būna.

O sovietinėje pusėje tėra maždaug viena 
galva ir viena nuomonė. Galima net plokš- 
telėn surašyti sąlygas ir kartoti jas metai 
iš metų. Užtektų ir vieno žodžio: taika, tik
tai kartojama įvairiomis kalbomis, kaip 
kad dabar daroma: Tik ar ta taika ateis?
Ar ji net atėjusi bus tokia, kad galima bū- mos dienos... 
tų vadinti taika?

Artimieji mėnesiai šį tą parodys. Chruš
čiovas per jėgą juk stengėsi pasiekti viršū
nių konferencijos. Jis sakė, kad užsienių 
reikalų ministerių konferencija gali ir ne
pasisekti, neduoti jokių džiuginančių rezul 
tatų, o jis ir po to būsiąs už didžiųjų pasi
tarimus. Jo kelionė į Ameriką, prez. Eisen
howerio vykimas į Rusiją jau ir reiškia tai, 
ko jis norėjo. Didžiaisiais, tiesa, iki šiol bu
vo laikomi ne tik Amerika ir Rusija, bet jų 
skaičius kartais būna ir nesusipratimų šal
tinis. Štai D. Britanija neseniai buvo palin 
kusi pati Viena pakalbėti su Rusija už vi
sus Vakarus. Antra vertus, komunistinės 
Kinijos Vakarai nelabai linkę laikyti di
džiuoju, arba, tiksliau šnekant, nenori su 
ja įsileisti į jokias kalbas, ypač pats didy
sis — Amerika, turinti ir dar turėsianti gin 
čytinų klausimų. Taigi šiuo atveju ir susi
darė tpkios sąlygos, kad didiesiems atsto
vaus tik Amerika ir Rusija, dvi tikrosios 
galybės.

Amerika į tuos pasitarimus neina visiš-

.X metai

Bet sakykime, kad bus surasta Išeitis dėl mo šešėlyje mes ir dabar gyvename, betriet sakykime, kad bus surasta išeitis dėl mo šešėlyje mes ir dabar gyvename, bet Galima ar negalima nuvažiuoti j Lie- 
Berlyno ir Vokietijos. Ar tai jau reikš tai- jis paaiškėjo jau Vengrijos įvykių metu, tuyą? Ir a *) A v — y ...... Lką? Ar tai nereikš, 
nuovargį ir sutiko su smulkiomis sovietų 
nuolaidomis, jog galėtų bent trumpai pagy 
venti ramų gyvenimą. Tokios laikinos tai
kos būtų pasiekta daugelio dabar vergijoje 
laikomųjų tautų laisvės ir gyvybės sąskai
tom Ramybės vis tiek neužsitikrintų tos di
džiosios tautos, kurios siekia jos. Jei šalta
sis karas ir žvanginimas ginklais laikinai 
aprimtų Europoje, tai rūpesčiai persimes 
kitur. O visuose naujų įvykių verpetuose 
vis tiek nardys Rusija, kaip bolševizmo lop 
šys. Be jos įsikišimo nebūtų grumtasi Korė 
joje ar Indokinijoje, be jos palaiminimo ne 
būtų buvęs pasmaugtas Tibetas. Jos ranka 
maišo kortas arabų kraštuose, Laos, Indi
jos pasienyje. Ji tokiems puolamiesiems žy 
giams laimina Kiniją, ir taip vyks tol, kol 
pro komunizmą besiveržiąs išdidus didžių
jų tautų imperialistinis nacionalizmas ne- 
sustatys priešais viena kitą Rusijos ir Ki
nijos.

Ar konkrečiai mums ką nors žada Eisen
howerio ir Chruščiovo susitikimai?

Jei būtų pasiekta laikinos kreivos taikos, 
mūsų klausimo neišsprendus, tai reikštų 
tik, kad Vakarų nuovargis pralaimėjo prieš 
Rytų pastovų budrumą. Tai taip pat reikš
tų, kad mūsų krašto dabartinė padėtis fak 
tiškai dar labiau įteisinama. Tokio įteisini-

Šitoks klausimas dažnai parūpsta Amerikad Vakarai parodė Vakarų didiesiems nepatogu prisipažinti,
kad pavergtųjų klausimo įteisinimas sutar- kos lietuviams, kurie pajėgesni yra pakelti 
timis reikštų visišką moralinį bankrotą. Pa daugiau pinigo reikalaujančias keliones.
vergtosios tautos tuomet jau nebesinešiotų Bet dėl tokių galimybių patekti į Lietu- 
jokių iliuzijų nei šiandien, nei niekados, vą štai ką rugpjūčio 10 d. rašė „Naujienų“ 
Vakarų kalbas apie laisvę ilgiems laikams dienraštis:
tektų palaidoti. O dabar bent senatoriai ir
kongresmanai didelių švenčių proga pakai ‘ Kai Naujienose buvo paskelbtas laiškas, 
ba ir pareiškia mums simpatijų. Tai jau kurį gavo iš Sovietų atstovybės p. Rask, tai 
šis tas. Bet tas šis tas yra paremta iliuzijo-. raudonieji labai piktai reagavo. Girdi, yra 
mis. Ar tas šis tas nebus kartais žiauresnis melas, kad neleidžiama į Lietuvą važiuoti, 
už tikrą žinojimą, kad į miražus nėra ko štai juk susiorganizavo ekskursija, kuri 
sudėti“ visas viltis. Mes juk nenorime būti, jau pasiekė Lietuvą ir ten buvo entuzias- 
kaip senieji baltagvardietiškieji rusų ęmi- tiškai pasitikta!
grantai, kurie ir po 40 metų, kas dąr. gy- Vienas dalykas buvo nutylėtas, būtent, 
vi, .svajoja apie dvarų susigrąžinimą ir gy- kokios rūšies asmenims toji ekskursija bu- 
vena turėtaisiais titulais. Mes dvarų netu- vo suorganizuota. Dabar nėra jokios pa
rėjome ir jų nesiekiame. Dėl to mūsų rei- ’slapties, kad „ekskursantai“ arba visai at
kaląs būtų patiems be iliuzijų siekti tai, virai rėmė Maskvą, arba rodė didelį palan
kas pasiekiama. Kolchozų toli gyvendami, kurną „galingai rusų tautai“ ir Kremliaus 
žinoma, mes neišardysime, bet nuolatiniu vedamai politikai okupuotoje Lietuvoje.
budrumu galėtumėm kelti balsą prieš kraš ' Pavieniams gi lietuviams (o ypatingai 
to rusinimą, prieš mokyklų skurdinimą tiems, . kurie nėra Maskvos liaupsintojai) 
ir inteligentijos mažinimą, prieš krašto durys į Lietuvą .tebėra kietai uždarytos. O 
palaipsnį kolonizavimą ir prieš* visą melą, kad taip yra, tai štai ir faktai:
kurin yra vyniojamas skurdas ir visos oku- Prieš kelis mėnesius K. G. Urnežis, gy- 
pacinės neteisybės. Bet tam reikalui negali venąs Kalifornijoje, pradėjo klabinti Sovie 
me būti pavargę, kaip ir visi Vakarai, ku- tų atstovybės duris, kad jam būtų leista 

Lietuvą aplankyti. Iš atstovybės jis gavo 
L. Kapočiaus rašytą tokio turinio laišką:

riuose mes gyvename ir kurių nuotaikomis ]
alsuojame. Turime būti budrūs. ]

Rygos
tai dar nereiškia vizos gavimo. Jūsų doku 
mentai bus pasiųsti LTSR vyriausybės .nuo 

. žiūrai. Kai gausite iš jos atsakymą — ne- .
delsdami pranešime. Būtų gerai, jei Jūs tu 
rėtumėte galimybę asmeniškai atvykti 
Jums rūpimu klausimu pasikalbėti.

Su pagarba (pas.) L. Kapočius 
Antrasis TSRS Atstovybės JAV-se sekrt.

Priedas: anketa.
Kai anketa buvo užpildyta, autobiografi

ja parašyta ir visi kiti formalumai išpildy
ti, tai iš Sovietų atstovybės p. Urnežis gavo 
kitą laišką (to pat L. Kapočiaus rašytą), iš 
kurio jau aišku, kad jam kelias į Lietuvą 
užkirstas, nes aiškiai pasakyta, jog iki Ry 
gos bus galima nuvažiuoti, o iš ten — tai 
jau kitas klausimas, nes „pavieniai kol kas 
nevyko į mūsų tėvynę“.

O tai yra aiškus melas. Štai neseniai Lie
tuvą aplankė (ir ten buvo, kaip sakoma, 
vaišinamas ir beveik ant rankų nešioja
mas) Amerikoje gimęs lietuvis rašytojas 
Banoskis, kuris yra pasižymėjęs tuo, kad 
per metų metus garbino Maskvą.

Kai dėl p. Ūrnežio, tai, matyti, kita kal
ba: greičiausiai jo autobiografija bei užpil 
dytoji anketa parodė, kad jis Lietuvoje ga
li pamatyti tai, kas bandoma paslėpti nuo 
„pašalinių akių“.

Bet apie patį laišką. Jis skamba štai 
kaip:

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos Ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

A. Vienažindys

GERASIS DĖDĖ ŽIEGYS
— Galas! — pažvelgęs į laišką su Liet

koopsąjungos valdybos antspaudu, Žiegys 
pabalo ir pajuto, kaip šleikštus šaltukas 
perbėgo per odą. — Pasibaigė mano links-

kai viena. Ji kalbasi su savo sąjunginin
kais ir dar ne bet kaip: pats prezidentas 
važinėja ir derina nuomones. Bet Vakarų 
laikraščiai spėja, kad tos nuomonės maž
daug visais reikalais sutampa. Svarbiau
sia, kad jos bus sutapusios Bonnoje. Berly 
nas ir Vokietijos sujungimas ir yra patys 
šiandien opiausiais laikomi Europos politi
kos klausimai. Laisvė satelitams ir kitoms 
pavergtosioms tautoms jau yra lyg pri
miršti dalykai arba antros eilės. Apie juos 
bus, greičiausia, kalbama tik tada, jei pasi 
seks rasti išeitį dėl Berlyno ir Vokietijos. 
Bet ir tuos pačius šiandien opiausius klau
simus vargu pasiseks išspręsti, jei prez. Ei
senhowerio ir kanc. Adenauerio nuomonės 
sutinka. Vadinas, prez. Eisenhoweris kietai 
laikysis, jei jis sutaria su Adenaueriu: 
Adenaueris vokiškais klausimais nežino jo
kių nuolaidų.

Mūsų Vydūnas kadaise buvo parašęs 
knygutę „Mirtis ir kas toliau“. Ryšium sų 
didžiųjų pasimatymais mes galėtumėm, pa
kreipdami Vydūno sakinį, paklausti: pasi
matymai ir pasitarimai ir kas toliau? Ar 
neliks viskas, kaip buvę?

Sovietinių laikraščių puslapiai rodytų, 
kad tais pasimatymais yra labai suintere
suota Rusija. Net labai suinteresuota. Ar ji 
ta proga staiga imtų ir atsisakytų savo lig
šiolinės politikos? Jei taip atsitiktų, žino
ma, tai būtų kažkas visiškai nauja ir tie
siog neįtikėtina. Bet tokia galimybė įmano 
ma, tur būt, lygiai taip, kaip ir galimybė 
staiga prakiurti karo audrai. Tą antrąją— 
karo —• galimybę Vakaruose kai kas iš tie
sų prileidžia, sakydami, kad karas galįs 
greičiau sprogti ne įtempimo, o kaip tik 
atoslūgio, bičiuliavimosi valandomis,

— Ir gerai padarei, vaikeli, — pagyrė jį 
valdytojas. — Gyvenk ir dirbk; tik.,.. —■ ne- 
įkliūk!

Gimbutis gavo šiltą vietelę; O po kurio

Embassy of the
Union of Soviet Socialist Republics 

Washington 6, D.C.
Vašingtonas, V. 4.

Gerbiamas Tamsta,
Gavau Jūsų laišką, kuriame Jūs klausia 

te kai dėl galimybės apsilankyti pas savo 
gimines į LTSR. Tam tikslui reikia užpildy giminių aplankyti. Turistinės grupės 

laiko atsitempė iš Juodupės dar vieną per- y anketą, kurią Jums įdedu į laišką para
šyti autobiografiją (trumpą gyvenimo apra 
šymą), pridėti tris fotografijas pasportinių 
fotografijų dydžio, pridėti vieną ar du laiš
kus iš giminių, kuriuos norite aplankyti. 
Būtų gerai, jei iš laiškų turinio būtų gali-

• ma spręsti apie jų norą pasimatyti su Ju
mis. Surinkus visus šiuos dokumentus rei
kia man prisiųsti, pridedant 10 centų kon-

bėgėlį, kažkokį Sakalauską.
— Irgi nuskriaustas. Atleido tokį preky

bos darbuotoją, — pasiskundė Žiegiui.
Žiegys po savo sparneliu priglaudė ir Sa 

kalauską.
Tylėjo; tylėjo Pandėlio rajono vadovai, 

matydami Žiegio geraširdiškumo pasek
mes, bet, pagaliau, kantrybės pristigo, kai 
pastebėjo, jog daugumą prekybos darbuo- sulinio mokesnio, 
tojų sudaro įvairaus plauko sukčiai, nešva
rių kombinacijų mėgėjai, nuolatiniai teisia 
mųjų suolo klijentai. Prigriebė Žiegį, barti

Vašingtonas, 1959.VII.29
Gerb. Tamsta,
Jūs klausėte ar galėtumėte parvykti iš 

Rygos pas savo gimines. Šios rūšies atsaky 
mas yra ne mano, bet mano vyriausybės 
kompetencijoje. Būdami Rygoje turėtumė
te prašyti mūsų vyriausybės sutikimo 
Jums rūpimu klausimu. Kol kas pavieniai 
asmenys dar nevyko į mūsų tėvynę savo 

šie
met jau pradeda lankytis Tarybų Lietuvo
je. Viena iš tokių grupių jau išvyko.

Jūs man pfisiuntėte savo užsienio pasą 
drauge su kitais dokumentais. Šis pasas 
jau pasenęs —■ not valid. Aš jį grąžinu. Ga 
vę praneškite.

Su pagarba (pas.) L. Kapočius 
Prisiųsdamas Naujienoms gautus iš So

vietų atstovybės laiškus, p. Urnežis dar pri 
duria: ,,štai aš gavau atsakymą,’ bet foto
grafijų negrąžino“.

Nedrįsdamas atplėšti voką ir norėdamas llxųjų ouulu »uj»u«u.
dar nors kelias minutes pasijusti tuo, kuo ėmė. o jis, išklausęs tėviškus žodžius, savo 
buvo, Žiegys susimąstė...

...Puikios buvo dienos... Ak, kokios pui
kios! Ir Pandėlio kooperatyvo reikalų val
dytojas Žiegys būtų sau toliau karaliavęs 
tarp vyno dėžių, dešrų virtinių Ir 
tq, prie ko taip linko jo širdis, jei 
pati jo geroji širdis...

Pirmiausia, į Žiegio kabinetą
įslinko kažkoks Binkis. Pagarbiai pasisvei
kino, buvo net besiekiąs valdytojo rankos 
bučiuoti, bet geroji Žiegio širdis neleido 
taip žeminti žmogaus, ir valdytojas paklau
sė:

— Iš kalėjimo?
— Iš... — vien lūpomis pratarė buvęs 

prekybininkas.
— Atsėdėjai?
— At...
— Dabar gudresnis būsi?
— Būsiu...
— Neįkliūsi?
— Ne...

viso ki
ne... ta

šoneliu

Binkio atsakymai patenkino valdytoją. 
Lengva ranka ir ramia širdimi brūkštelėjo 
jis juodu ant balto: „Paskirti Binkį sandė
lio vedėju“.

Bet... miško paukštį giria traukia, o va
gį — valstybės turtas. Kiek pašeimininka
vęs sandėlyje, Binkis pamiršo savo garsųjį 
„Ne“, ištartą kooperatyvo reikalų valdyto
jo kabinete, ir... įkliuvo. Įkliuvo už pereik
vojimus.

Ir vėl jis šoneliu įslinko į Žiegio kabine
tą. Tas rūsčiai suraukė antakius, griaus
mingu balsu suriaumojo:

— Įkliuvai?
— Į... — tylesnis už žemę buvo Binkio 

atsakymas. Ir jis sugraudino gerojo dėdės 
minkštą širdį. Iš Žiegio kabineto Binkis iš
sinešė įsakymą, kad jis esąs paskirtas dirb 
ti... kitame sandėlyje...

Gera Žiegio širdis nepamiršo ir kitų ,,su- 
klydėlių“. Šiltas vieteles gavo atbuvę baus
mes už išeikvojimus, turto grobstymus Ka
marauskas, Ruželė, šakalytė, Prakopas...

O paskui atbėgo į Pandėlį iš Rokiškio ra
jono Juodupės darbininkų gyvenvietės kaž
koks Gimbutis. Puolė į kojas Žiegiui:

— Gelbėk!
Suminkštėjo gero dėdės širdis, atvirą 

Gimbučio pasakojimą išklausius. Juodupė
je Gimbutis parduotuvėje prekiavo. Išeik
vojimų nepadarė. Jis gudresnis, negu, šaky 
sim, Binkis ar Kamarauskas. Jis tik sava
vališkai kainas kėlęs. Valdžia kainas maži 
na, o Gimbutis — kelia. Nepatiko juodupie 
čiams tokia Gimbučio kainų politika. Išvi
jo jį iš parduotuvės.

— Nugirdau, kad tamstos-širdis —auksi 
nė, tai ir atbėgau, — užbaigė savo liūdną 
istoriją Gimbutis,

Žinoma, minėtų dokumentų užpildymas, 
'lIMIIIIHIIHlIltHIIIIIIIIIHIIIIIIIIlUIIIHIIIIIIIItHIIIIIIIIIHIIinilHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllIllllllfllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllUllllllllllllllllf

bičiuliams mirkčiojo:
— Ką man gali padaryti rajono valdžia? 

Aš už ją daug aukščiau stoviu...
Bijojo tik, kad nieko nesuuostų Lietko- • 

opsąjungos valdyba. Tuomet tai gali riesta 
būti...

O Lietkoopsąjunga suuodė. Ir atsiuntė 
šitą laišką... Dabar, aišku, galas...

...Kol Žiegys plėšė virpančiais pirštais 
firminį voką, širdis nugarmėjo į užkulnius. 
O kai perskaitė įsakymą, širdis šoktelėjo 
aukštyn.

Prisispaudęs įsakymą prie krūtinės, Žie
gys pardūmė namo ir, visas švytėdamas, 
riktelėjo namiškiams:

— Kraukite daiktus! I Klaipėdą važiuo
jam... Žuvų kooperacijoj dirbsiu. — Ir, 
kiek apsiraminęs, pridūrė: — Galit pasvei
kinti: pagaliau gavau paaukštinimą. Iš ši
tos skylės iškelia. Man čia nebuvo erdvės 
sparnams ištiesti. Dabar tai aš parodysiu 
ką Žiegys gali...

E. Uldukis (,.Tiesos“ koresp.)
Iš „Tiesos“, 1959.VIII.23

PASAULYJE

f SepŽųžwos DIENOS ~|
LAOS KREIPĖSI I JUNGTINES TAUTAS

Laos apkaltino komunistinį šiaurės Viet
namą užpuolikiškais kėslais ir paprašė J. 
Tautas padėti gintis.

Dėl to dabar galvojama, kad nepagrįstos 
yra žinios, jog nesusipratimai tėra smul
kūs, bet kreiptis į J'. Tautas neskatino nei ku, jog ten nieko nebus pasiekta. Jei tokia 
Amerika, nei D. Britanija. Jos norėjo vis 
aiškesnių duomenų apie įvykius.

VIRŠŪNIŲ KONFERENCIJA DAR GALI 
BŪTI

Prez. Eisenhoweris savo pasikalbėjime 
su D. Britanijos min. pirm. Macmillanu 
yra pareiškęs, kad jis nelinkęs sutikti su 
viršūnių konferencija Jei iš karto būtų aiš-

konferencija ir būtų šaukiama, tai greičiau 
šia tik po Chruščiovo kelionės į Ameriką 
ir prez. Eisenhowerio j Rusiją.

ATOSLŪGIS ARGENTINOJE
Argentinoje buvo beprasidedąs pilietinis 

karas, kai kariuomenės vadovybėje susikir 
to generolai. Gen. Toranzo, griežtas antipe- 
ronistas, buvo atsisakęs atsistatydinti iš ka 
riūomenės vado pareigų ir paskelbė nepa- 
siduosiąs.

Prezidentas dabar atleido iš pareigų ka
ro ministerį, kuris buvo kaltas dėl įtempi
mo.

KELIONĖS TIKSLAI GERI
Chruščiovas pareiškė, kad jo kelionės į 

Ameriką tikslas yra padėti ištirpdyti šalto
jo karo ledus ir sudaryti tautoms sąlygas 
laisviau kvėpuoti. Jis tikįs, kad ir Ameri
kos vyriausybė siekia to paties.

RIAUŠĖS KALKUTOJE
Kainų pakėlimas davė pradžią riaušėms

— Prez. Eisenhoweris su D. Britanijos 
min. pirm. Macmillanu abu žiūrėjo filmą 
„Tiger Bay“.

— Carlton mokykloje, netoli Bedfordo, 
D. Britanijoje, gimnazistai sukėlė riaušes, 
reikalaudmi geresnių sąlygų.

— Britų darbiečių vadai — Gaitskell ir 
Bevan — lankėsi Rusijoje ir buvo susitikę 
su Chruščiovu.

— V. Vokietija banko procentą pakėlė 
iki 3 (ligi šiol buvo 2£).

— Nehru sesuo, ponia Pandit, dabar In
dijos ambasadorė Londone, pasiryžusi iš 
diplomatinės tarnybos pasitraukti ir grįžti 
dirbti į savo kraštą.

— Chruščiovą lydės į Ameriką, be kitų, 
žmona, dukterys, sūnus ir žentas, o gal dar 
ir rašytojas šolochovas.

— Ispanijoje žuvo 13 kasyklų darbinin
kų, sprogus dinamitui.

— Kinų kariuomenė braunasi į Indiją 
naujose vietose.

— ‘Dr. Klaus Fuchs, kuris sėdėjo britų 
kalėjime už atominių paslapčių išdavimą 
rusams, dabar R. Vokietijoje gavo’ aukštą 
vietą prie atominių darbų.

— Edinburgo kunigaikštis vėlai rudenį 
važiuos vizituoti Ghanos.

— Įžeistas gynybos ministerio Krišna

.KINIJA KALTINA INDIJĄ
Indija buvo nusiuntusi Kinijai notą dėl 

sienos pažeidinėjimo.
Atsakydama į ją, Kinija pakaltino Indi

ją, Kad ji neteisėtai esanti įsibrovusi į to
kias sritis, kurios laikomos Kinijos teritori 
ja. Atsakyme reikalaujama, kad Indija ati
trauktų savo kariuomenę.

NAUJAS AIŠKINIMAS
Rytų Vokietijos ,,istorijos“ profesorius 

Jerusalimski išaiškino, kad Stalinas 1939 
m. pasirašęs su Hitleriu sutartį bijodamas, 
jog Vakarų valstybės neimtų ir pačios ne
susitartų su Vokietija sunaikinti Sov. Są
jungą. Ta sutartis buvusi pasirašyta, kad 
Sov. Sąjunga laimėtų laiko ir neleistų Va
karams (D. Britanijai, Prancūzijai) susi
tarti bendrai pulti.

Profesorius kaltina Vakarų istorikus už 
tiesos klastojimą (o jo tvirtinimai atrodo 
tikri, nes Maskvos oficialai priimti).

NEPAVOJINGOS RAKETOS
D. Britanijoje laikomos amerikiečių ra

ketos esančios be smaigalių, be kurių nega
li būti panaudotos. Paruošti reikia net ke
lių valandų.

DALAI LAMA ŠAUKIASI J. TAUTŲ
Prieglobstį gavęs Indijoje Tibeto Dalai 

Lama yra paruošęs atsišaukimą į J. T-tas,

Kalkutoje, Indijoje. Susidūrimuose su po
licija yra žuvusių. Riaušininkai padeginėjo 
tramvajus, gatvių šviesas, puldinėjo poli- > 
ciją.

KIEK ŽŪTŲ AMERIKOJE?
Amerikos Kongreso atominės energijos 

komitetas paskelbė'savo pranešimą, kuria
me sakoma, kad ir ribotas užpuolimas Ame 
rikos atominėmis bombomis duotų tokius 
liūdnus rezultatus: 50 mil. žmonių žūtų, 20 
mil. būtų rimtai sužeistų, daugiau kaip ket
virtadalis visų namų būtų sugriauta (apie 
11.8 mil.) ir apie 10 mil. apgriauta, o liku
sieji paliesti radiacijos.

Rusija esanti laimingesnėje padėtyje: jos 
135 didžiuosiuose miestuose gyvena tik 50- 
mil. žmonių (o 42 mil. amerikiečių yra su
grūsta 12 miestų).

PASKUTINIS PASIMATYMAS TAIP PAT 
SĖKMINGAS

Kaip oficialusis komunikatas skelbia, 
prez. Eisenhowerio pasikalbėjimai su Pran
cūzijos prez. gen. de Gaulle praėjo taip pat 
sėkmingai, kaip D. Britanijoje ir anksčiau 
Vokietijoje.

Prez. Eisenhoweris grįžo atgal į D. Britą 
niją ir Škotijoje pasilsės prieš grįždamas 
namo.

IŠSISKYRĘ ARABAI VĖL SUSITARIA
Saudi Arabijos karalius Saud pareiškė, 

kad jis pasikalbėjęs su prez. Nasseru ir da-
Menon atsistatydino Indijos generalinio šta prašydamas ramaus savo krašto žmonėms bar vėl būsią visų bendradarbiaujama ko
bo viršininkas, teisingumo. voje prieš arabų priešus.

1



2 Nr. 36. (576) 1959. TX. 10

DIDYSIS ARUODAS
-------------- LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS JAU XVUI TOMAS

Europos LFB sveikinimas Tėvynei

Lietuvių Enciklopedija prašoko savo XV 
tomą. Jis. paliktas specialiai Lietuvai, o tai, 
suprantama, nelengva be didelio atsidėji
mo paruošti. Dėl to tas tomas dar vis ruo
šiamas, ir jis, kaip atrodytų, bus ligi šiol 
nebūto pobūdžio Lietuvos istorija. Mes jau 
{pratę, kad istorijoje būtų daugiau minimi 
karaliai ir kunigaikščiai, įvairūs žymūnai, 
karai, sutartys. Tame Lietuvai skirtajame 
tome, greičiausia, turėsime šiaip jau mūsiš
kėse istorijose plačiau ir neminimas sritis 
(literatūra, iš viso kultūra, įstatymdavys- 
tė ir kt.). Kas Enciklopedijos neprenume
ruoja, tas, aišku, taip ir mirs, nepažinęs sa
vo krašto gyvenimo visų sričių!

. Bet tasai skaitytojo dar nepasiekęs ir ne 
greit pasieksiąs XV tomas pakiša ir kitą 
mintį: kad mūsiškės Enciklopedijos susida
rys vis dėlto ne apie 20, bet, tur būt, apie 
30 tomų. Dabar skaitytojus - prenumerato
rius pasiekęs XVIII tomas pradedamas 
Maurais ir baigiamas Mintauja. Taigi prie 
kyje dar visa galybė medžiagos laukia sau 
vietos, kol bus baigtas alfabetas.

Kai vartome šį tomą, lygiai kaip ir anks
čiau išėjusiuosius, esame priversti vis dėl
to stebėtis, kad svetimo gyvenimo sąlygo
mis tai iš viso įmanoma. Svetimiems daly
kams perteikti didelių sunkumų negali bū
ti: yra enciklopedijos, yra visur daug me
džiagos, tik semkis, naudokis. Bet mūsiškė 
Enciklopedija eina tuo pačiu teisingiausiu 
įmanomu keliu: ji visa yra nukrypusi išim
tinai į lietuviškus dalykus, jiems skiria vi
są dėmesį, svetimuosius, pasaulinius palies 
dama daugiau tik prabėgomis.

Ką šiame tome lietuvis ras sau įdomaus, 
naudingo ir reikalingo?

Tarp svetimybių pati pirmoji šio tomo 
stambmena — rašytoja Nelė Mazalaitė - 
Gabienė —trumpa, enciklopedinė jos bio
grafija, bibliografija ir platus kūrybos ap
tarimas. Biografinių žinių yra vėl apie Ma
žeikas (jūrininką ir visuomenininką, žemai 
tį jėzuitą ir operos solistą ir apie ekonomis 
tą)., Maželį (vyskupą), Mažylius, Mažiu
lius,, Mažonus, Martyną Mažvydą (pirmo
sios lietuviškos knygos autorių), Medžiuką, 
Megnį, Meiliūnus, Meilus, Mekus, Mekį, 
Melniką, Memeną, Mendelį, Merkelį, Mer
kius, Mertikaitį, Meškauskus, Michelsonus, 
Adomą ir kitus Mickevičius, Mieleškas, 
Miežinius, Simą Migliną, Mikailas, Mika
lauskus, Mikelėną, Mikėnus, Miknevičius, 
Mikolainį, Mykolaitį - Putiną, Mikšą, Mik
šius, Mikštą, Juozą Mikuckį, Mikulskius 
Milašių, Miliaūskus, Milius, Miluką.

Šiame tome iš miestų pristatytas Jurbar
kas su savo istorija ir žymesniais vaizdais. 
Iš užsieniuose gyvenančių lietuvių kolonijų 
turime progos sueiti j pažintis su Medellin 
Kolumbijoje.

Kai atverčiame puslapius, skirtus medi
cinai, čia Lietuva ir lietuviai vėl turi gau

sybę duomenų: Lietuvos Didž. Kunigaikšti 
jos barzdaskučiai, kurie vertėsi gydymu, 
Vilniaus medicinos draugija ir visa eilė 
Lietuvos specialybinių mediciniškų draugi
jų, svetur esančios tokios lietuviškos drau
gijos.

Senieji Žemaitijos Medininkai turi didelę 
istoriją. Štai jie jums nuo pačios pradžios, 
nuo ne visiškai aiškios savo gimimo die
nos, su kovom, valdytojais, vyskupais, tei
sėmis.

Medžiotojai — tai vis ypatingų palinki
mų ir pamėgimų žmonės, gal su trupučiu 
miunhauzeno savyje. Bet medžioklei skir
tieji Enciklopedijos straipsniai įdomūs ir 
ne medžiotojams, kadangi juose su smulk
menom iškyla Lietuvos istorinių įvairybių 
(lietuviškos medžioklės reikalui aptarti pa
skirta 9 puslapiai!). Straipsnis apie medžių 
kultą apžvelgia lietuvio santykiavimą su 
miškais ir medžiais.

Meerbeckas — dar viena lietuviška ko
lonija Vokietijoje, kadaise veikli, dabar 
tik savo istoriją palikusi Enciklopedijoje. 
Melbourne lietuviai — tai dabar dar savo 
istoriją kuriančioji kolonija.

Melno taikos sutartis — tai istorijos fak
tas, kurio smulkmenoms paskirta keletas 
puslapių.

Toliau viena iš savo praeitimi labai 
reikšmingų lietuviškų kolonijų Vokietijo
je — Memmingenas, kuriame ėjo knygos 
ir laikraščiai ir kuri iš dalies dar tebesi- 
reiškia.

Meno Kūrėjų Draugija nukelia į kitus 
lietuviškus pasaulius — teatrą, muziką, 
meną. Čia pat greta ir meno mokyklos is
torija.

Merga, mergaitė, mergė, mergelė, mer
gėse, mergikė, merginą mergiotė, mergišė, 
mergiška, mergiūkštė, merglė, mergšė, mer 
gūžė — šita vieno žodžio daugelio atspal
vių muzika, pateikta Enciklopedijoje, nuve 
da skaitytoją į etnografinius dalykus, gi
lyn į savo tautos kultūros gilumas. Mergi
nimas — tai kitas į etnografinius daly
kus vedąs žodis (tai yra įvadinis vestuvių 
tarpsnis, žiūrynos, žvalgynos). -j

Dzūkiškoji Merkinė — antrasis šio tomo 
miestas, Krėvės apdainuotas (čia pat ir 
Merkio upės aprašymas, to paties Merkio, 
kuris minimas ,.Dainavos“ šalies senų žmo 
nių padavimuose“).

Labai aiškiai palinkimas kaupti Enciklo 
pedijon ko daugiausia lietuviškos medžia
gos matyti iš straipsnių apie mėsą. Bendry 
bėms čia skirta, palyginti, nedaug skilčių; 
didžiąją dalį atsiima mėsos išteklių Lietu
vos kaime, gyvulių plovimo, mėsos sūdy
mo ir rūkymo, jos išlaikymo ir sunaudoji
mo aprašymai. >

Medžioklė, Mėšlas ir Mėšlavežis — štai 
vėl istoriškai paprastiniai, buitinės kultū
ros straipsniai.

Protestuodami prieš tęsiamą lietuvių tau 
tos teisių mindžiojimą, visų pirma prieš pa 
neigimą teisės laisvai ir nepriklausomai

Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai iš Bei 
gijos, Italijos, Prancūzijos, Švedijos, Šveica 
rijos ir V. Vokietijos drauge su JAV LF Bi 
čiulių atstovais, susirinkę į Vl-ją Studijų 
Savaitę Koenigsteine rugpjūčio 23-30 die
nomis, siunčiame Tėvynei ilgesingą svei
kinimą.

Apžvelgę per 15 metų nueitąjį kelią, mes 
kartojame iš naujo savo pasiryžimą laisva
jame pasaulyje toliau liudyti Lietuvai pa
darytą didžiąją neteisybę, liudyti jos žmo
nių nepalaužiamą valią atgauti laisvę ir 
nepriklausomybę ir besąlygiškai to reika
lauti.

Protestuodami prieš antrą kartą vykdo-

SPORTO PAŽANGA LIETUVOJ NEŽYMI

Rugpjūčio mėnesio vidury įvykusioje so
vietinėje spartakiadoje Lietuvos sporto re
prezentantai pasiekė tik patenkinamų re
zultatų: iškovojo kiek daugiau geresnių me 
dalių, bet kaip buvo, taip ir pasiliko dvylik 
toj vietoj iš septyniolikos dalyvavusių vie
netų.

Spartakiada Sovietijoj vadinamos olim
piados pobūdžio varžybos, vykdomos ,,tarp 
savųjų“. Oficialiai ji vadinama „TSRS tau-
tų spartakiada“. Pirmoji tokia spartakiada 
buvo prieš trejus metus. Šįmet buvo antro
ji. Varžybos vyko 22-se sporto rūšyse. Daly 
vavo penkiolikos respublikų vienetai ir dar 
atskirai Leningrado. ir Maskvos vienetai 
tuo būdu susidarė 17 dalyvių. Maskva ir 
Leningradas yra RSFSR ribose todėl išeina 
taip, kad Rusija yra atstovaujama trijų vie 
netų (komandų). Visos šios trys koman
dos ir užėmė pirmąsias tris vietas (Maskva 
— 344, RSFSR —329.5, Leningradas—324). 
Toliau Ukraina, Gruzija ir Gudija. Estų 
vienetas surinko 210.5 taško (septinta vie
ta)-,latvių —185 (8), toliau Azerbeidžanas, 
Armėnija, Kazachija ir tik tada lietuvių 
vienetas su 155.5 taško. Tiek pat taškų su
rinko ir uzbekai (trylikta vieta), paskui ta
džikai, moldavai, kirgizai ir pačiam gale 
turkmėnai su 77 taškais. (LNA)

Su Metraščiais grįžtame į senosios Lietu 
vos svarbius dokumentus, • su Mezgėjomis 
ir Mezgimu vėl persimetame į papročius ir 
gamybinius dalykus. Midus su savo saldy
bėmis atskleidžia istorišką vienos gyveni
mo srities bruožą.

Lietuva mus sustabdo ir ties Miestui skir 
taisiais straipsniais, ir ties Miežiais, ir ties 
Migonimis, Migracija, Mikališkėmis, Mika
lojum, Mykolais, Milicija, Mindaugu, Mini 
ja, Ministerija, Minsku ir Mintauja.

Tai medžiaga šviestis visiems, moky
tiems ir nemokytiems. Tai kultūrinis litua 
nistinis aruodas, kokio ligi šiol niekada ne
same turėję. K.- Abr. 

mąją sovietinę Lietuvos okupaciją, mes pa
likome gimtąjį kraštą.
tvarkyti savo likimą, mes atsisakėme su
grįžti pavergton Tėvynėn.

Protestuodami prieš tebevykdomas ir ne
atitaisytas lietuvių tautai skriaudas, mes ir 
toliau savo valia liekame tremtiniais.

Su giliu susirūpinimu stebime pavergto
jo krašto sąlygas ir sielojamės, jog pasta
rųjų metų raida ne tik nevedė į Lietuvos 
okupacinio režimo pašalinimą, bet dargi 
tariami jo sušvelninimo ženklai nebuvo 
tikri.

Dabartinės sovietinių pavergėjų pastan
gos kraštą rusinti, stiprinti antireliginę 
veiklą, juodinti Lietuvos Laisvės Kovų kar 
žygių atminimą bei šmeižti patriotus tiek 
pavergtajame krašte, tiek užsieny savo 
tikslais ir priemonėm prilygsta gėdingam 
Stalino tironijos laikotarpiui it pasmerk
tos tokiam pačiam žlugimui.

Akivaizdoje Lietuvos tebesitęsiančios ne
laimės, kurios išraiška yra ir mūsų tremti- 
niškoji kelionė, mes ryžtamės ir toliau ta 
pačia lietuviškojo pasipriešinimo dvasia su 
Tėvynėje ir toli už jos ribų esančiais bro
liais kovoti už žmogaus vertą žmogaus gy
venimą pavergtoje Tėvynėje ir visame pa
saulyje.

TIK PRISIMINIMAI LIKO *
ARVYDAS ČIŽAS IEŠKO TĖVŲ

Georgij Šargorodskij - Žora Gavriš - Ar
vydas Čižas — tai vardai ir pavardės, karo 
įvykių prisegtos vienam jaunuoliui, kuris 
dabar yra filosofijos fakulteto ketvirto kur 
so studentas Leningrade, bet kuris neprisi
mena, kur jis gimęs, kas jo tėvai.

Tačiau, paskaitęs laikraštyje, kaip vie
nas asmuo po 18 metų susirado seserį, ryžo 
si ir šis jaunuolis paieškoti savo tėvų. Jis 
prisimena, kad mažą jį vadino Arvydu, 
kad tėvo pavardė buvo Čižas. Tėvai buvę 
neaukšto ūgio, kaštonplaukiai. Motiną va
dindavę Dalia ar Dalyte. Atminty esą išli
kę vietovardžiai: Tauragė, Vilkaviškis, Viš 
tytis, Žeimenos (tur būt, Šeimenos) upė. 
Kaimas buvęs prie ežero, ežere daug val
čių, netoli geležinkelis, ežero pakrašty baž
nyčia. Prisimenąs pavardes: Griškėnas, Ly 
dėka... Vokiečiai išvežę tėvą. Paskui ma
ma išvykusi tėvo ieškoti ir jį pasiėmusi su 
savim. Tada jam buvę apie 6 metai (1944). 
Mama susirgusi. Pasveikus keliavę, toliau, 
bet sąmyšio metu jis pasimetęs su mama. 
Po to jis pateko į sovietinę komendantūrą, 
laikinai buvęs apgyvendintas rusų šeimoj 
paskui buvęs vežamas kažkur toli, kelionėj 
susirgęs šiltine, be sąmonės atiduotas ligo
ninėn Leningrade, ten užregistruotas kaip 
Žora — Georgijus Gavriš... Iš ten jį paėmė 
auginti šargorodskių šeima, iš kurios jis 
įgijo Šargorodskio pavardę.

Į rugpiūčio 18 d. Tiesoje paskelbtą prane 
Šimą atsiliepė (rugp. 23) Regina Lukoševi- 
čiūtė - Šimkaitienė, kuri sakosi, kad 1944 
metais (būdama dar III klasės mokinė)

BALTŲ TARYBA SVARSTĖ 
AKTUALIUS KLAUSIMUS

(Elta) Baltų Taryba rugpjūčio 22 d. bu-
vo susirinkusi posėdžio Bad Nauheime. Iš 
lietuvių pusės dalyvavo Vliko Vykd. Tary
bos pirmininkas J. Glemža ir URT valdyto 
jas Dr. P. Karvelis, iš latvių — min. R. Lie 
pinš (kuris šį kartą eilės tvarka ir pirmi
ninkavo )ir iš estų — pulk. L. Jakobsen.

Pirmiausia buvo apžvelgta tarptautinė 
padėtis ir įvykiai, kiek jie liečia ar dar ga
lėtų liesti Pabaltijo kraštus. Ypač buvo su 
stota prie viršūnių susitikimų (Chruščiovo 
kelionės į JAV, prezidento Eisenhowerio 
į Sov. Sąjungą ir kt.). Išsiaiškinta, kokias 
išvadas reiktų iš dabartinės politikos rai
dos daryti. Nutarta telegrama pasveikinti 
atvykstantį į Bonną prez. Eisenhower;, per 
duodant kartu Baltų Tarybos ir Pabaltijo 
tautų padėką už prezidento proklamaciją 
.Pavergtųjų tautų savaitės“ reikalu.

Pasaulio politikos įvykiams įgaunant vis 
didesnį tempą, Baltų Taryba nutarė daž
niau susirinkti ir reaguoti į Pabaltijo kraš 
tus liečiančius įvykius, tiek savo veikimo 
kanalais, tiek ir bendrai su kitomis paverg 
tosiomis tautomis. Numatyta dažniau susi
tikti ir su tokių pavergt, tautų atstovais, 
kaip ukrainiečiais ir k. Pasitarta dėl Pabal 
tijo tautų atstovų tolimesnio bendradarbia
vimo PET (ACEN) organizacijoje ir jos de 
legatūrose, veikiančiose įvairiuose kraš
tuose.

kurį laiką keliavusi drauge su Čižienė, su 
kuria buvęs ir Arvydas. Ji sako, kad Čižie
nė buvusi mokytoja Tauragės apskrity, bet 
jos ar jos vyro tėviškė buvusi netoli Vil
kaviškio. Tik vardas jos buvęs ne Dalia, o 
Regina. Čižas (vardo niekas nemini) buvęs 
paimtas apkasų kasti ties Gumbine ar Ra
gaine. Su čižiene Lukošeyičiūtė gyvenusi 
kurį laiką vienam kambary Stolpe (dabar 
lenkų administruojama). Ten Čižienė su
sirgusi ir buvusi paimta ligoninėn, džiovi
ninkų skyriun. Vėliau iš ligoninės išėjusi, 
ir visi išvykę į Glowitzą, 30 kilometrų nuo 
Stolpo. Čižienė pažinojusi mokytoją Stul
gienę. Toliau Čižienė keliavusi su Malukais 
iš Panevėžio (Malukas mokėjęs gerai vokiš 
kai). Malukai atsiskyrė nuo kolonos, ir su 
jais atsiskyrusi ir Čižienė su Arvydu.

Atsiliepė ir Čižienės sesuo S. Jonynienė, 
gyvenanti Juodšilėje, ties Vilniumi. Ji pa
tvirtinusi, kad Čižai karo metu buvę išvež
ti į Vokietiją (iš Lukoševičiūtės pasakoji
mų atrodo, kad jie traukėsi nuo fronto) ir 
dingę be žinios. Čižienė buvusi mokytoja 
Tauragėje, ilgą laiką sirgusi džiova.

Arvydas Čižas, atrodo, lietuviškai bemo
ka tik tuos kelis čia minėtus žodžius — pa
vardes ir vietovardžius. Tačiau bando susi
rasti savuosius. Iš paskelbtų duomenų nė
ra įrodymo, kad jo tėvai tikrai yra žuvę. 
Jei jie- kur Vakaruose, pagal šiuos duome
nis galėtų atpažinti savo sūnų. Tiesa spaus 
dina ir jo fotografijas, vieną 1946 metų, ki
tą 1959 metų. Tačiau atspausdinta blogai, 
ir nedaug būtų prasmės perspausdinti.

(LNA)

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
kiai pypkę, nusisuko, į dangų pasižiūrėjo, 
paskui nusispiovė. O sūnus dar įnirtingiau 
dėstė, kad jis tikrai nenorįs visą amžių pa
silikti prie plūgo... jis vis tiek šio to pa
sieks — gal nors kokiu stoties raštininku 
galėsiąs būti.

Tėvas nebegali nusėdėti — linksma, ne
ramu, graudu. Po čemeriais, dar ims ir ne
išlaikys — pasirodys, kad jis... Tfi!

Keliasi nuo akėčių ir paskubomis sako:
— Žinokis! Tik žiūrėk, ar atlaikysi — ir 

dirbti, ir dar mokytis... Na tai... Atėjau, 
sakau pasižiūrėsiu... Akėk!

Ir greitai kulniuoja atgal, o pypkė vis 
kratosi dantyse. Mat, mokytis! Už dvi kla 
sės. Nesinori visą amžių prie plūgo... Ir 
kas čia tau per nenoras? Iš kur tas nenoras 
atsirado? Nusišiepė. Bet, mat, jau nuo ma
žens jis toks — nuolat elementorius, kny
gelė. O dabar tai... kažką. Ką gi — jei... 
Tik močiai parėjęs tai pasakys. Ką gi tu, 
močia, sakys — dūšią iš kūno? Jis tau dar 
mokytis sugalvojo. O ką tu sakytum, jei 
mūsų Valentas paskui raštinėj ar... Juk 
tada aiškus reikalas. Supranti?

Ir mato dabar Bernotas, kad ir gubos 
gražiau išsirikiavusios baltuoja, ir vasaro
jus jau plaunamas — geltonas, sunkiomis 
varpomis nusviręs, saulė skaisčiau šviečia.

Tik kartu jaučia — lyg jam kvapo trūks 
ta, ant kaktos prakaitas išsipylęs. Ir ko jis 
čia dabar lekia, kaip akis išdegęs? Atsisėdo 
ant kauburėlio po gudobele, paunksnyje. 
Iš palengvo vėl prisikimšo pypkę, užsidegė, 
rūko - papsi. Ir širdyje tartum lengviau, 
akyse šviesiau. Žiūri į laukų tolumas: kiek 
čia per amžių dirbta, kiek prakaito išlieta! 
Ir tarsi mato save, kai dar jaunas buvo. 
Antai rugius piauna — pusbernis pas Treš 
ką. Antai pūdymus kartoja. O tenai, prie 
miškelio, vasarojų veža pas Uogintą, jau 
vaikėzas. Lengvai švaistosi su šakėmis — 
sveikatos turėjo kaip arklys. Šeštadienio 
vakarais į vakaruškas lekia, šoka, dainuo
ja, krūtinę išvertęs. Ogi štai eina keliuku

Abudu susėdo. Tėvas išsitraukė tabaką 
ir sujudo kimštis pypkę. Prisikimšęs užsi
degė, išpūtė vieną dūmą, išpūtė kitą.

— Kaipgi tu? — nusispiovė.
— Na nieko... kaip matai.
— Ar ne per sunku vienam — darbais 

per daug ar neapkrauna — padienių juk 
nesamdo?

— Nieko... pasamdo ir padienius, kai 
reikia.

— Sakau — gal tau per sunku?
Sūnus nusišiepė, daužo botkočiu grums

tą.
— Ar kas tėtušiui sakė, kad per sunku?
— Kas čia sakys — mes patys akis tu

rime.
Tyla. Tėvas vėl išpūtė dūmą, apsidairė.
— Ryt poryt ir rugius pradėsite vežti?
— Tai jau pradėsime... Žinai, tėtuši, ką 

aš sugalvojau. — Nuleido grumstelį toli į 
dirvą. — Aš sugalvojau mokytis!

Tėvas nustojo traukti pypkę.
— Pats per save, — tęsė sūnus, žvilg

čiodamas į tėvą. — Kad atsibodo taip... ne 
sinori visą amžių... Jei išsimokyčiau už ko 
kias dvi klases.

Tėvas sumišęs: ką gi jis čia dabai-? Moko 
si tik maži, turtingi, o jis...

— Hm... Mokslas tai geras dalykas. 
Bet... kada tu mokysies, jei... per dienų die 
nas pririštas kaip ant grandinės?

Sūnus skubiai ėmė aiškinti: ogi sekma
dieniais! Sekmadienius išsiderėsiąs laisvus. 
Be to — ir šiokiomis dienomis vakarais. 
Miegas jam nesvarbu — jis galįs ir ma
žiau miegoti — nesijaučiąs nuvargęs. Jis 
jau pradėjęs po truputį. Gramatika — nie
ko, suprantąs. Prasimokęs gal kur į koope
ratyvą, pardavėju, jis jau seniai galvojąs.

Tėvas žiūri, kad jo akys žiba, tokios gy
vos.

Hm... mokytis! Jis gali taip padaryti! 
Jis... Ir krūtine nueina lyg kokia šilimėlė, 
pypkė sudreba dantyse — lyg graudu pasi
daro: jo vaikas mokysis! Bet sukando smar 

su Magdelena — tada dar nevedę. Tarpais 
už rankų pasiimdami, tarpais tik šiaip žiū
rėdami vienas į' kitą. Neprasta ji buvo — 
sveika, skaisti. Ir juokiasi abu, nežinoda
mi, ko jie juokiasi. Tik aure — priešais 
jiem atslenka senis Zenkė. Lazdele pasi
ramsčiuodamas, uždusęs — achi-achi! — 
kvapą vos gaudo. Nežymiai jiedu paleido 
vienas kito ranką — drovu seno žmogaus.

— Kur taip skrendate, karveliukai... 
achi - achi? — švelniai klausia Zenkė.

— Šit viešnią palydžiu, — sako jis.
— Viešnią? Skriskite, skriskite — dabar 

jūsų dienelės. Riedėkite sveiki.
Ir atsisėdo žiopuodamas po gudobele.
Žvilgteri Bernotas į kelią, į akmenį čia 

pat — ir jam lyg ūžtelėjo per kūną šiur
pas. Nagi ta pati gudobelė. Zenkė jau se
niai kapuose!..

Ūmai atsistojo, pasitraukė, pasižiūrėjo į 
gudobelę. Ta pati! Kreivomis dygliuotomis 
šakomis išsikėtusi, pasišiaušusi... Kaip 
žmonių vargas, kaip koks gyvenimo kerš
tas... Dabar ir jis... kaip Zenkė. Nusidovi- 
jo! Jis nusidovijo, ir Magdelena nusidovi- 
jo. Abu išsižiojo be laiko. Bėgo, dirbo, grie
bė, manė — kažką pagriebs. O ką gi pa
griebė? šmėštelėjo karas, vargai, vaikų 
mirtis... Teliko tas vienas. Bet ir jis tuojau 
nusidovys! Skruostai jau vysta, jau prade
da džiūti kaip šakalys. Ir išsižios. O dar 
svaičioja: mokytis... už dvi kliasas! Skęs
tantis ir šiaudo griebiasi! Kada tu moky
sies, jei tu prirakintas, našta nepakeliama 
perpus tave laužia?

Ir spaudė Bernotui širdį — pagailo sū
naus. Negalėjo jo mažo pamokyti ar kokio 
amato duoti. Kur galės, pats varge brisda
mas iki pažastų?

Dabar Bernotui ėmė rodytis, kad sūnus 
ir pats rimtai negalvoja apie mokymąsi — 
kad tik norėdamas tėvą paguosti taip kal
ba. Visada, kai nori katrą paguosti, jis ką 
nors išgalvoja! Taip ir dabar — pamatė, 
kad atėjau susirūpinęs, tai ir... Bet neap
gausi manęs, vaikeli! Seno vilko neapgau
si! Tu manai, kad aš nemačiau, kaip tau 
smakras drebėjo, kalbant apie mokslą. Kai 
bėjai, gyreis, kad nesunku bus, galįs ir ne
miegojęs, o smakras drebėjo. Ir šiepeis iš 
prievartos, norėjai rodyti, kad esi links
mas, bet... Todėl, kad tu žinai, tu... man 
meluoji... Tu kapanojies marmalynėje ir 
neišsikapnosl iš jos,- nusidovysi kaip tavo 

tėvai nusidovijo. Be laiko!
Dar labiau suspaudė Bernotui širdį — 

saldus gniužulas gale gerklės atsistojo... 
užspringo, užsikosėjo, sušlapo akys, nosis. 
Išsišnirpštė, nusišluostė ir ėmė stumtis na
mo. Bet kol parėjo, visai pavargo, užduso, 
atsisėdo pašalyje ir ilgai pūtavo. Norėjo 
močiai nieko nesakyti, bet, įėjęs trobelėn, 
žiūri, kad ir ji šiandien tartum visai suse
nusi, sumenkusi. Štai sėdi kamputyje, vy
nioja kažkokius siūlgalius į kamuolėlį ir— 
mmm, mmm — „tartum dūšia ratunko pra 
šydama“. Matyt, ir jai labai sunku! Bliks
telėjo, kokia ji kadaise graži, linksma bu
vo, ir pagailo jos... norėjosi suraminti, pa 
guosti — kad nors kiek prašviesėtų tas 
raukšlėtas, pablyškęs jos veidas, nors tru
putėlį švistelėtų apsiblaususios, išverktos 
akys.

Atsisėdo prie stalo, pasėdėjo, paskui ir 
sako švelniai:

— Ką gi tu, motinėle?.. Buvau pas Va
lentą į lauką nuėjęs, na... ne toks jau jis 
suvargęs, kaip tau pasirodė... Teisybė, kiek 
pablogęs, bet... kuris čia vasarą per karš
čius, per darbymetes nepablogsta? O šiaip 
—> tai jis ir mokytis pradėjo... Ką gi, jei 
prasimokytų kiek, tada, žinoma... lengviau 
būtų... Tada kas kita.

Magdelena pasižiūrėjo, bet jos akys švie
siau neblikstelėjo — jos tartum dar labiau 
migla apsitraukė.

— Bet tu pavargai bevaikščiodamas, — 
tarė. — Nugriūk kiek į lovą, pailsėsi, pas
kui pasikalbėsime.

Magdelena, matyt, iš balso suprato, kad 
aš!..

Nugriuvo į lovą, o akyse vis jam Vale"- 
tas. Juk taip pat bus ir rugių gubos, ir vasa 
rojai, ir čiobreliai, o Valentas... uždusęs, 
be laiko nusidovijęs, eis ir atsisės pailsėti. 
Gudobelė kreivomis' šakomis išsikėtusi — 
kaip žmonių vargas! Bet gal tada kitaip vis 
kas bus? Gal?.. Kaupė Bernotas mintis — 
norėjo kitaip įsivaizduoti, bet priešais vis 
gudobelė ir pailsęs, be laiko nusidovij- s sū
nus...

PASKUTINIS PATARNAVIMAS

Morkaus vežė rugius. Valentas davė į 
vežimą, Marijona krovė, o Rožytė sugrėbė. 
Saulė svilino — visi buvo sušilę, pailsę. Ro 
žytė nuolat žiūrėjo { Valentą, ir jai buvo la 

bai gaila jo. Viešpatie, kaip sunkiai jis dir
ba! Ir vakar, ir užvakar, ir dar užvakar — 
visą laiką taip. Užtat ir toks liesas, laibas 
— per liemenį, rodos, pertruks. Kai pava
sarį pradėjo pas juos tarnauti, nebuvo toks 
laibas. Aš jau nežinau — toji mūsų ma
ma!.. Ir pribėgusi prie gubos padavė Mari
jonai pėdą. Jai norėjosi jį pavaduoti, kad 
per daug nenusivarytų. Juk paliks viena 
oda ir kaulai... dar susirgti gali. Sugrėbtas 
pagrėbstas visada ji pati užmeta Marijo
nai. Nors ir nepasiekė — pagrėbstos slinko 
atgal. Marijona bambėjo: kur čia užmesi, 
jei pati sulig pėdu. Valentas šypsojos. Bet 
ji nekreipia dėmesio: tegul sako, kaip nori! 
O kai su vežimu Valentas nuvažiavo namo, 
Rožytė atsisėdo prie gubos ir paskendo sva 
jonėse: bet jis linksmas, nors ir sunkiai dir 
ba. Kartais ir labai linksmas — kad ima 
raityti su savo dūdele! Ir šiandien links
mas. Sako — kažkokį laišką gavęs. Kažin, 
nuo ko jis jį gavo? Dieve, jei žinotų nuo ko 
jis jį gavo! Bet ne nuo simpatijos! — rami 
nosi. Jis visada linksmas. Visada taip dir
ba, mamos klauso. O gal jis ką nors gal
voja, jei? Bet ką ji čia dabar? Dirba, sten
giasi todėl,' kad netinginys, kad... geras. 
Bet jei mama taip visą laiką jį išnaudos ir 
dar valgyti prastai duos, vargu, ar kitais 
metais bebus pas juos. Viešpatie, jei nebe
būtų, tada ji! Ką čia daryti, kad jam nors 
valgyti geriau ką pasukus? i Gal, mamai 
nefnatant, klėtelėje padėti sūrio kokį gaba
lėlį, ar dešros, ar sviesto? Bet jei mama su 
uos? Ji visada tokius dalykus greitai su
uodžia. Tada — Viešpatie! Bet ji turi kaip 
nors padėti jam, kad...

Atvažiavus su tuščiais ratais, Rožytė 
tuoj ėmė nuo gubos pėdus ir krovė.

— Tu nekrauk, — kalbėjo Valentui. — 
Duok man... aš noriu išmokti.

— Ką čia išmoksi, jei nėra ko.
— Ajau ir nebus. Kaip tik labai svar

bu...
Ir Rožytė, nors ir sušilusi, suplukusi, su

kosi, kiek begalėdama. Tik kai nebepasie
kė į vežimą, palikusi Valentą vieną, čiupo 
grėbti. Marijona žiūrėjo ir abiejų gailėjo. 
Rožytės, kad — „iš tų pelų nebus grūdų“, 
Valento, kad „dėl panelės apako, visai apa
ko ir dabar deda sveikatą“. Ką padarysi, 
jei dar vaikas tebėra ir nieko neišmano!

(Bus daugiau)
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TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Rugsėjo 8-tosios — Tautos šventės minė

jimą šįmet rengia Londono Lietuvių Para
pijos choras Lietuvių Parapijos salėje, Vic
toria Park Rd., rugsėjo 12 dieną, 7 vai. v.

Programoje paskaita, V. Mamaičio vado
vaujamas choras, J. Černius su solo daino
mis ir E. Pranskūnienė su deklamacijomis.

Po programos — šokiai.

DĖL PATARIMŲ TESTAMENTO 
REIKALU

Turint galvoje sunkumus, su kuriais su 
siduriama, norint atgauti mirusiųjų mūsų 
tautiečių palikimą, DBLS Valdyba keliais 
atvejais ragino mūsų tautiečius - viengun
gius sudaryti testamentus. Po netikėtos 
mirties dažnai velionies giminės, gyveną 
Lietuvoje, kreipiasi laiškais į DBLS ir pa
vienius asmenis D. Britanijoje, prašydami 
išgauti ir persiųsti velionies palikimą. Ne
sant testamento, tai galima atlikti tik dide 
lėmis išlaidomis, kartais didesnėmis net ne
gu pats palikimas. Todėl DBLS Valdyba pa 
kartotinai prašo mūsų tautiečius, gyvenan
čius D. Britanijoje, atkreipti į tai rimtą dė
mesį.

Suprantama, kad testamentų sudarytojai 
savo palikimą užrašys savo giminėms Lie
tuvoje ir tik retais atvejais lietuvių orga
nizacijoms išeivijoje. Tačiau, turint galvo
je esamąsias sąlygas, testamento sudaryto-
jai norės paskirti testamento vykdytoją 
(Executor), kuris turės pasirūpinti paliki
mo pervedimu paveldėtojams.

Pastebėta, kad mūsų ankstyvesnių para
ginimų įtakoje kai kurie tautiečiai pasky
rė savo testamentų vykdytojais DBLS Val
dybos narius. DBLS Valdyba siūlo ateityje 
susilaikyti nuo panašaus testamento sura
šymo. Pasiklausus laišku, suinteresuotiems 
bus paaiškintos priežastys.

Palaikydama savo nuomonę, kad be šei
mų gyvenantiems tautiečiams testamentą 
sudaryti yra labai patartina, DBLS Valdy 
ba laiko, kad testamento vykdytoju turėtų 
būti parenkamas labai patikimas draugas, 
pagal galimybę gyvenąs vietoje. Pinigines 
sutaupąs patariama laikyti banke.

INŽ. BR. BUDGINAS KELIONĖJE PO 
EUROPĄ

Nuolat gyvenąs Kalifornijoje, Santa Mo
nikoje, visuomenininkas inž. Bronius Bud- 
ginas su ponia atkeliavo kuriam laikui pa- 
ekskursuoti po Europą.

Pasukdamas į kitus Europos kraštus, bu
vo trumpam sustojęs Londone ir apsipažl- 
no • su lietuvių gyvenimu.

REIKALINGAS VIRĖJAS
Ėjusi Lietuvių Sodyboje virėjos pareigas 

E. Lūžienė nuo sezono pabaigos dėl susidė
jusių aplinkybių pasitraukia. Tokiu būdu 
Sodyboje tuojau reikalingas nusimanąs ir 
savo darbą mėgstąs virėjas arba virėja. Pir 
moj eilėj pageidautini lietuviai. Galėtų bū
ti ir nedidelė šeima, sutinkanti Sodyboje 
apsigyventi ir dirbti. Darbas pastovus per 
ištisus metus. Tinkamam kandidatui numa 
tomas geras atlyginimas.

Dėl smulkesnių informacijų kreiptis i 
Liet. Namų B-vės vadovybę, 1, Ladbroke 
Gardens, London, W.11, arba į Liet. Sody
bos administratorių, Headley Park, Near 
Bordon, Hants.

WOLVERHAMPTONAS
Tautos šventės minėjimas

Rugsėjo 19 d. George Hotel salėje įvyks 
Tautos šiymtės Minėjimas.

Pradžia 6.30 punktualiai.
Po to šokiai iki 12 vai. Veiks baras, bus 

loterija.
Visi kviečiami ko gausiau dalyvauti.

Sporto Klubo Valdyba

ECCLES (Manchester)

DAR VIENA MOKYKLA
Eccles yra gražus, nors ir senas Manches 

terio priemiestis. Čia gyvena daugiau kaip 
šimtas lietuvių, kurių bent 32 turi įsigiję 
nuosavus namus. Visi sugyvena labai gra
žiai ir retai pasitaikančius kokius nors ne
susipratimus stengiasi greit likviduoti.'

Didžioji lietuvių dalis yra vedusi, todėl 
čia ir vaikučių nemažas skaičius. O jei yra 
vaikučių, tai turi būti ir mokykla.

Tuo reikalu daug buvo kalbama, ir galų 
gale faktas įvyko: nuo š.m. rugsėjo 6 die- 
'nos prie St. Mary bažnyčios anglų mokyk
los patalpose pradėjo veikti Eccles Lietu
vių savaitgalio mokykla. Užsirašė daugiau 
kaip 20 vaikučių. Pamokos vyks sekmadie-
niais nuo 2 iki 4 vai. Mokytojauti pakvies- 

į tas J. Šablevičius, o vėliau prisidės dar du 
mokytojai.

Pradžia gal bus ir sunki, nes iš 22 vaiku
čių lietuviškai kalba vos tik keli. Bet, ne
žiūrint tai, tėvai savo susirinkime nutarė 
dėti visas pastangas mokyklai išlaikyti ir 
tam reikalui apsidėjo mokesčiais.

Mokyklai paremti pasižadėjo aukoti ir 
tie, kurie dar neturi vaikų. K. Murauskas 
pirmasis paaukojo svarą ir žadėjo mokyk
los nepamiršti.

Išrinktas energingas tėvų komitetas, į ku 
rį įeina A. Vigelskas — pirm., D. Sveiki
nas — sekrt., B. Kuras — iždin.

Prisidėkime visi prie mokyklos išlaiky
mo, kad mūsų vaikučiai nepamirštų savo 

; (imtosios ir gražiosios kalbos. Anūkas

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 Valdyba
CORBY
Tautos šventės minėjimas

Rugsėjo 13 d., 5 vai. p.p., St. John Ambu
lance Hall rengiamas Tautos šventės ir Cor 
by sk. dešimtmečio minėjimas.

Programoj: kun. A. Kazlausko paskaita. 
Po to deklamacijos, bendra šeimyniška ar
batėlė, turtinga loterija, plokštelių muzika. 
Prašome rinktis kuo punktualiausiai ir gau 
siausiai. Minėjimą pradėsime punktualiai.

Skyriaus Valdyba

BIRMINGHAMAS
Turi galvas ir muskulingas rankas

„E.L.“ 35 nr. žinia ,,Birminghamas be 
galvos“ — daugiau negu juokinga. Matyti, 
pačiam korespondencijos autoriui, sėdin-
čiam karklyne ir stebinčiam Birmlnghamą, 
saulutė perdžiovino galvą.

Birminghame niekados nėra buvę jokių 
.vadų“ pabėgimų ar ko nors panašaus, o 
tik vienintelė visus lietuvius jungianti DB
LS. O valdybos narių pasikeitimas nėra jo
kia sensacija. Birminghamiečial turi pro
taujančias galvas ir muskulingas rankas, 
skyrius nėra pakibęs ore ir savo darbštu
mu ir veikla pralenkia daugel kitų gauses
nių skyrių, o tai parodė ir Skautų stovyk
lai surinktosios aukos. Birminghamiečiai 
didžiuojasi savo tarpe turėdami garbės na
rį Dr. K. Valterį ir atsiprašo jį už jo vardu 
mestuosius užgauliojimus.

Mes kviečiame visus lietuvius, o ypač ko 
respondencijos autorių, įsijungti skyriaus 
sudėtin ir veiklon.

DBLS Birmlnghamo Sk. Valdyba

PAIEŠKOJIMAI

KUBLICKUI Romualdui, kilusiam iš Ro
kiškio, ir ČEČIUI Vincui, kilusiam iš Svė
dasų valsč., Vaitkūnų kaimo, yra gauti tė
vų laiškai. Jie patys ar žinantieji apie juos 
prašom rašyti: J. Kavoliūnas, 89, Mount St. 
Nechells, Birmingham 7.

SAVUKINAS Vitalis, 3. Mikalojaus ir 
Onos, gimęs 1905.1.13, pats ar apie jį ži
nantieji, prašom rašyti „Eur. Lietuvio“ ad
ministracijai.

ATSAKYMAS J. STULGAIČIUI
High Wycombe skyriaus narių 1 sv. 10 

šil. auka buvo paskelbta „E. Lietuvio“ Nr. 
30 drauge su kitais anksčiau aukojusiais 
skyriais ir įeina į bendrą apyskaitoje pa
skelbtąją sumą.

Anksčiau atsiųstąsias aukas skelbiau 
anksčiau, vėliau atsiųstąsias —vėliau. Kai 
kurios atėjo stovyklai baigiantis ar prieš 
pat stovyklą. Jas paskelbiau drauge su apy 
skaita. Visos aukos įeina į vieną sąrašą, ats 
kirų sąrašų nedarom..

Labai malonu, kad p. Stulgaitis tą rei
kalą viešai iškėlė. Tikiu, kad skyriaus na
riai jam dar jokių priekaištų nepadarė.

Dar kartą dėkoju už aukas.
J. Alkis, Anglijos Rajono Vadeiva

„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

VISTIK LIETUVIŠKA KNYGA ILGAIS 
RUDENS VAKARAIS — GERIAUSIA 

DOVANA

Kristaus kančia — 21 šil.
Vaikų auklėjimas šeimoje — 10 šil. 6 p. 
Marijos garbinimas Lietuvoje — 35 šil. 
Martynas Sierro (Fernadez) —10 šil. 6 p. 
Tėvas Pijus ,■— 14 šil.
Dievų miškas — 35 šil.
Būkite sveiki — 14 šil.
Žvilgsnis į praeitį — 35 šil.
Tautos praeitis — 21 šil.
Mišių paslaptis — 14 šil.
Trumpa dieia — 29 šil.
Upeliai negrįžta į.kalnus — 35 šil.
Mano atsiminimai — 18 šil.
Justas Tumėnas — 11 šil.
Įvairi periodika. Lietuviškos plokštelės.

Rašykite: DAINORA, 49. Thornton Ave., 
London, W.4,

VOKIETIJA
NAUJAS ATSTOVAS VOKIETIJOJE

Pranešam gerbiamiesiems „Europos Lie
tuvio“ prenumeratoriams ir Nidos Knygų 
Klubo nariams,. kad nuo š.m. rugsėjo 1 d. 
pasikeičia mūsų atstovas Vokietijoje. Nau
jos atstovės adresas:
Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln-Kalk, 

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

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

MIUNCHENAS
Mirė Jonas Oleka

Rugpiūčio 26 d. Miunchene mirė Jonas 
Oleka, sulaukęs vos 29 metų amžiaus. Ka
rui baigiantis jis su tėvais traukėsi J Vaka
rus ir apsistojo Vienoj, paskui persikėlė į 
Rosenheimą. Čia sulaukė amerikiečių. Dėl 
sunkių gyvenimo sąlygų susirgo plaučių 
liga ir gydėsi Gautingo sanatorijoje. Eilę 
metų jis buvo renkamas Gautingo lietuvių 
bendruomenės pirmininku. 1957 metais, 
sveikatai pablogėjus, persikėlė į Miunche
ną, kad galėtų pasinaudoti specialistų dak
tarų pagalba, turėjo 2 sunkias, bet sėkmin
gas operacijas, bet rugpiūčio 17 d. sunkiai 
susirgo plaučių uždegimu ir po 10 dienų 
nuo širdies smūgio atsiskyrė su šiuo pašau 
liu. Palaidotas Perlacher - Forst kapuose. 
Atsisveikinimo jautrias kalbas pasakė jau
nas vokiečių kunigas ir mūsų tautietis A. 
Brakauskas.

Velionis buvo švelnaus būdo ir mylimas
savo draugų, radijo technikas specialistas.

Artimas

HAMBURGAS
Lietuvis daktaras

Išlaikė medicinos mokslų valstybinius 
egzaminus gydytojas Arnoldas Grušnys, g; 
1919.IV.25 Pskove, Rusijoje.

Nuo 1919 iki 1937 m. jis gyveno Alytuje, 
baigė (1937) Alytaus valst. gimnaziją. Me
dicinos mokslus ėjo Kaune, tik dėl karo ne
spėjo išlaikyti valstybinių egzaminų, nes 
buvo mobilizuotas į vokiečių kariuomenę 
kaip Unterarzt, vėliau pakeltas į Assistent 
-Arzt. Nuo 1945 metų gyveno Liubecke ir 
ten dirbo kaip stovyklos gydytojas; o vė
liau kaip stovyklos komendaritas.'' Nuo 
1948 m. gyveno New Yorke, JAV. Studijų 
metu priklausė studentų skautų korporaci
jai „Vytis“, kurioje 2 metus buvo valdybos 
nariu. Lietuvos skautus teko jam reprezen
tuoti Latvijoje, Estijoje, Švedijoje, Olandi
joje ir Prancūzijoje. Latvijoje dalyvavo Giį 
wellio skautininkų kursuose. Į Hamburgą 
atvyko laikyti valstybinių egzaminų, ku
riuos baigė birželio mėn. Dabar „ruošia eks 
perimentinį doktoratą vėžio ligų srities, ku 
rį žada rudenį baigti ir grįžti i JAV, kur 
gyvena žmona su sūnum Tomu.

Jo dabartinis adresas: Herrn Arnold 
Grushnys bei Weil, (24) Hamburg 20, Cur
schmann Strasse 32, W. Germany.

SALZGITTER - LEBENSTEDT.
Tautos Šventės proga aplankė vietos lie 

tuvius J.E. Vysk. Dr. V. Podolskis ir atlai
kė pamaldas už tautą ir tėvynę. Minėjimo 
metu dainavo tenoras Leonas Baltrušaitis- 
Baltrus, pianinu skambino Marija Baltru
vienė. Pamaldos buvo rugsėjo16, 12-vai. šv. 
Juozapo bažnyčioje, o minėjimas parapijos 
salėje. : ■ r

ŠIAURĖS VOKIETIJA
Visur norima galimai iškilmingiau pami

nėti Tautos Šventę. Numatomos pamaldos 
ir atskiri pobūviai su posėdžiais: rugsėjo 6 
d. Salzgitter - Lebenstedtę, rugsėjo 8 d. —
Rendsburge, rugsėjo 12 — Hamburge, rug
sėjo 13 — Liubecke ir Neustadte,'rugsėjo 
14 — Geestachte - Spackenbėrge.t

Programoje numatoma paskaita ir kai 
kur Dr. P. Karvelio pranešimas. Solo'teno
ras L. Baltrus ir M. Baltruvienė pianinu.

Linksmoje dalyje pasirodys su savo juo
kais bei triukais Leonas Narkevičius - Nar- 
kus iš Belgijos.

ZAMS/Tiroi
Kur Arkiv. Dr. J. Skvireckas gyvena

Čia nuo pat pirmųjų tremties dienų gyve 
na Kauno Arkivyskupas ir Metropolitas 
Dr. Juozapas Skvireckas, asistuojamas 
Msgr. Klemenso Razmino. Jo Ekscelencija 
išvertė ir tikinčiųjų lėšomis išleido visą Šv. 
Raštą, įsteigė Romoje Šv. Kazimiero Kole
giją lietuviškojo klero prieaugliui, o dabar, 
amžiaus naštos prislėgtas, nesulaukdamas 
grįžimo į Lietuvą Tėvynę, ilgisi Amžinos 
Tėvynės.

čia labai graži vieta, sveikas grynas kai 
nų oras, puikūs miškai, maloniai ūžia kal
nų upeliai, nepaprasta tyla, ramybė.

Visa tai traukia išvargusį turistą.
Čia šiemet keletai dienų buvo sustoję J. 

E. Vysk. Dr. V. Podolskis, kun. Antanas 
Jonušas, kun. K. Vaišvilas, Dr. Alf. Grin- 
kus. Visi džiaugėsi gamtos malonumais ir 
žavėjosi Msgr. Kl. Razmino vaišingumu.

LONDONIEGIŲ DĖMESIUI

KIEFERSFELDEN
Čia gražiai darbuojasi jaunas ir energin

gas lietuvis kunigas Kostas • Veselauskas, 
aptarnaudamas vietos senelių prieglaudą 
ir pagelbėdamas parapijoje. Kiekvienas lie 
tuvis, vykdamas į Austriją ar grįždamas 
iš ten, sustoja pailsėti keletai valandų ar 
dienų pas mielą'ganytoją, lietuvių litera
tūros, o ypač poezijos, mėgėją. Jo brolis dai 
lininkas - grafikas gyvena ir- dirba -New' 
Yorke. /'•' : . ' :

Rugsėjo 26 d. Bažnyčios Parapijos Komitetas rengia lietuviš
ką šeimyninį Vakarą.
Vakaro programa įvairi, ir ją praves Bažnyčios Komiteto įga
liotas parapijos narys S.P.
Todėl šia proga kviečiami suaugusieji, seneliai ir maži daly
vauti šiame Parapijos parengime, kurio visas pelnas skiria
mas Londono Lietuvių Bažnyčios pagražinimui.
Vakaro programa neskelbiama, bet prašome atsilankyti, pa
sižiūrėti, ir patys įsitikinsite, kad tai tikrai yra vienintelis šio 
pobūdžio parengimas, koks dar nebuvo praktikuojamas mūsų 
Liet. Parapijoje.

Įėjimas laisva auka.
......... i...........................

Groja lietuviška muzika.

Tiesiog - arčiau, aplink greičiau...
Rusa! pradėjo leisti kai kuriuos klaipė

diečius jis Vokietijos savo giminių Lietuvoj 
aplankyti. Bet tiesioginio kelio iš Vokieti
jos į Lietuvą civiliams keleiviams nėra...

Vienai klaipėdietei teko „laimė“ savo mo 
tiną Klaipėdos krašte aplankyti. Iš Vokie- 
.tijos ji turėjo važiuoti pro Varšuvą, pro Vii 
nių, paskui pro Tauragę ir Pagėgius, kol 
pasiekė savo motinos namus.

Nors rusai su lenkais ir stengėsi rodyti 
svetimšalei mandagumo, tačiau ji turėjo 
daug vargo lenkų muitinėje, nemokėdama 
ir nesuprasdama nei lenkų nei rusų kalbų. 
Keleivės laimei, netikėtai pasitaikė vienas 
pakeleivis vyras, mokėjęs vokiečių ir slavų 
kalbas, kuris ir padėjo tai moteriai reika
lus sutvarkyti. O kai ji atsidūrė Lietuvos 
teritorijoj, — kalbos ir formalumų atliki
mo -reikalai žymiai pasitaisė. Tiek kelei
viai, tiek traukinio palydovai lietuviai ja, 
kaip viešnia iš Vakarų pasaulio, labai do- 
mėjosi.ir kalbino, drauge teikdami reikia
mus patarimus ir galimą pagalbą. Trauki
nio palydovai pasiūlė net traukinį jai pa
geidaujamoj vietoj (ne stoty) sustabdyti, 
bet, kadangi tai buvo nakties metas, tai ji 
nuo tos paslaugos atsisakė, nes bijojo vie
iiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiin

Šertiems laikams prisiminti
Pė mėnesį trukusio remonto, „Kovos“ 

vardu vadinamas papirosų fabrikas Kaune 
(buv. Čir. Zivo) pradėjo gaminti, kaip sa
kosi, naujas cigaretes iš aukščiausios rū
šies tabako! Cigarečių: vardas — ,.Regata“, 
Priešbolševikiniais laikais tas pats fabri
kas gamino populiariausius papirosus var
du „Regata“. ....... „ ,

(E) Pavergtųjų Tautų Seimo delegatū- 
ra Vokietijoje nutarė viename savo pasku 
tinių posėdžių siekti daugiau kontakto su 
atskiromis Fed. Vokietijos partijomis, be 
to su prof, sąjungų centru, aiškinant jiems 
Rytų ir Vidurio Europos tautų problemas 
ir siekimus. Paaiškėjo, kad jau ir iki šiol 
buvo palaikomi naudingi ryšiai su eile įta 
kingų partijų politikų. Be to, kaip iki šiol, 
taip ir ateityje bus puoselėjami kontaktai 
su vyriausybės įstaigomis ir įvairiomis or 
ganizacijomis.

(E) Ryšium su Intcrparlamentarinės 
Unijos sesija, kuri šiemet vyksta Varšuvo
je, Vakarų valstybių parlamentų delegaci 
jos buvo supažindintos su Lietuvos ir kitų 
pavergtųjų tautų problemomis. Unijos se
sijoje, kaip kasmet, tur būt, ir šiemet daly 
vaus iš Lietuvos J. Paleckis, kuris (kaip 
Sovietų Sąjungos, ne kaip Lietuvos delega 
tas) įeina į valdančiuosius Unijos organus.

(E) Lietuvos Raudonojo Kryžiaus vyr. 
valdyba rugpiūčio 8-9 dienomis posėdžiavo 
Sttutgarte ir svarstė einamuosius reikalus. 
Iš Švedijos vėl gauta siunta su drabu
žiais, kurie bus padalyti aprėdo reikalin
giems tautiečiams Vokietijoje. Tai yra ne 
pirma tokia siunta iš Švedijos.

LRK valdyba buvo parūpinusi didesnį 
kiekį penicilino ir jį dalijo tų vaistų reika 
lingiems tautiečiams, be to, siuntė į Lietu
vą ir Sibirą. Gauta jau ir eilė padėkų. 
Tam tikras kiekis dar yra likęs. Kam to
kių vaistų reikia, tegu skubiai kreipiasi į 
LRK vyr. valdybą, nes tų vaistų veikimas 
yra aprėžtas, terminuotas. Vaistai duoda
mi nemokamai, bet užsakęs apmoka pašto 
išlaidas.

(E) Argentinos vyriausybė pripažįsta 
Lietuvos pasus. Trys Amerikos lietuvių 
krepšininkų komandos nariai' -r— Grybaus 
kas, Valaitis ir Varnas":— į Pietų Ameriką 
vyko ne Amerikos pasais, bet nepriklau
somos Lietuvos pasais. Kaip praneša ..Ar
gentinos Lietuvių Balsas“, Argentinos kon 
sulas Čikagoje, laikydamasis tam tikrų tai 
syklių, išdavė jiems Argentinos vizas po 
to, kai telegrafu "buvo atsiklausta Argenti 
nos užs. reik, ministerija ir gautas jos su
turimas. Ministerijoje tuo reikalu interven 
ciją buvo darę Bendro Argentinos Lietu
vių Komiteto sekretorius _ red. K. Norkus, 
padedant buv. Argentinos gener. konsului 
Kaune, Arnaldo Barsanti.

(E) Lietuvos ir Latvijos fabrikai gami
na kai kurias žemės ūkio mašinas, specia
liai pritaikytas' Pabaltijo, Gudijos ir Šiau
rės Rusijos sąlygoms. Lietuvoje tam tiks
lui veikia specialus tyrimų institutas. 

na eiti tolimesnį kelią. Privažiavus pasku
tinę stotį, Pagėgius, lietuviai geležinkelinin 
kai ir nakvynę viešniai parūpino.

Visiems bet kada toli keliavusiems yra 
gerai žinoma, kad kelionė — baladonė ir 
varginantis dalykas. Ypač didelį nuovargį 
jautė ši keleivė, keliavusi per trečią, ne pa
keliui esančią valstybę, spraūc^isis per mui 
tininkų koštuvus... Deja, ir iš traukinio iš
lipusi, jai parūpintoj svečioj nakvynės vie
toj, ji pirmą naktį negalėjo ramiai pailsėti 
dėl... gausiai susirinkusių kaimynų įvairių 
klausinėjimų, į kuriuos ji stengėsi atsaki
nėti. Tik sulaukusi dienos, kaimynams jau 
išsiskirsčius, ji gavo pailsėti, 6 pas savo 
motiną ji gavo išvykti tik kitos dienos ry
tą...

Važiuodama tiesiog iš Vokietijos į Lietu
vą, aplenkdama Lenkiją, ši keleivė, tikriau 
šia, būtų turėjusi važiuoti pro Sibirą ir 
,,kaip vokiečių šnipė“ būtų buvusi areštuo
ta, nuteista, pasodinta kalėjiman ir po ke
leto jei ne keliolikos metų, po sunkių dar
bų ir iškentėto bado, gal būt, būtų pasieku 
si Lietuvą ir, labai galimas dalykas, aplan
kytų savo motinos kapą... Tokia jau rusų 
— „rojaus“ žemėje kūrėjų — tvarka...

K. J.

AUSTRALIJA
(E) Pasikeitė ALB Krašto valdybos su

dėtis. Pasitraukus iš valdybos kai kuriems 
nariams, jų vieton įėjo iš kandidatų H. 
Stasius, ir S. Pačėsa. Valdyba pasiskirstė 
pareigomis šitaip: pirmininkas — inž. Iz. 
Jonaitis, I vicepirm. inž. A. Adomėnas, II 
vicepirm. V. Bitinas, iždininkas A. Kutka' 
sekretorius S. Pačėsa, narys kultūros reika 
lams T. Reizgienė, narys jaunimo reika
lams H. Stasius.

JUNGT. AMERIKOS V-BĖS
(E) Valstiečių Liaudininkų Sąjungos 

suvažiavimas įvyko C evelande rugsėjo 5-6 
dienomis. Pranešimai numatyti Dr. K. Kar 
velio, H. Blazo, J. Audėno, J. Jaks-Tyrio, 
L. Šmulkščio, M. Mackevičiaus ir kitų.

KALĖDIENĖ IR PIPYNĖ PIRMIEJI
Antrojoj Sovietijos spartakiadoj (rugpiū 

čio 8-15 d.d.) Birutė Kalėdienė (Zalagaity- 
tė )ir Jonas Pipynė, kiekvienas savo srity, 
vėl laimėjo po pirmą vietą ir po aukso me
dalį.

B. Kalėdienė ietį šį kartą nusviedė 53 m 
64 cm, t.y., mažiau ne tik už jos pasaulinį 
rekordą, bet net ir už Philadelphijoj numes 
tąjį nuotolį. Po Philadelphijos ji dar buvo 
nuskraidinta į Vieną, kur irgi numetė ma
žiau kaip 54 metrus ir ten teužėmė trečią 
vietą. Bet Maskvoj kitos varžovės trum
piau už ją tepasiekė.

J. Pipynė 1.500 metrų šį kartą nubėgo 
per 3 min. 45.9 sek.

Aukso medalius laimėjo ir Lietuvos sta
lo tenisininkai. O krepšininkams nebesise
ka: moterys liko ketvirtoj, o vyrai net aš
tuntoj vietoj. Visa Lietuvos reprezentacinė 
grupė tepasiekė 11 vietą (latviai devintą, 
estai septintą). (LNA)

KINIJOS SENIENOS
Komunistinė Kinija įstatymais yra už

draudusi išvežti savo senienas, senuosius 
meno dalykus. Bet tas įstatymas yra tik 
dėl akių. Kinijai reikia užsienių valiutos, 
dėl to ji turi net specialią Pekingo meno 
dalykų ir dirbinių bendrovę, kuri aukšto
mis kainomis per Hong Kongą paleidžia i 
užsienius bronzos ir porceliano senienas. 
Bronziniai Budos iš šventyklų, tibetiškos 
bažnytinės taurės, koralų apyrankės — tai 
paskutiniųjų savaičių pasiūlymai. Tai vis 
dalykai, kurie buvo žinomi Tibete iki žiau 
raus nuniokojimo...*

Vienas švedų prekybininkas gyrėsi, kad 
jam pasisekė prisipirkti daug retų ir bran
gių dalykų. Jis pasisukdavo Pekinge it su
pirkinėdavo kilimus. Pagaliau jis pradrįso 
ir pradėjo pirkti modernius kilimus, dram 
blio kaulo dirbinius ir porcelianą, šįmet 
senienų krautuvėlėje užėjo tikrai retų ir 
vertingų dalykų. Pavyzdžiui, pirmiausia 
jis pamatė bronzinę statulą šešiom ran
kom ir trim veidais. Susižavėjęs jis pasi
klausė, ar jis galėtų nusipirkti tą statulą. 
Atsakymas buvo teigiamas, ir tasai švedas 
perėjo į pirkimo karštinę ir išleido kelis 
šimtus tūkstančių, supirkdamas daugiau 
kaip 2000 retų dalykų.-

3
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PRIEŠSOVIETINIAMS NUSIKALTIMAMS BAUSTI ĮSTATYMAS
(Skyrius iš Vytauto Vaitiekūno studijos

„Sovietinis teisingumas“)

Padėsl sau — sutaupydamas svarų, artimiesiems — geros rūšies 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 3f 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; Baratheas 
vadinamosios ,,satin back“ 9.7.6. Tos pat medžiagos, bet 20-22 oz. 58“ Bara
theas , satin face“ 3f yd. su muitu £10.15.0.

Double plain, 16 oz., 58“, ruda, mėlyna, juoda ir pilka labai gražiomis 
juostelėmis, labiausiai mėgiamos, 3į yd. £7.18.9. Tos pat rūšies, bet truputį 
kitokio audimo 20 oz., 58“, 3} 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

Paprastai sakoma, kad diktatoriai susi
laukia liūdno galo. Kai taip sakoma, tai tu 
rimą galvoje tokios asmenybės, kaip Napo 
leonas, Musolinis, Hitleris. Jų paskutinės 
dienos iš tiesų nebuvo pavydėtinos. Bet yra 
vis dėlto nemaža smulkesnių diktatorių, ku 
rie, išvyti iš savo krašto, susiranda šiltą už 
kampį ir ten naudojasi „smulkiomis sutau- 
pomis“. Toli neieškant pavyzdžio, štai Ku
bos eksprezidentas diktatorius Fulgencio 
Batista y Zaldivar.

Nebepajėgdamas atsispirti sukilėlio Cast 
ro daliniams, jis su savo svita sėdo į lėktu
vą ir išskrido į Dominikos respubliką. Tai 
gerokai pakėlė Dominikos respubliką val
dančio diktatoriaus Trujillo markę: dviems 
vis smagiau, negu vienam. Dominikoje pra 
dėtas organizuoti sukilimas prieš Kubą vai 
dantį Castro. Į tą organizaciją buvo norėta 
įtraukti ir Batistą: jis turįs prisidėti bent

ragino savo 11 metų sūnų parašyti prezi
dentui Eisenhoweriui telegramą ir paprašy
ti, kad leistų Amerikoje apsigyventi ir jo 
tėvui. Ji pati kreipėsi graudžiu laišku į pre 
zidento žmoną, prašydama pagelbėti jai 
šiuo liūdnu metu. Bet tie prašymai nieko 
nepadėjo.

Gerą širdį parodė Portugalija; jos vyriau 
sybė leido Batistai apsigyventi ramioje ir 
atokiai esančioje Madeiros saloje, kur auga 
vynuogės ir mėgsta apsigyventi turtingi 
pensininkai. Ten ir nusikėlė Batista su pa
lyginti nedidele, tik 15 žmonių, savo pa
lyda.

Kai laikraštininkai pradėjo jį klausinėti, 
tai jis atsakė, kad iš politikos pasitraukiąs. 
Kubai paliekąs pačiai spręsti savo likimą.

MIRTIS ar KALĖJIMAS
Tolimesnių šio įstatymo straipsnių patei 

kiame tik aptarimą ir bausmes.
6 str. — kenkimas. Veikimas ar neveiki

mas pakenkti pramonei, transportui, žemės 
ūkiui, valiutai, prekybai ar kuriai kitai 
ūkio šakai, taip pat valstybinių rajonų ar 
visuomeninių organizacijų veiklai, kai tas 
daroma sovietinei valstybei silpninti, ir 
tam panaudojama valstybinė ar visuomeni 
nė įstaiga ar įmonė, ar organizacija, arba 
kliudoma jų normaliam veikimui, — bau
džiamas nuo 8 iki 15 metų laisvės atėmi
mu, konfiskuojant turtą.

• 7 str. — priešsovietinė propaganda. Prieš 
sovietinė agitacija ar propaganda pakenk
ti ar silpninti sovietinei valdžiai arba atski 
riems ypatingai pavojingiems valstybi
niams nusikaltimams vykdyti, taip pat tais 
pat tikslais skleidžiamas šmeižiančių prasi 
manymų, žeminančių sovietinę valstybinę 
ir visuomeninę santvarką, arba platinimas, 
ar gaminimas, ar laikymas tokio pat turi
nio tais pat tikslais literatūros, — baudžia- 
ras laisvės atėmimu nuo 6 mėnesių iki 7 
metų, arba ištrėmimu nuo 2 iki 5 metų. Tie 
patys veiksmai asmens, jau bausto už ypa
tingai pavojingus valstybinius nusikalti
mus, arba padaryti karo metu, — baudžia
mi nuo 3 iki 10 metų laisvės atėmimu.

8 str. nustato, kad bet kurio pavidalo ka
ro propaganda baudžiama laisvės atėmimu 
nuo 3 iki 8 metų.

9 str. nustato, kad organizuotas veiki
mas ypatingai pavojingiems valstybiniams 
nusikaltimams ruošti ar vykdyti, arba su
darymas tokiems nusikaltimams vykdyti 
organizacijos, arba dalyvavimas antisovie- 
tinėje organizacijoje, — baudžiamas atitin
kamomis bausmėmis 1-8 str. str.

. 10 str. nustato, kad dėl dirbančiųjų tarp 
tautinio solidarumo ypatingai pavojingi 
valstybiniai nusikaltimai prieš kitą dirban 
čiųjų valstybę baudžiami pagal nusikalti
mo sudėtį atitinkamomis 1-9 str. str. baus
mėmis.

asmenims puldinėti, taip pat dalyvavimas 
tokiose gaujose ir jų vykdomuose užpuldi
nėjimuose, — baudžiamas laisvės atėmimu 
nuo 3 iki 15 metų arba mirtimi, visokiu at
veju konfiskuojant turtą.

15 štr. nustato, kad kontrabanda prekių 
ir kitų vertybių per,. Sov. Sąjungos šieną 
slaptuose indaruose, arba apgaulingai pa
naudojant muitinės ar kitus dokumentus, 
arba dideliais kiekiais, arba kontrabanda 
verstis susiorganizavusių kelių asmenų, 
arba tarnybinę padėtį išnaudojančių parei
gūnų, taip pat kontrabanda sprogmenų, 
narkotikų, stiprių nuodų, ginklų ir karinių 
prietaisų, — baudžiama laisvės atėmimu 
nuo 3 iki 10 metų, konfiskuojant turtą.

16 str. nustato, kad masinių riaušių su 
pogromais, griovimais, padegimais ir pana 
šiais veiksmais organizavimas, taip pat 
riaušių dalyvių padaryti aukščiau minėti 
veiksmai, arba ginkluotas pasipriešinimas 
valdžiai, — baudžiami nuo 2 iki 15 metų 
laisvės atėmimu.

17 str. vengimą šaukimo tikrojon kari
nėn tarnybon baudžia nuo 1 iki 3 metų lais 
vės atėmimu, o, esant simuliacijai, doku
mentų klastojimui ar kitam apgaudinėji
mui, — nuo 1 iki 5 metų laisvės atėmimu.

18 str. vengimą mobilizacijos baudžia 
nuo 3 iki 10 metų laisvės atėmimu, o karo 
atveju — nuo 5 iki 10 metų laisvės atėmi
mu arba mirtimi.

19 str. karo metu vengimą prievolių ar
ba vengimą mokėti mokesčius baudžia nuo 
1 iki 5 metų laisvės atėmimu arba nuo 6 
mėnesių iki 1 metų pataisos darbų.

20 str. neteisėtą išvykimą užsienin ir ne
teisėtą atvykimą į Sov. Sąjungą, arba be 
nustatyto paso ar leidimo sienos perėjimą 
baudžia laisvės atėmimu nuo 1 iki 3 metų. 
Išimtis — atvykimas ieškant politinės prie
glaudos.

21 str. skirtas skraidymo taisyklių . pa
žeidimui, ir už tai skiriama nuo 1 iki 
metų arba bauda iki 10.000 rublių.

22 str. geležinkelių, vandens ir orinio 
transporto darbininką, pažeidus) judėjimo 
ar transporto eksploatacijos saugumo tai
sykles ir tuo sukėlusį nelaimingų atsitiki
mų žmonėms, ar susidūrimą, avariją ar ki
tas sunkias pasekmes, taip pat tas pat pa
sekmes sukėlusio blogo remonto transporto 
priemonių, kelių, signalizacijos ir ryšių 
priemonių kaltininkus, — baudžia laisvės 
atėmimu nuo 3 iki 15 metų, o jei minėtų 
pasekmių neįvyko, — tik grėsė įvykti — 
laisvės atėmimu nuo 1 iki 3 metų arba pa
taisos darbų iki 1 metų.

23 str. tyčios griovimą ar gadinimą susi-

siekimo kelių, jų įtaisų, judamojo sąstato, 
artia laivų, ryšių bei signalizacijos priemo 
nių, jei to pasekmėje įvyko ar galėjo įvyk
ti traukinio katastrofa ar laivo avarija ar
ba transporto ar ryšių normalus darbo su
trikimas, — baudžia laisvės atėmimu nuo 
3 iki 15 metų.

24 str. už gaminimą ir apyvarton leidi
mą netikrų Sov. Sąjungos pinigų ar verty
binių popierių, taip pat užsieninės valiu
tos, — baudžia laisvės atėmimu nuo 3 iki 
15 metų, konfiskuojant turtą.

25 str. valiutos taisyklių pažeidimą, taip 
pat spekuliaciją valiutinėmis brangeny
bėmis ar vertybių popieriais baudžia lais
vės atėmimu nuo 3 iki.8 metų, konfiskuo
jant valiutą ar vertybes.

26 str. nepranešimą apie žinomai rengia
mą ar vykdomą 1-6, 9, 14 ir 24 str. str. nu
matytą nusikaltimą baudžia nūo 1 iki 3 me 
tų laisvės atėmimu arba nuo 6 mėnesių iki 
1 metų pataisos darbų.

NAUJOJI VOKIETIJA KITOKIA
Ryšium su paskutiniojo karo pradžios 

dvidešimtmečiu, kai hitlerinė Vokietija už
puolė Lenkiją, Dr. Adenaueris pasiuntė raš 
tą Lenkijai, pareikšdamas, kad naujoji Vo 
kieti j a yra pasiryžusi taikiai ir draugiškai 
gyventi su savo kaimynais.

pinigais. Tokį .reikalavimą kėlė pabėgėlis 
Kubos generolas Pedrazza, bet Batista atsi
sakė, nes jis norįs dabar jau ramiai gyven
ti. Tada Dominikos spauda pradėjo pulti 
Batistą: jis turįs išsinešdinti iš jų respubli
kos.

Batistos žmona gyvena Floridoje, turi 
ten 100.000 dolerių vertės namukus. Ji pa-

PRITRŪKO VARDŲ
Japonijoje esančio amerikiečių karinio 

dalinio seržantas Lovett pirmuosius šešis 
savo vaikus pakrikštijo šitaip: Linda Fay, 
Larry Gay, Garry Ray, Glinda Kay, Brinda 
May ir Winda Gay.

Žinodamas, kad netrukus reikės vardu 
aprūpinti septintąjį, jis kreipėsi į karinio 
laikraščio Stars and Stripes skaitytojus pa
dėti jam surasti vardą: jis pats jau nebepa 
jėgia.

JUKONO AUKSAS
Jukonas ir šiaurės vakarų Kanados da

lis, didžiulė savo plotais, iki šiol vis buvo 
laikoma rytdienos žeme. Ten kačĮaise buvo 
surasta aukso. Dabar jau praėjo 61 metai 
nuo anų laikų, ir štai naujiena — ten da
bar pradėjo tekėti skystasis kuras!

Pati ta sritis yra apie 1.500.000 kvadrati
nių mylių. Dabar 130 milijonų akrų to plo
to jau yra užėmusios didžiosios skystuoju 
kuru besiverčiančios bendrovės. Vienos jų 
dar tyrinėja ir ieško, kur čia būtų geriau
sia gręžti, o kitos jau pasiruošusios sunkti 
skystį.

LAIMĖJIMAS
Naujojoje Zelandijoje atėjo pas daktarą 

žmogus ir pasisiūlė duoti savo kraujo. Pa
aiškėjo, kad jis yra mažakraujis. Daktaras 
jam davė paintą kraujo...

TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras) 

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė 
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2. 
TEL. SHO 8734.

Skyriai Amerikoje, Australijoje, Kanadoje, 
Vokietijoje ir Venezueloje.

SKYRIAI ANGLIJOJE:
60, New Field Rd., Coventry
67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester
187, Lewisham High Str., S.E.13.
146, Holland Park Ave., W.ll.
150, Ridley Rd., E.8.
152, Ridley Rd., E.2.
20, Ridley Rd., E.2.
421, Hackney Rd., London, E.2.

Antrą naujojo įstatymo skyrių sudaro 
„Kiti valstybiniai nusikaltimai“. Tą skyrių 
senasis įstatymas vadino „Sov. Sąjungai 
ypatingai pavojingi nusikaltimai“.

11 str. nustato, kad propaganda ar agita
cija rasiniam ar tautiniam priešiškumui ar 
nesantaikai sukelti, taip pat tiesioginis ar 
netiesioginis aprėžimas teisių ar nustaty
mas tiesioginių ar netiesioginių pirmumų 
piliečiams pagal jų rasinę ar tautinę pri
klausomybę, —■ baudžiamas nuo 6 mėnesių

SOVIETŲ - NACIŲ SĄMOKSLO 
SUKAKTIS

Rugpiūčio 23 d. suėjo 20 metų Stalino - 
Hitlerio slaptam susitarimui pasidalyti Pa
baltijo valstybes, Lenkiją ir Rumuniją. Tos 
sukakties proga PEV Seimas priminė jos 
padarinius: II-jį pasaulinį karą ir 100 mil. 
europiečių sovietinę vergiją. PEV seimas 
taip pat įspėja laisvąjį pasaulį, kad sovieti
niai taikos šūkiai anaiptol nereiškia, kad 
yra pasikeitę ir sovietų siekimai pasauliui 
susovietinti. Kaip 1939 m. sovietai, sąmoks 
laudami su naciais, pastūmėjo pasaulį į ka
rą, taip ir 1959 m., turėdami sovietinėje 
vergijoje trečdalį pasaulio, sovietai laiko 
pasaulį nuolatinėje karo baimėje.

(LNA)

(E) Amerikos liet, komunistų „Laisvės“ 
redaktorius R. Mizara ir tos pačios pakrai
pos „Vilnies“ redaktorius Jonas Jokubką 
rugpiūčio 4 d. atsilankę ,,Kauno Tiesos“ re 
dakcijoje ir papasakoję apie „baisų bedar
bių skurdą ir vargą Amerikoje“, vadinamų 
„pažangiųjų“ persekiojimą, apie „milžiniš-' 
ką“ sovietinės parodos pasisekimą New 
Yorke ir pan.

iki 3 metų laisvės atėmimu arba nuo 2 iki 
5 metų ištrėmimu.

12 str. nustato, kad patikėtų ar dėl tarny 
bos ar darbo žinomų, valstybinę paslaptį 
sudarančių, duomenų garsinimas,, jei tai nė 
ra valstybės išdavimas ar šnipinėjimas, — 
baudžiamas nuo 2 iki 5 metų laisvės atė
mimu. O jei toks garsinimas turėjo sunkių 
pasekmių — nuo 5 iki 8 metų laisvės at
ėmimu.

13 str. nustato,- kad patikėtų, valstybinę 
paslaptį sudarančių, dokumentų arba daik
tų, apie kuriuos žinios sudaro paslaptį, pa
metimas dėl nepaisymo jiems saugoti nu
statytų taisyklių, — baudžiamas nuo 1 iki 
3 metų laisvės atėmimu. Jei tatai turėjo 
sunkių pasekmių — nuo 3 iki 8 metų lais
vės atėmimu.

14 str. — banditizmas. Ginkluotų gaujų 
organizavimas valstybinėms, visuomeni
nėms įstaigoms bei įmonėms ar atskiriems

MES PASIŪNCIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

Mes neimame jokio papildomo mokesčio 
VAISTŲ siuntiniams.

Vaistų kainos pas mus yra žemesnės kaip 
vaistinėse.

Pavyzdžiui: 250 tablečių Aspirino, 30 g Strep- 
tomycino, 500 tab. P.S.A. ir 500 tab. Rymifon, 

įskaitant muitą ir visus persiuntimo 
mokesčius tik £7.15.0.

SIUNČIAME* TAIP PAT IR JŪSŲ PARUOŠTUS 
SIUNTINIUS.

KIEKVIENO SIUNTINIO PRISTATYMĄ MES

GARANTUOJAME.

KIEVIENAS SIUNTĖJAS GALI PRISITAIKINTI PRIE

JAM GERIAUSIŲ APMOKĖJIMO SĄLYGŲ!

::::
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ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

Telefonas: ACOrn 0712

P AB SUPPLY CENTRE LTD

WiiffiggmgW

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

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.

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

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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