
KLASTOTOJAI KALBA „Demaskavimai” ir naujos bylos
Chruščiovo pastangos užtušuoti Pabaltijo kraštų okupaciją

ISTORIJOS KLASTOJIMAI
SĄMONINGI IR NESĄMONINGI VILNIUJE SUDARYTA NAUJA ĮSTAIGA 

„DEMASKAVIMO“ MEDŽIAGAI 
SKELBTI

(Elta) „Užsienio santykiams nagrinėti 
tarybos“ New Yorke leidžiamame trimėne- 
siniame žurnale „Foreign Affairs“ išspaus 
dintas Sovietų Sąjungos ministerių p-ko ir 
kp vado Chruščiovo ilgokas straipsnis, ku
riame jis dėsto ir giria savo koegzistenci
jos pastangas. Jo mintys didžiumoje ne 
naujos. Ir skirtingų santvarkų valstybės 
galinčios viena šalia kitos gerai sugyventi. 
Ypač jam rūpi pabrėžti Maskvos norą su
daryti geresnius santykius su Jungt. Ame
rikos Valstybėmis, panaudojant, kaip ma
salą, prekybinių santykių išplėtimo gali
mumus.

Mus to straipsnio domina tik ta dalis, ku 
rioje jis polemizuoja su amerikiečiais dėl 
senato pasiūlytosios ir prezidento Eišenho- 
werio paskelbtosios „Pavergtųjų tautų sa
vaitės“ proklamacijos. Chruščiovui toji pro 
klamacija, žinoma, labai nepatinka. Ry
šium su tuo, kad senato rezoliucijoje rei
kalaujama laisvės ne tik Pabaltijo ir ki
toms Rytų Europos valstybėms, bet ir Uk
rainai, Gudijai, Gruzijai ir kt„ Chruščio
vas kelia klausimą, ką "sakytų amerikiečiai.
jei Meksikos parlamentas imtų vadinti ,,pa 
vergtomis sritimis“ Teksasą, Arizoną ir Ka 
liforniją? Žinoma, toks palyginimas yra ne 
tikęs. Pabaltijo valstybės, prieš jas oku
puojant Sovietų Sąjungai, buvo savarankiš 
kos valstybės, ir dabar dar eilė Vakarų 
valstybių jas laiko savarankiškomis, nors 
laikinai ir okupuotomis. Nuslėpdamas isto
rinius faktus, Chruščiovas amerikiečiams 
norėtų reikalą atvaizduoti taip, lyg Mask
va Pabaltijo kraštus valdo panašia teise, 
kaip Vašingtonas valdo Teksasą, Arizoną ir 
Kaliforniją. Pridengdamas sovietinius už
grobimus tylos danga, Chruščiovas už tai 
daugiau žada ateičiai: gyvenkime nuo da
bar jau taikoje, nesikiškime i antrojo rei
kalus, tramdykime „revanšistus“, kurie no
ri pakeisti „status quo“, ir pan.

Abipusiškumo dėlei po to Chruščiovo 
straipsnio amerikiečių žurnale turėsiąs bū 
ti išspausdintas Eisenhowerio ar viceprezi
dento Niksono straipsnis kuriame nors so
vietų žurnale. Reikia manyti, kad jame tu
rės būti atsakoma ir į Chruščiovo keistas 
pažiūras pavergtųjų tautų reikalu.

„Pravda“ mini. sutartį, bet nutyli 
slaptuosius dokumentus

Ryšium su karo pradžios 20-mis metinė
mis, sovietų spauda ne mažai rašė tąja te-

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarybinės spaudos ištraukos, kurios 

aiškios ir be aiškinimų.

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

' A. Vienažindys

BROKDARIAI IŠ JURBARKO
Šiais mokslo 'metais Kybartuose pradeda 

veikti mokykla - internatas. Iš Jurbarko 
vietinio ūkio valdybos turėjome gauti 60 
suolų. Už suolus sumokėjome iš anksto ir 
prieš pusantros savaitės pusę jų parsive
žėme. Tačiau neapsidžiaugėme: vieni nau
jieji suolai visiškai suirę, kiti tiek išklibę, 
kad neįmanoma juose sėdėti. Viršutinė len 
ta ne tik plėšo knygų ir sąsiuvinių virše
lius, bet ja moksleiviai gali susižaloti net 
rankas. Pasirodo, ir kitos mokyklos gavo 
panašų broką.

Brokdariai iš Jurbarko turi suremontuo
ti tokią produkciją savo lėšomis arba pa
keisti gerais suolais.

A. Mateika
Kybartų mokyklos - internato direktorius 

„Tiesa“, 1959.IX.5.

RUGIAI STADIONE
Prieš keletą metų Šeduvos ra j. Smilgių 

miestelyje buvo nutarta įrengti stadioną. 
Pavasarį mokiniai padarė bėgimo takus, 
futbolo, tinklinio aikšteles. Vasarą čia įvy
ko tarpkolūkinis festivalis. Rudenį stadio
ne staiga iškasė gilius griovius.

— Reikia stadioną melioruoti, — taip ta 
da kalbėjo apylinkės vadovai.

Beveik dvejus metus stadione buvo vyk
domi melioravimo darbai. Juos užbaigęs, 
Mičiurino vardo kolūkio pirmininkas pa
reiškė:

— Sėsime rugius...
Kaip tarė taip ir padarė: stadionas virto 

rugių lauku. Kito stadiono Smilgių viduri
nė mokykla įsirengti negali, nes neturi lė
šų. Pagaliau ir sklypo laisvo nėra.

V. Noreika
„Komjaunimo Tiesa“. 1959.VIII.30.

PĖDSAKAI LIEKA
Reportažas iš išblaivinimo įstaigos 

L Prie išblaivinimo įstaigos sustojo milici

ma, žinoma, tendencingai nuslėpdama isto
rinius faktus, Kremliui nepageidaujamus. 
Vienas Chruščiovo patikėtinių istorijos 
klausimais, Chvostovas, „Pravdoje“. teisina 
Maskvos sudarytą su Hitleriu 1939 metų 
paktą, girdi, Vakarai rodę palinkimo susi
tarti su Hitleriu prieš Sov. Sąjungą, tad 
Maskva užbėgusi jiems už akių, norėdama 
savo saugumą užtikrinti. Tačiau kuria tau 
tų kaina toji sutartis buvo sudaryta, Chvo 
stovas nė žodeliu neprisimena, nutylėda
mas dabar jau visam pasauliui žinomą f ak 
tą, kad buvo sudarytas slaptas sutarties 
priedas, kuriuo pasidalyta Pabaltijo kraš
tais ir dalimi Lenkijos. Kaip Chruščiovas 
savo straipsnyje „Foreign Affairs“, taip 
Chvostovas „Pravdoje“ istorijos klastoji
mu stengiasi užtušuoti Pabaltijo valstybių 
okupaciją.

Vieni istoriją klastoja sąmoningai, kiti 
nesąmoningai

Jei Chruščiovas ir jo padėjėjai stengiasi 
Pabaltijo tautų pavergimą prieš pasaulį už 
tušuoti sąmoningai, tai, ‘deja, ir Vakaruo
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Kur visos tautos lygios...
PERSEKIOJA ŽYDUS RUSIJOJE IR LIETUVOJE

New York Times skelbia apie naują žydų 
persekiojimų bangą komunistų valdomuose 
kraštuose. Vienur pasireiškianti žmonių ne 
apykanta, — kitur iš valdžios organų. Pvz., 
Lietuvoje, Plungės miestelyje, žydų naujų
jų metų išvakarėse vietos gyventojai užpuo 
lę sinagogą. Milicija suėmusi keletą asme
nų. Vėliau, už dviejų mėnesių, grupė ūki
ninkų užpuolusi žydus ir vienam sulaužiu
si koją. Bet žymiai daugiau žydai esą ken
čia nuo valdžios organų. Visai neseniai bu 
vusi uždaryta sinagoga Černigove, o šven
tosios knygos konfiskuotos. Vietinių žydų 
delegacija išvykusi Maskvon prašyti rabi
ną Dr. Jehudą Leviną užtarimo, černovcy 
vietovėj suimta visa eilė žydų veikėjų už 
„sionistinę propagandą“; esą, jie per Pass- 
over šventę kėlę taurę „už pasimatymą ki
tais metais Jeruzalėj“. Minske buvo suimti 
8 žydų studentai už organizavimą sionistų 
grupės. Kišeneve, Moldavijos sostinėje, bu
vo suimta daug žydų už nesilaikymą dekre 
to, draudžiančio macų kepimą Passover 

jos mašina. Du augaloti seržantai laikė stip 
rų vyriškį. Taip, laikė, nes jis pats • jau 
negalėjo stovėti...

Purvino švarko kišenėje rasti dokumen
tai padėjo išaiškinti pirmojo „lankytojo“ 
asmenybę. Tai Kauno baldų kombinato te
chnologas J. Jakinevičius. Būdamas girtas, 
triukšmavo gatvėje, kibo prie praeivių.

Šalto vandens čiurkšlės nuramino J. Ja
kimavičių.

...Vėl suskąmbo telefonas. Vėl milicijos 
mašina kelionėje. Šį kartą ji pasuko Raudo 
nosios Armijos prospektu. Radome žmogų, 
gulintį... viduryje gatvės.

— Vytautas Radziukynas, — skaitome 
iš pirmo žvilgsnio solidaus žmogaus doku
mentus.

Ne su tuščiomis kišenėmis į išblaivinimo 
įstaigą pateko parduotuvės Nr. 80 vedėjas 
V. Radziukynas. Jo kišenėse buvo rasti at
siskaitomieji dokumentai, raktai ir netgi 
antspaudai.

— Tik nepraneškite pramprekybos vado 
vams, — po ,,pirties“ prašė V. Radziuky
nas. ----Juk aš nieko blogo nepadariau...

— Parašysiu į Vilnių, — staiga kamba
ryje viską nustelbė garsus šauksmas. — 
Maskvą pasieksiu...

Tvirtas balsas priklausė „tvirtam“ žmo
gui — autotransporto kontoros Nr. 2 tieki
mo viršininkui D. Ramošnikovui. Jis gir
tuokliauti važiavo valstybine mašina.

Edmundas Paražinskas Kauno pieno 
kombinate laikomas neblogu prekių žino
vu. O kad jis neblogai „žino“ ir degtinės 
skonį, tur būt niekam ir į galvą neatėjo. į 
išblaivinimo įstaigą E. Paražinskas buvo 
pristatytas jau nepastovintis ant kojų.

...Milicijos mašina rieda Panemunės g-‘. 
vėlėmis. Vairuotojui staiga teko stipriai už 
spausti stabdžius: gatvės grindiniu ėjo ap
sikabinę du jaunuoliai. Ne ėjo, o šlitinėjo 
ir visa gerkle traukė nešvankią dainelę.

— Vytautas Valatka, — noriai prisista
tė vienas iš jų.

— Juozas Starkevičius, — jo draugas 
milicijos darbuotojui net ranką spustelėjo.

Vytautas dirba kelių statybos treste, o 
Juozas — „Gintaro“ kolūkio narys. Vyrai 
nutarė aplankyti Kauną. Na, o jeigu jau 
būti mieste, reikia ir pėdsaką palikti... me 

dicinos išblaivinimo įstaigoje...

se kartais pastebimas istorinės tikrovės iš
kraipymas, nors ir nesąmoningai. Ryšium 
su karo pradžios 20 metų sukaktim dauge
lis ir Vakarų Europos laikraščių teisingai 
pabrėžė faktą, kad žymus veiksnys, padė
jęs Hitleriui rugsėjo 1 d. pradėti karą, bu
vo kaip tik Ribbentropo - Molotovo rugpiū 
čio 23 d. paktas. Buvo minimi ir slaptieji 
susitarimai, tačiau kaž kodėl kai kurie 
laikraščiai pabrėžė tik Lenkijos sričių pa
dalijimą, apeidami Pabaltijo valstybes. Tai 
juo labiau nuostabu ,kad slaptoje sutartyje 
Pabaltijo valstybių padalijimas pažymėtas 
pirmoje eilėje o tik po to liečiamas Lenki
jos klausimas. Tai rodo, kaip lengvai iš
blėsta istorijos teisingas vaizdas net tuose, 
kurie Pabaltijo tautoms nieko blogo nelin
ki. Kartu tai rodo, kad Pabaltijo tautos ir 
jų gyvieji nariai laisvuose Vakaruose nega 
Ii ir neturi nustoti nuolat aiškinti Vaka
rams, kas buvo Pabaltijo valstybės prieš 
karą, kaip vyko sovietinė okupacija ir ko 
Pabaltijo tautos tikrai trokšta. Tasai aiški 
namasis darbas niekad nesibaigs — tol, 
kol mūsų kraštai nebus vėl laisvi.

šventėms. Kijeve buvo išniekinti žydų ka
pai (nugriauta daug paminklų), kurie bus 
paversti parku. Panašiai planuojama pasi
elgti ir su už Kijevo esančiomis Babi Jar 
kapinėmis, kur palaidota 80.000 nacių nu
kankintų žydų, nors Chruščiovas, dar būda 
mas Ukrainos kompartijos generaliniu sek
retorium, žadėjo pastatyti paminklą. Ap
skritai, Kremlius kaltina žydus už „buržu
azinį nacionalizmą“, kuris juos jungiąs ir 
darąs neištikimais Sovietų Sąjungai.

PEV SEIMO TAUTINIŲ DELEGACIJŲ 
PIRMININKŲ LAIŠKAS 

EISENHOWERIUI

Pavergtųjų Europos Valstybių Seimo tau 
tinių delegacijų pirmininkai ryšium su 
Chruščiovo vizitu parašė JAV Prezidentui 
laišką. Jame pirmiausia dėkoja Preziden
tui -už paramą sovietų pavergtųjų valstybių 
bylai ypač už Pavergtųjų Valstybių Sa
vaitės paskelbimą. Toliau delegacijų pirmi 
ninkai primena Prezidentui dabartinės 
tarptautinės įtampos priežastis ir pabrėžia, 
kad, tik jas pašalinus, įmanoma teisinga 
ir patvari taika pasaulyje, ir kad Chruščio
vas, kaip tik atvirkščiai, siekia dabartinė 
padėtį Centro ir Rytų Europoje įtvirtinti, 
kaip išeities bazę būsimoms sovietų agresi 
nėms avantiūroms.

Laiško išvadose delegacijų pirmininkai 
reiškia viltį, kad JAV Prezidentas Chruš
čiovo vizito proga jam tvirtai pastatys C. 
ir Ryt. Europos kraštų laisvės atstatymo 
klausimą. Lietuvos Delegacijos vardu laiš
ką pasirašė Delegacijos pirmininkas V. Si
dzikauskas.

PASAULYJE
— Lordo titulą iki gyvos galvos gavo 

darbiečių ilgametis atstovas ir buvęs par
lamento spikeris Herbert Morrison.

— Pietų Korėjoje taifūno metu žuvo 
175, sužeista 195, dingo 173 žmonės; Japo
nijoje žuvo 15, sužeista 103, dingo 33.

— Sovietų mokslininkai svarstą klausi
mą nusiųsti į mėnulį automatinę kosminę 
stotį.

— Kinija yra nusibraižiusi savo žemėla
piuose apie 40.000 kvadratinių mylių Indi
jos teritorijos.

— Vokietijoje, netoli Warendorf, civi
liai gyventojai buvo išėję muštis su būriu 
(apie 40-50) britų karių dėl pažeistos vo
kiškos vėliavos.

—- Užregistruotas stiprus žemės drebėji
mas Kermadec salose už N. Zelandijos.

— Kanadoje, Toronto, vagys įsilaužė į 
meno galeriją ir pavogė paveikslą už 700 
tūkstančių dolerių.

—■ Olandija savo viengungiams sumaži
na pajamų mokestį.

— Amerika jau ruošiasi siųsti žmogų į 
erdvę aplink žemę paskraidyti.

— Nemaža žmonių dirba išblaivinimo 
įstaigoje. — kalba milicijos leitenantas J 
Kaledinskas. — O juk visi jie galėtų atne? 
ti naudą kitur, jeigu nebūtų girtuoklių...

J. Raudeliūnas
Kaunas,

Dvi mirties bausmės už įvykius 1941 m.
(Elta) Vilniaus savaitraštis „Literatūra 

ir menas“ (35 nr.), duodamas antrąją dalį 
savo reportažo „Šiurpūs dokumentai apie 
lietuvių gestapininkų piktadarybes Kretin
goje“, savo komentare pastebi: „Šiurpiųjų 
dokumentų puslapiai tuo dar nesibaigia. Vi 
sa Jakiui, Bražinskui ir Smilgiui iškeltos 
bylos medžiaga netrukus bus išspausdinta 
knygoje, kurią spaudai paruošė buržuazi
nių nacionalistų antiliaudinės veiklos doku 
mentų skelbimo redakcija, vadovaujama B. 
Baranausko“. Tai, matyt, nauja įstaiga, ku 
rios specialus uždavinys rinkti, „apdirbti“ 
ir skelbti „demaskavimo“ medžiagą. Kny
goje būsią dar „daugiau sukrečiančių paša 
kojimų apie lietuviškų hitlerininkų žvėriš 
ką siautėjimą ramiajame Žemaitijos mies
te“. Girdi, užsienio lietuvių emigrantinėje 
spaudoje pasirodą vis daugiau rašinių, ku
riais esą stengiamasi anų laikų dėmes nu
trinti. Tad „demaskavimo“ medžiagos skel 
bimas būtų lyg ir reagavimas į Vakaruose 
skelbtą medžiagą apie sovietinius žiauru
mus.

Dvi mirties bausmės Vilniaus teisme

„Demaskavimo“ tendencija matosi ir iš 
bylos, kurią š.m. liepos 30 d. baigė spręsti 
, Lietuvos Aukšč. teismo baudžiamųjų by
lų teisminė kolegija“. Vilniaus „Tiesa“ apie 
ją plačiai parašė tik vienam mėnesiui pra
ėjus, rugpiūčio 30 d.

Toje byloje, mirties bausme sušaudant, 
nuteistas Povilas Zamauskas, 54 m. am
žiaus, buv. Ukmergės saugumo ir krimina
linės policijos miesto rajono viršininkas, ir 
Povilas Medišauskas, buv. Ukmergės kalė 
jimo prižiūrėtojas. Zamauskas po karo bu 
vo likęs Lietuvoje, prisidengęs muzikos mo 
kytojo titulu, o Medišauskas, pakeitęs savo 
pavardę į Medušą, apsigyvenęs Anykščių
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ffepZyn/bS DIENOS ~~|
CHRUŠČIOVAS AMERIKOJE

Visuomenės sutiktas šaltai, Chruščiovas 
vis dėlto sukasi Amerikoje neblogai. Ypač 
būdingas ir džiaugsmingas buvo jo susiti
kimas su milijonierium Nelson Rockefeller.

Jungtinių Tautų susirinkime jis pasakė 
kalbą, kurioje pasiūlė per ketveris metus 
visiems kraštams nusiginkluoti ir palikti 
tik policiją, iš visų kraštų atitraukti sveti
mą kariuomenę, panaikinti bazes ir tarp 
Šiaurės Atlanto ir Varšuvos pakto kraštų 
pasirašyti nepuolimo sutartį.

NELAIMĖ SKOTUOS KASYKLOJE
Ugnis atkirto išėjimą 45 vyrams Škotijos 

kasyklose. Tik vienas pajėgė praeiti pro dū 
mus. Vienas ištrauktas negyvas.

KINIEČIAI PRIE NEPALO SIENOS
Nepalo vyriausybė patvirtino, kad Kini

jos kariuomenė yra prie krašto sienos, bet 
dėl to nesą ko rūpintis. Vyriausybei netekę 
matyti dar tokių kinietiškų žemėlapių, ku
riuose būtų įjungta ir Nepalo žemių.

KINIJOS - INDIJOS ATOSLŪGIS
Smarkiai puolusi Indiją, Kinijos spauda 

pagaliau aprimo, pažymėdama, kad galima 
bus taikiai sutarti.

Vis dėlto dar tebereikalaujama, kad In
dija pasitrauktų iš tų vietų, kurios Kinijos 
žemėlapyje išskirtos iš Indijos.

TRUMANAS NETIKI
Buvęs Amerikos prezidentas Trumanas 

pareiškė, kad jei rusai iš tiesų savo paleis
tąja raketa pasiekė mėnulį, tai nuostabu, 
bet jis tuo netikėsiąs, kol pats nepamaty
siąs. *

Su Chruščiovu nesusitiksiąs.

GREIČIAU ATPAŽINS VĖŽĮ
Prancūzų institutas surado naują būdą, 

kaip atpažinti vėžio ligą, kol 'ji dar nėra 
stipriau įsigalėjusi.

Bet tą naująjį būdą dar reikia praktiš
kai patikrinti.

KIPRO VADAI GINČIJASI
Tarp Kipro salai dabar atstovaujančio 

arkv. Makarioš ir jos pogrindinei armijai 
vadovavusio Grivas vyksta nesutarimas, 
kuris prasiveržia viešai sakomose kalbose.

Grivas dabar norįs jau pamatyti arkivys 
kūpą ir išsiaiškinti asmeniškai.

PIRMĄ KARTĄ TAIP AIŠKIAI
Ryšium su Chruščiovo kelione į Ameriką 

rusai buvo nustoję trukdyti klausytis Ame 
rikos balso. Pirmą kartą nuo 1948 m. buvo 
nutildyti trukdantieji aparatai (Rusijoje 
ir rytų Europos kraštuose tokių trukdytu
vų esą apie 2.500). 

rajone ir tarnavęs „Bolševiko“ kolchoze 
piemeniu...

Byloje jie abu buvo kaltinami ir prisipa
žinę, kaip rašo „Tiesa“, dalyvavę 117 asme 
nų nužudyme prie Ukmergės 1941 m. lie
pos mėn. Žmonės buvę kariami ir šaudomi 
ir kai kuriais atvejais pusgyviai užkasami. 
Byloje buvo minimas dar Pranas Kuzmic
kas, buv. Ukmergės kalėjimo viršininkas, 
kuris kartu su felčeriu Giedraičiu „ir ki
tais“ jau anksčiau buvę nuteisti. Taip pat 
dažnai minėtas Vaclovas Deveikis, kuris, 
be to, kaltinamas, kad esąs „atsakingas už 
12.000 tarybinių žmonių nužudymą Pivoni 
jos šile“, ir Mečys Paškevičius, buv. Uk
mergės miesto raj. pol. viršininkas, kuris 
kaltinamas dalyvavęs 117 asmenų žudyme 
ir dabar pakeista pavarde gyvenąs Čikago
je. Laikraštis paduoda jo tariamą dabarti
nį adresą.

Nesunku suvokti, kad visa bylos medžia
ga sukirpta ir paskelbta taip, kad gautųsi 
juo didesnis „buržuazinių nacionalistų de
maskavimo“ efektas.

(E) Pabaltijo diplomatų konferencija 
Londone. Rugpiūčio 18 d. Estijos pasiunti
nybėje Londone įvyko Pabaltijo valstybių 
akredituotų diplomatų pasitarimas, kuria
me dalyvavo Estijos ministeris T. Torma, 
Lietuvos ministeris B.K. Balutis ir Latvi
jos ministeris K. Zarinš. Be to, šiame posė
dyje dalyvavo ir egzilinės Lenkijos vyriau
sybės Londone užs. reikalų ministeris Žavi 
ša. Pasitarta aktualiais pasaulio politikos 
klausimais, kiek jie liečia Pabaltijo kraš
tus. Daryta ir tebedaroma įvairūs žygiai 
ryšium su atskirais įvykiais, kaip, pvz., pre 
zidento Eisenhowerio atvykimu į Europą ir 
jo būsimuoju susitikimu su Chruščiovu.

LAOS REIKALAS AIŠKINAMAS
Nors sukilėliams poroje vietų pasisekė 

pasistūmėti priekin, J. Tautos nesvarsto 
Laos reikalo, bet siunčia komisiją išaiškin 
ti padėties.

KRITIKA PRIEŠ KRITIKĄ
Kai kurie vokiečių politikai ir laikraš

čiai puola Dr.' Adenauerį už jo kalbą, ku
rioje jis pareiškia prieš britus nukreiptų 
minčių.

PLANAS PRIIMTINAS KAI KAM
Lordas B. Russell, kaip ir kai kas iš dar

biečių sluoksnių, siūlo britų vyriausybei 
priimti Chruščiovo Amerikoje pasiūlytąjį 
nusiginklavimo planą.

IŠAIŠKINTI „PABALTIJO PATRIOTAI“

(E) Kurį laiką Vokietijoje gyvenantieji 
lietuviai gaudavo paštu lapelius, kuriuose, 
prisidengus „Pabaltijo patriotų“ vardu, bu
vo šmeižiami politinėje ir bendruomeninė
je veikloje aktingai pasireiškiantiėji mūsų 
tautiečiai. Pėdoms sumėtyti, laiškai buvo 
įmetami įvairiuose miestuose į pašto dė
žutes. Siuntėjais buvo pažymimi visuome
nei žinomi asmenys. Pasitaikydavo, kad la
peliuose šmeižiamieji figūruodavo kaip 
siuntėjai.

Išaiškinta, kad tų lapelių gaminime ir 
siuntinėjime dalyvavo asmuo, anksčiau tar 
navęs kuopose. Jis dirbęs kontakte su so
vietinėmis įstaigomis Berlyne ir iš ten bū 
davęs intruktuojamas. Jis prisipažino.

Panaši šmeižtų akcija buvo vykdoma ir 
tarp latvių bei estų.

Pastaruoju metu vietoje „Pabaltijo pat
riotų“ tą patį šmeižtų darbą varo lapeliai, 
pasirašomi „Lietuviai išeivijoje“. Jų leidė
jai taip pat jau išaiškinti.

Šia proga dar galima priminti, kad sa
vo laiku buvo išaiškinta ir gauja, kuri 
1955 metais buvo įsilaužus! į Vliko būstinę 
Reutlingene tikslu išvogti įvairius doku
mentus. Gaujai teko nešdintis nieko nepe
šus, bet pačiai pavyko pasprukti. Tačiau 
įsilaužimo dalyviai vėliau buvo suimti: du 
sovietinės zonos piliečiai ir vienas persas.

SIUNTINIŲ REIKALU TIKRIAUSIAS 
INFORMACUAS SUTEIKIA VISIEMS

TAZAB LIETUVIŲ SKYRIUS,
1, LADBROKE GARDENS, 

LONDON, W.1I.
Tel. PAR 2139

1



Nr. 38. (578) 1959. IX. 24

25 METAI ŠKOTIJOJE TARP LIETUVIŲ

Rašo K. Savonis

Rugsėjo 20 d. Škotijos lietuviai, ypač šv. 
Kazimiero Parapijinė Draugija, švenčia re
tą šventę - jubiliejų. Dvasios Vadovui kun. 
Juozui Gutauskui sueina 25 metai darbo 
jų tarpe. Kun. Juozas Gutauskas atvyko 
1934 metais iš Lietuvos, jaunas, pilnas ener 
gijos, tęsti savo pirmtakūnų darbo: būti šie 
lų vadu ir patarėju Škotijos lietuviams iš
eiviams.

Kaip žinome, jis nebuvo pirmasis lietu
vis kunigas Škotijoje. Pirmųjų ateivių rū
pesčiu ir kova sukurtoji parapija gyvavo 
jau daug metų. Taip pat Škotijos lietuviai 
jau turėjo savo draugijas, kaip Liet. Kat. 
Moterų, šv. Juozapo, Blaivybės ir kt. 
Prieš atvykstant kun. J. Gutauskui čia 
jau buvo dirbę kiti kunigai— J. Norbutas, 
J. Petrauskas, E. Vasiliauskas ir kiti — ir 
nemaža nuveikę.

Ano meto Škotijos lietuvių išeivių gyve
nimas buvo sunkus. Gyveno jie plačiai iš
siskirstę po kraštą ir sunkiai dirbo anglių 
kasyklose ir geležies liejyklose. Jų uždar
biai buvo menki, o dauguma turėjo gausias 
šeimas. Sunkios gyvenimo sąlygos palenkė 
daugelį į įvairias negeroves, su kuriomis 
kunigams buvo gana sunku kovoti. Kun. 
J. Gutauskas mokė žmones švelniu žodžiu, 
pabarančiu ir pamokančiu.

Ypatingas vaidmuo jam teko draugijose. 
Dauguma prisimena jį kaip patarėją ir tai 
kytoją ginčuose.

Ypač prieš antrąjį pasaulinį karą, kun. 
J. Gutauskui vadovaujant, buvo nudirbti 
dideli darbai. Jo rūpesčiu sukurta Škotijos 
Lietuvių Jaunimo Sąjunga, kiek' vėliau 
draugijų darbo vadovaujamas organas 
Škotijos Lietuvių Taryba. Bet tai tik tos 
veiklos dalis. Plėsti glaudesniems kultūri
niams santykiams su kitomis D. pritanijos 
lietuvių kolonijomis kun. J. Gutauskas su
šaukė D. Britanijos Lietuvių Seimą Glas- 
gowe. Tame seime dalyvavo Londono ir 
Manchesterio lietuvių atstovai. Buvo ap
svarstyta daug naudingų dalykų. Taip pat 
netenka pamiršti, kad jo pastangomis bu
vo pastatytas gražus paminklas ant kun. 
J. Petrausko kapo.

Kilęs karas ir antrą kartą pavergta tėvy 
nė atneša naujų rūpesčių ir Škotijos lie
tuviams. Nauji tremtiniai užplūsta Europą. 
Žinios nebuvo džiugios. Ten badas, skur
das ir neviltis. Sukrunta Škotijos lietuviai 
ir kun. J. Gutausko vadovaujami stengiasi 
padėti vargstantiems broliams. Įkuriamas 
Lietuvai Gelbėti. Fondas; organizuojama 
rinkliava padėti lietuviams belaisviams ir 
kitiems varge esantiems. Jų įnašas, tiesa, 
nedidelis, bet_ kiek širdies ir atjautimo pa
rodyta! Vėliau matome naujus ateivius at
vykstant į šį kraštą. Dalis jų apsigyvena 
Škotijoj. Kun. J. Gutauskas aplanko juos

Kun. Juozo Gutausko

ir supažindina su senųjų išeivių gyvenimu 
ir veikla. Užsimezga glaudi naujųjų ir se
nųjų bičiulystė, kai naujieji ateiviai prade 
da lankyti senųjų šeimas ir rengiamuosius 
pobūvius Glasgowe, Bellshill ir kitose vie
tose. Pagyvėja ir draugijų veikla, paleng
vėja našta ir kun. J. Gutauskui, ypač gi
nant pavergtosios tėvynės reikalus. Su pa
garba kiekvienas prisimena ir' kun. Dr. L. 
Gronį, kuris čia dirbo keletą metų ir tuo 
palengvino kun. J. Gutauskui. Abu kuni
gai tarpusavyje buvo geri bičiuliai, nusipel 
nę pagarbą žmonių širdyse.

Škotijos lietuvių organizacijos dažnai 
rengia įvairius pobūvius, vadinamus šeimy 
niškais vakarais. Dar nėra buvę tokio va
karo, kuriame nedalyvautų ir kun.. J. Gu
tauskas ir nepalinksmintų susirinkusiųjų 
gražiausia daina Sėjau rūtą, sėjau mėtą. 
Mes matome jį taip pat visuose minėjimuo 
se, išgirstame jo įdomų žodį apie garbin
gąją Lietuvos praeitį, dabarties rūpesčius 
ir temas, taip pat vilties ir paguodos žo
džių senoms motinėlėms jų dienos proga.

Žymūs svečiai yra lankę Škotijos lietu

Iš įvairių Kanados ir Amerikos vietovių 
prie vėsiojo, ramiojo Paw Paw ežero, Siga- 
los Resort įvyko Lietuvių Krikščioniško
sios Demokratijos Studijų Klubų sąskrydis 
— IV-sis metinis suvažiavimas. Jame šie
met dalyvavo per 50 jaunųjų ir keliolika 
svečių, tiek iš vyresniųjų, tiek jaunesniųjų 
tarpo.

Šalia atostoginio, pramoginio programos 
punkto: maudymosi, sporto, studentiško 
alučio, bendros lietuviškos dainos, dalyviai pirm. J. Gravrogkas
aktyviai reiškėsi ir suvažiavimo darbuose.

šeštadienio pavakare buvo išklausyta 
prel. M. Krupavičiaus paskaita apie lietu
vių jaunimo vaidmenį lietuvybės išlaiky
me, nepriklausomybės atgavime, valstybės 
kūryboj. Pažvelgęs į jaunimo gyvastingą 
reiškimąsi istorinėj perspektyvoj, garbu»s 
valstybininkas ragino ir šiandieninės išei
vijos jaunimą gyvai jungtis į likiminę kovą 
ir aktyviai ruoštis kūrybiniam Lietuvos 
valstybės atstatymo darbui.

Sekmadienį, po prel. M. Krupavičiaus at
laikytų šv. Mišių, kurių metu iš dalyvių 
krūtinių skambėjo jautriosios ir mielosios 
lietuviškos giesmės, ir po karšto popiečio, 
susirinkusieji vėl kibo į protinį darbą. „Ęo 
litikos. prasmės ir vietos išeivijoje“ temą 
svarstė keturi referentai: J. Gravrogkas — 
.Politikos prasmė išeivijoje“, B. Lukoševi
čiaus paruoštą referatą „Politikos apimtis 
išeivijoje“ skaitė Skirmuntas-Radvila, Al- 

vius. Jie patyrė jų vaišingumą, meilę ir pa 
garbą savo vadovui.

Kun. J. Gutausko redaguojamas ,,Išei
vių Draugas“ — paprastas laikraštukas 
bet iš jo, tarytum iš veidrodžio, mes mato
me Škotijos lietuvių gyvenimą. Versdami 
lapus pamatome nuveiktus darbus, vargus 
ir ydas. Redaktorius yra pasiryžęs tol leis
ti laikraštį, kol Škotijoj gyvens lietuvių.

Kun. J. Gutauskas yra gerai pažįstamas 
ir kitoms D. Britanijos lietuvių kolonijoms. 
Kaip žinome, jis nuolat yra išrenkamas D. 
Britanijos Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės Tarybos pirmininku nuo pat įkūrimo 
dienos. Jis gerai pažįstamas ir Londono lie 
tuviams,- vedęs ten rekolekcijas ir kitom 
įvairiom progom ten buvojęs.

Šiandien Škotijos lietuviai visi kaip vie
nas didžiuojasi savo vadovu. Tiesa, jau 
daug žmonių priglaudė šalti kapai, jauni 
palinko po sunkių metų našta. Bet malonu 
yra prisiminti tuos prabėgusius 25 metus 
ir džiaugtis kun. J. Gutausku. Pastarai
siais metais kunigo darbas senųjų išeivių 
tarpe yra nelengvas. Daug ligonių, laukia

STUDIJŲ KLUBU SĄSKRYDIS
girdas J. Kasulaitis — „Studijų Klubų tiks Bendruomenės pirm. kun. V. Mincevičius 
lai“ ir Adomas Viliušis — „Jaunimo politiir kt.
nio darbo metodika“. Į bendras diskusijas Gausus jaunatviška dvasia ir sveika, gy 
jungėsi referentai, Dr. K. Šidlauskas, Algir va mintimi sąskrydis paliko dalyviams gra 
das Žemaitis, Skirmantas Radvila, Šarūnas žiu, mielų įspūdžių. Ne vieno buvo pagei- 
Užgiris, Juozas Končius ir kt. Baigiamąjį 
diskusijų žodį vėl tarė prel. M. Krupavi
čius, gilindamasis į jaunimo dalyvavimo 
politikoje klausimą.

Bendrąją uždaromąją vakarienę stumte
lėjus dar valandą į priekį, centro valdybos 

kalbėjo aktualiais 
Studijų Klubų organizacijos reikalais, bu
vo padaryti pranešimai iš Lietuvos laisvini 
mo srities, „Jaunimo žygių“ reikalais, pri
imtos rezoliucijos (viena speciali anglų kai 
ba Amerikos vyriausybei ryšium su Chruš 
čiovo atvykimu į JAV). Suvažiavimo dar
bai baigti Lietuvos himnu.

Sąskrydį - suvažiavimą savo dalyvavimu 
pagerbė prel. M. Krupavičius, Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjungos centro 
avldybos pirm. Dr. K. Šidlauskas, komiteto 
nariai: Dr. V. Litas, P. Maldeikis, Juozas 
Poškus, Pr. Povilaitis, Ateitininkų Sendrau 
gių Sąjungos centro valdybos pirm. K. Klei 
va, Čikagos Jįrikščionių demokratų sky
riaus pirm. J. Bičiūnas ir kt.

Raštu suvažiavimą sveikino J.E. vysk. 
Brizgys, Dr. Vyt. Bagdanavičius, MIC, 
Amerikos Lietuvių R. Kat. Federacijos pir 
mininkas inž. A. Rudis, Vliko narys Pr. Vai 
nauskas, Dr. VI. Vilimas, Italijos Lietuvių

Oi

savo kunigo raminančių žodžių taip pat 
daug yra žmonių, nebegalinčių jau paeiti. 
Jis yra jiems suraminimas ir paguoda. 
Ačiū jam už tai.

Mano ir Škotijos lietuvių Jam siunčiami 
nuoširdūs linkėjimai! Dar kartą Ilgiausių 
Metų Brangiajam Klebonui!

dauta sekantį sąskrydį ruošti visos savai
tės ilgumo, o kanadiškiai bendraminčiai už 
sikvietė kolegas kitais metais pas save. 
Daugiausia pasidarbavo sąskrydį ruošiant 
centro valdbos pirm. Gravrogkas ir čikagiš 
kio klubo pirm. Adomas Viliušis, kurie su 
savo talkininkais nešė visą technikinę ru
dos naštą. R. S.

NET IR KIŠKIUS SUSKAITĖ
Mūsų Girių žurnale rašoma, kad Lietuvo 

je šįmet yra 916 briedžių ir 356 taurieji el
niai. Be to, Dubravos draustinėje esą per 
50 dėmėtųjų elnių. Kiškių esą 121.000, ir 
tai esą 19.000 daugiau, negu buvę pernai. 
Peri.nčių gulbių šįmet Lietuvoj esą per 80 
porų.

Sunkiau sekėsi vilkus suskaityti. Širvin
tų apylinkėje vilkai jau pagrobė keletą 
avių. Vilkai slankioja ir Švenčionių miš
kuose. Bet medžiotojams nepavyksta jų nu
šauti.

Nuo rugpiūčio pradžios leidžiama me- 
dižoti šernai. Jų irgi žymiai padaugėjo, ir 
jie negerbia socialistinės nuosavybės: kni
sa kolchozų bulves. (LNA)
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»"<3ekmadienio

Kristaus Kalno Pamokslas

Pasinaudojant muzikos terminologija, 
Kalno pamokslą galima palyginti didingai 
simfonijai, kuri nuo pat savo pirmųjų akor 
dų, įsijungiant visiems orkestro instrumen
tams, tiksliausiai praneša savo pagrindi
nes temas. O tos temos yra pačios nelaukti 
niausios, šiame pasaulyje labiausiai negir
dėtos, visiškai skirtingos nuo bet kokių ki
tų orkestrų temų ir pristatomos lyg būtų 
pačios spontaniškiausios ir natūraliausios 
gerai išlavintai klausai. Tikrovėje iki Kai 
no pamkslo visi, žmonių vaikų orkestrai, 
nors ir kitos rūšies įvairumuose, unisonu 
skelbė, kad žmogaus palaima glūdėjo gero
je laimėje, kad iš sotumo ateina pasitenki
nimas, kad malonumas kyla iš patenkinto 
troškimo, kad garbę sudaro kitų žmonių 
rodoma pagarba. Savo harmoninguose są
skambiuose Kalno pamokslas skelbia visai 
priešingai: žmogaus palaima, širdies 
džiaugsmas yra žemiškos laimės nebuvime, 
sotumas — alkyje, malonumas — troškimo 
ir geismo nepatenkinime, susilaikyme, gar 
bė — negerbime, tačiau tas viskas atsižvel
giant į amžinąjį atlyginimą. Šios simfoni-
jos klausytojas išbąla girdėdamas tokias 
temas, bet orkestras netrukdomai tęsda
mas sugrįžta prie paskelbtų dalykų, juos 
vieną po kito atskiria, sustiprina ir į at
mintį įkaĮa, apibėga naujais tonais, dūdų 
gaudime surenka kitas temas, arkose bai
liai beaidinčius, jas pataiso, perkeičia, iš
kelia į aukščiausias viršūnes, kai kurį seną 
rezonansą, aidintį iš tolimų orkestrų, už
lieja tonų ūžesyje, išskirdamas jį iš savo 
simfonijos. Vėl pakyla banga sąskambių, 
kurie kyla vis į viršų nuo realios žmonijos 
ir medžiaginio pasaulio ir aukštybėse pa
siekia jau nebe šį, bet nemedžiaginį ir die
višką pasaulį.

Senovės stoikai kurį nors paskelbimą va 
dindavo paradoksu, jei jis būdavo priešin
gas bendrajai nuomonei. Ta prasme Kalno 
pamokslas yra pats didžiausias ir pats 
kraštutiniausias paradoksas, koks bet ka
da buvo paskelbtas. Jokia kalba, pasakyta 
žemėje, nepadarė tokio perversmo, arba ge 
riau tariant tokio pagrindinio išvertimo, 
kaip ši. Kas anksčiau buyo vadinama bal
ta, dabar pavadinta jau ne pilku ar tamsiu, 
bet stačiai juoda, o juoda aiškiai pavadinta 
balta. Senovinis gėris priskirtas blogiui, o 
senovinis blogis priskirtas gėriui. Kur anks 
čiau atrodė kilo viršukalnė, dabar ji.laiko 
ma tik pagrindu, ant kurio statoma, o kur 
buvo gelmė, iškelta ji į viršūnę. Palyginus 
su šia revoliucija, einančia iš Kalno pa
mokslo, su didžiausiomis žmonių padaryto 
mis revoliucijomis žemėje, šios pastarosios 
atrodo lyg įsivaizduotos kovos vaikų žaidi
me.

(Bus daugiau)
Giuseppe Ricciotti (Kristaus Gyvenimas)

J. PAUKŠTELIS

Pabudimas
Ji buvo tokia laiminga, kad ir padie

niams nieko negailėjo — virė kopūstus, la
šinius ir liepė: valgykite... iki vakaro juk 
pravers. Padieniai, ypač moterys, žodžių 
neberado tokiai šeimininkei. Jos gerumė
lis, sakau, — nors prie širdies dėk, — kal
bėjosi neva patylomis, bet taip kad Rožy
tė girdėtų. — Tokia tai jau neliks neištekė
jusi — geriausias vyras ją pagriebs. Kai 
tik pamatys, kas per širdis, tai ir pagriebs.

Vakare Rožytė joms dar ir paviržio įdė
jo. Vienai kvietinių miltų į skarelę įpylė, 
kitai lašinių gabaliuką, kopūstlapyje suvy
niojusi, rankon įbruko: parneškite gi vai
kams — tur būt, neturite.

— Ačiū, širdelyte kur čia turėsi. Gerai, 
kad dar bulbienės turime. Gi išverdu ry
tais puodą, dar pienu truputį užžilinu ir — 
pliurpkite, sakau, kol vakare pareisiu. Bet 
ne sotus, širdel, valgis, ne pavilgas »— iš
ėjo vaikai į pilvus, pasišiaušę, mergaitei 
dar piktšašių galvoje įsimetė, ir tiek.

Arba kita:
— Ačiū, ačiū, — parnešiu savo seniui. 

Jau kelinta diena nuo lovos nebepasijudi- 
na. Tik pyksta, keikiasi, smarvės iš dantų 
nepaleidžia — balažin, koks čemeris į strė
nas jam išlindo. Gal, kai užvalgys stipriau, 
tai ir kantrybės daugiau atsiras.'Ačiū!..

Vieną vakarą Rožytė Valentui pakišo 
pieno ąsotėlį.

— Gal nuneši paėmęs?
— Kam?
— Nagi tėvams — kam gi daugiau. Gi 

jie savo karvės neturi... vis jau...
Valentas paėmė ąsotėlį ir, pasikišęs jį po 

skvernu, nunešė.
Rožytė ir daugiau ką duotų seniams nu

nešti, bet Marijona prilaikė:
— Tu jau savo geros širdies per daug 

nerodyk. Kai gaspadinė parvažiuos, tada 
ir bus.

— Ką aš padarysiu, kad man tų sene
liukų gaila?

— Gaila’. Kažin nuo kada tau jų taip 
jau gaila?

Marijoha suprunkštė.
—Ką tu, Mariut... aš nežinau...
— O aš žinau. Nors Ir kažkaip gailesį 

bet vis tiek iš tų pelų nebus grūdų.
— Ką tu čia, Mariut, prasimanai, iš tei

sybės?
— Jei jau sakau, tai taip ir yra. Aš be 

reikalo neaušinu burnos.
Rožytė susimąstė, durų staktos atsirėmu

si, o Marijona skersa naščiais išnešė kiau
lėms.

Aš jau nežinau — kad tuoj kiti ir paste
bi. Bet jei aš ir dabar jam neparodysiu, 
kad... tai kada gi beparodysiu?

— Nei tu čia bejok naktigonių, nei ką, 
— sako jam, kai jis, vakarienę pavalgęs, 
ima ieškoti rudinės. — Tik privargsti, ir 
tiek... Geriau uždėk arkliams dobilų ir te
gul ėda.

— O jei šeimininkė barsis?
— Ką čia barsis... Nei čia barsis, nei ką. 

O jei ir kiek barsis, galvos juk nenutrauks.
Valentas ir nebėjojo.
Kitą dieną vėl sako:
— Nei tu čia kelkis taip anksti, nei ką. 

Didelis daiktas —- ar atsikelsi saulei te
kant, ar jau užtekėjus — vis tiek tas pats.

— Bet šeimininkė liepė kviečius nu
plauti.

— Nagi ir nuplausi. Užkinkysi plauna
mą ir nuplausi. Ar nenupiausi?..

Rytą einant jam į darbą, sūrio gabalą į 
ranką įkiša.

Imk gi... O taip, tai visai nusivarysi, vie 
nas besiplūkdamas. Nusivarysi, ir tiek.

Niekad Rožytė ir savo išvaizda taip nesi
rūpino, kaip dabar. Atsikels rytą ir tuoj 
praustis. Išsipraususi kartais ir pasipud
ruoja truputį (Irena davė pudros), kad dė 
mės kaktoje ir aplink lūpas nebūtų tokios 
ryškios. Bet kai dėmių nebežymu, pudra 
žymu. Tada nusigandusi ją nušluosto. Ne

duok Dieve — jis pamatytų!,,,

Paskutinį vakarą prieš motinos parva
žiavimą Rožytė kieme pasivijo Valentą.

— Palauk gi!
— Ką sakysi?
— Ką čia sakysi. Lovą paklosiu — ma

čiau labai sujaukta. Jau tie vyrai, sakau, 
nei jie tau lovos pasiklos, nei ko... Ką gi 
jūs darytumėt, jei moterų nebūtų?

— Blogai būtų. Ne tik lovos niekas ne
paklotų, bet ir širdies nenuramintų.

— Argi jau taip nerami, jei reikia ra
minti?

— Kur čia bus rami.
Rožytė ima taisyti lovą. Ne, ant tokių ra- 

gažių ji neleis jam gulėti. Aš jau nežinau
— toji mama! Ne tik valgyti gaili, bet ir 
patalo žmoniško gaili! Jau kam-kam, o 
jam...

— Palauk, atnešiu plonesnę paklodę, už
valkalą. Kaip tu gali ir gulėti ant tokių 
storų, kaip ant maišų?

— Tamsu, nematau, tai ir guliu.
— Kur čia nematau,— šonus gali pra

trinti.
Greit nubėgo didžioj on klėtin, ištraukė 

iš skrynios lininę paklodę, užvalkalą, grį
žusi užtiesė, užvilko.

Dabar pamatysi, kaip geriau miegosi.
Bet eiti iš klėties nesiskubina — dulkės 

nuo staliuko nušluostė, sieką ant kaniko 
užmetė, ,,kad po kojų nesipainiotų“.

— Dėkui, Rožyt, kad neužmiršti manęs 
„vargšo siratos“, — juokavo Valentas. — 
Dabar rytėčiau kietoj lovoj, kaip ciucė ant 
girnų, jei ne tavo gera širdis.

Ir pabraukė jai delnu per visą ranką — 
nuo peties iki riešo. Rožytei nuėjo silpnu
mas per pakinklius — nebegali nė žodžio 
ištarti — lyg nesvaima.

— Ką čia gera, kad negera.
— Kaip negera? Gera!
— Kaip gera? Visai negera!
— Iš kur tu tai ištraukei.
Visai sumišo, atsiduso, o nuo jos kaip 

nuo krosnelės po visą klėtelę sklinda šili
ma. Valentą taip pat pradėjo imti kažkoks 
nerimas — nusitvėrė abiem rankom už 
balkelio, pasisupo. Rožytė paėjo porą žings 
nių durų link, atsigręžė ir vėl žiūri. Pasa
kytų ar bent mažiausią ženklą duotų, kad
— neik, dar pabūk! — ir ji būtų, kažin 
kiek būtų... Bet jis nieko.

Atsiduso iš gilumos krūtinės ir slenka 
Įąukan, 

nebūtų kas atsitikę! Oi tu, Dieve mano! Vie 
na bėda nepasibaigė, kita prasidėjo! Na, 
palauk!

Dūskuliais iš klėties nuvirtavo į trobą.
— Rože, eik čia! — pamojo ranka.
Duktė iš balso supratusi, kad kažkas ne

gera, nuskubėjo nelygia paskliundėle.
— Sakyk, kaip Valentas — ar dirbo, ar 

netinginiavo, kai manęs namie nebuvo?
Ji nutarė iš pradžių dar aplinkiniais ke 

liais dukterį pakamantinėti,
— Labai dirbo! (Rožytė pasiryžo viso

mis išgalėmis ginti Valentą). Visą laiką dir 
bo. Aš dar sakiau — nedirbk taip sunkiai 
— trūkį gausi, bet jis...

— Gerai, — pertraukė motina, — o kny
gos ar jis neskaitė, man nesant namie?

— Neskaitė! Kada gi jis būtų tuos visus 
darbus padirbęs, jei būtų knygą skaitęs? Ir 
rugius suvežė, ir kviečius nuplovė, ir mie
žius pradėjo piauti ir... — skubiai skaičia 
vo duktė.

— Gerai, — vėl pertraukė motina, — o 
dabar tu man pasakyk — geri vaikai visa
da tėvams pasako — tu man pasakyk, ar 
kartais Valentas nepradeda prie tavęs lįs
ti? Ypač dabar, kai manęs nebuvo namie?

Rožytė akis pastatė.
— Aš jau nežinau... mama vis kažką... 

----Nesisarmatyk, pasakyk man viską.
Vaikai, ypač dukterys motinai visada pa
sako.

— Aš nežinau... kaip gali mamai tokios 
mintys ateiti... tuoj ims ir lįs...

— Ot tas ir yra, kad tokie prasti, kaip 
Valentas, jei tik mergaitė patinka, tuoj ir 
lenda, ir padaro visiems bėdos... Kitas rei 
kalas — ūkininkų vaikai, jie dalikatesni, 
apsižiūri, ne tokie muguliai.

Rožytė visai išraudonijo, net sušilo.
— Ką jau čia, mama, iš teisybės!..
— O ko dabar miauzgi? — subarė. —Ko 

kie stebuklai, jei gaspadoriaus duktė patin 
ka samdiniui. Patik — aš neginu! Doros 
mergaitės turi patikti. Tada ir jis labiau iš 
kailio nersis, kai patiksi, ir naudos bus dau 
giau... Bet dabar man štai ką pasakyk, — 
vis labiau įsismagino motina. — Kam tu 
jam tą paklodę tokią gerą paklojai, užval
kalą lininį, žičkiniu galu užvilkai? Štai ką 
pasakyk! — Įsmeigė tiriančias vanago 
akis.

(Bus daugiau)

— Tai gal rytoj nekelti taip anksti? — 
stabtelėjusi ant slenksčio, dar paklausė.

— Pakelk, — eisiu miežių plauti.
— Neke-elsiu! — viauktelėjo kaip ir ko 

ketiškai ir išslinko.
Išgirdęs, kad jau klebstelėjo priemenės 

durys Valentas išėjo į pašalę... Čia dar pa 
sižiūrėjo į mėnesį, kuris toks didelis kilo 
aukštyn, paskleisdamas aplinkui lyg gaisro 
ugnis. Žeme slankiojo vėsuma, ir niekur 
jokio garso.

Kažin, ką dabar Irutė daro?. Patraukė 
šnervėmis drėgnas vakaro kvaptis ir grįžo 
į klėtelę. Tik kokią staigmeną galėtų jam 
tas Šliažas rengti? Bet aiškiai pasakė: staig 
-me-ną!..

Rožytė sustojo viduryj seklyčios. Lyg ko 
nepasiekusi, lyg kokią progą praleidusi. 
Pripuolė prie lango, pasižiūrėjo į klėtelę: 
ką aš dabar? Kaip man? — Tik jaučia, 
kad širdis smarkiai tuksi—-suspaudė kumš
telius prie krūtinės. Bet... ji daugiau nieko 
negali. O rytoj jau ir mama!..

Atsigulusi dūsavo — kaip sunku mergai
tei. Jei ji būtų vyras, nereiktų dabar taip 
kentėti. Apkabintų jį ir pasakytų: myliu 
tave, Valensiuk... be tavęs gyventi nega
liu!..

O dabar... Aš jau nežinau!..* * ♦
Kitą dieną, auksą paslėpusi ir jau visai 

nusiraminusi, Morkuvienė ėmė dairytis, 
kas, kur ir kaip padaryta, jai nesant na
mie, ir kas nepadaryta. Apžiūrėjusi ver
šius ir kiaules^ eidama iš tvartų, užsuko į 
klėtelę žvilgterėti, ar daug miltų nušerta. 
Įėjusi dairinėjosi, žiūrinėjo. Užmetė akį ir 
į Valento lovą — ji tartum visai nebe ta. 
Nė, kas gi čia dabar? Užvalkalas baltas, 
paklodė taip pat. Čiuptelėjo: pone šventa
sai — lininis, plonut ploniausias, žičkiniu 
galu — jos atsineštinis! Čiuptelėja paklodę 
— taip pat. Net negera pasidarė. Ar galva 
mergai susimaišė? Greitai kulniuoja į di
džiąją klėtį, čia mato — lašinių palties ko
ne trečdalis nuvalgyta... kumpis praplau
tas... vienos dešros nebėra... Jam supenė
jo, kam gi daugiau! Jau vakar pastebėjo, 
kad Rožytė lyg ir pasikeitusi — akys iš
plitusios, blizgą žvilgsi į Valentą ir juokia
si. O ir jis nuolat i ją žvilgčioja, dantis 
rodo...

Nusigando, išraudonijo, širdis pradėjo 
drebėti. Su samdiniu! Kad bent daugiau
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LONDONAS VOKIETIJA

GRĮŽO KUN. P. DAUKNYS
Praeitą savaitę grįžo Londonan iš Itali

jos prie savo tiesioginių pareigų kun. P. 
Dauknys.

VAKARAS ESTŲ SALĖJE
Estų Sąjungos Londono skyrius šeštadie

nį, rugsėjo 26 d., Estų Namuose (18, Cheps
tow Villas, W.11), 19.30 vai. ruošia

VAKARĄ
Programoje:

1) karių dainos,
2) lengvi numeriai.

Dainuoja sopranas Hedi Marge. Šokiams 
groja estų , M.M.“ orkestras.

Pelnas skiriamas Estų Karo Invalidų Na
mams Vokietijoje.

Visi kviečiami dalyvauti.

LITERATŪROS VAKARAS LONDONE
DBLS leidžia poeto Vlado Šlaito naujų 

eilėraščių rinkinį „Ant saulėgrąžos vamz
džio“. Rinkinys jau atspausdintas ir bus 
baigtas įrišti kaip tik tada, kai leidėjai su
ruoš Londone literatūros vakarą, kuriame 
dalyvaus knygos autorius, skaitys savo ei
lėraščius ir vietoje pasirašinės knygas 
tiems, kurie norės turėti jo rinkinį su auto
grafu.

Vakaras numatomas spalio 17 d. Į jį kvie 
čiami ir kiti tpliau nuo Londono gyvenan
tieji rašytojai.

(E) Lietuvos pasiuntinys D. Britanijoje 
min. B.K. Balutis rugpjūčio pabaigoje at
vyko į Bad Nauheimo kurortą (Vokieti
joje) gydytis. Čia gydysis ir Estijos pasiun 
tinys Londone min. Torma. Min. Balučio 
buvimo Vokietijoje metu Vliko Vykd. Ta
rybos nariai turės progos pasikalbėti su 
juo Lietuvos reikalus liečiančiais klausi
mais.

PARAPIJOS NARIO MOKESTIS
Senieji mūsų išeiviai Londone, kurie sa 

vo nuolatinėmis aukomis statė ir išlaikė 
Londono Lietuvių šv. Kazimiero bažnyčią, 
vienas po kito retėja ir iškeliauja į amži
nybę. Prie bažnyčios išlaikymo jie prisidė
davo šitaip: 1) mokėdavo metinį nario mo
kestį po vieną svarą, 2) pagal išgales auko 
davo, darant Vasaros Rinkliavą, 3) kas sek 
madienį ir šventadienį aukodavo, renkant 
pačioje bažnyčioje pamaldų metu.

Tad kviečiame visus Londono lietuvius 
katalikus būti mūsų bažnyčios nariais, su
mokant nario mokestį ir toliau prisidedant 
prie minėtųjų aukų. Nario mokestį galima 
sumokėti kiekvieną sekmadienį po Sumos 
zakristijoje tuo metu ten esantiems Para
pijos Komiteto nariams, iš karto po vieną 
svarą už metus, arba kas mėnesį po du ši
lingus, arba kas sekmadienį po šešis penus. 
Tenka priminti, kad iš po šio karo atvyku
sių lietuvių tremtinių tik labai mažas skai 
čius moka nario mokestį. Todėl kviečiame 
visus prisidėti, kad sujungtomis jėgomis 
įveiktume išlaikyti savą Londono Lietuvių 
Šv. Kazimiero bažnyčią.

Klebonas ir Parapijos Komitetas

NOTTINGHAMAS
Padėka

DBLS Nottinghamo skyriaus Valdyba dė 
koja prisidėjusiems prie parengimo Tautos 
šventės: Dr. St. Kuzminskui už turiningą 
paskaitą, Kapelionui už Tėvynės intencija 
atlaikytas pamaldas ir su praeitim ir da
bartim susijusių gilių minčių pamokslą, 
taip pat K. Venskui už susirinkusiųjų links 
minimą, Matulevičiui už deklamavimą, kar 
tu atsiprašydami jį, kad nebuvo paminėtas 
korespondencijoje, ir visiems programos 
dalyviams ir prisidėjusiems kitokiu darbu.

Skyriaus Valdyba

BRADFORD AS
Rugsėjo 26 d., 6 vai., Bradfordo Vyties 

klubo patalpose p.p. Belevičius ir Gudas 
skaitys paskaitą aktualia šiems laikams te
ma. Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 
paskaitoj dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk, Valdyba

MANCHESTERIS
Rugsėjo 19 d. Manchesterio ir apylinkės 

lietuviai paminėjo Tautos dieną.
Prisirinko pilna Lietuvių Klubo salė rim 

tai nusiteikusių, dalis tautiniais kaklaraiš
čiais pasipuošusių tautiečių. Klubo pirmi
ninkas A. Pakalnis gražiu įžangos žodžiu 
atidarė minėjimą. Vietos mokyklos mokyt. 
D. Damauskas skaitė paskaitą. Paskaitoje 
išryškinta Vytauto ir jo laikų reikšmė Lie
tuvai, kartu paliesta eilė lietuviškų tauti
nių problemų. I. Jokubaitytė ir A. Jokūbai 
tis (mūsų jaunoji atžala) puikiai’ pasaky
tais eilėraščiais visus dalyvius gražiai nu
teikė. Minėjimas baigtas Tautos himnu.

Minėjimą suruošė Liet. Socialinis K-bas.

PARDUODAMAS KNYGYNAS
Dėl sunkios materialinės padėties par

duodu savo knygyną už 60 svarų.
Knygyne yra 220 įvairaus turinio knygų 

ir komplektai visų laikraščių, ėjusių Vo
kietijoje ir kt.

Rimtas pirkėjas, pageidaująs knygų ir 
laikraščių sąrašo, prašomas rašyti:

Mr. A. Gerdžiūnas, 6, Beechey St., Old
ham, Lancs.

DILLINGENAS
Čia rugpiūčio 2 d. įvyko visuotinis apy

linkės narių susirinkimas, kuriame buvo 
renkamas apylinkės seniūnas ir kontrolie
rius. Seniūnu išrinktas E. Getneris, o kon
trolierium K. Mickevičius.

Lietuviai Gautinge
Šiuo metu Gautingo sanatorijoje dar te- 

besigydo 14 lietuvių ligonių.

(E) Liubecko apylinkės lietuviai, valdy
bos paraginti, suaukojo ir atsiuntė per Pr. 
Liegų Tautos Fondui DM 107.90. Valdybos 
atsišaukime į Luebecko apylinkės tautie
čius buvo pasakyta: „Jūs žinote, kad Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
jau daug metų rūpinasi Lietuvos laisvini
mo darbu ir jam vadovauja. Dabarties pa
saulio įtampos metu Vilkas daro viską pri 
artinti vargstančiai tėvynei laisvės rytojų, 
sustiprinti laisvės vilčiai ir pasiruošti kraš 
to atstatymui. Visi tie darbai bei užsimoji
mai reikalauja daug lėšų, kurios yra suren 
karnos pačių lietuvių visuose laisvojo pa
saulio kraštuose sudedamomis aukomis. 
Taigi ir mes, Liubecko lietuviai, turime pa
rodyti pasauliui.vieningą mūsų susirūpini
mą savo tautos ateitimi ir gausiai aukoki
me Tautos Fondui“. Pažymėtina, kad auko 
tojų sąraše pasirašė beveik 100 tautiečių. 
Iš Liubecko apylinkės tautiečių jau ir ki
tomis progomis gauta aukų Tautos Fondui.

VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
Trimestro pradžiai tautinė šventė

Rugsėjo 2 d. gimnazijoj prasidėjo antra
sis šių mokslo metų trimestras. Šita proga 
į gimnaziją priimti 10 naujų mokinių, o iš
registruoti 3, kurie į gimnaziją nebesugrį
žo. I trimestro pradžią išpuolė ir antroji 
tautinė šventė, rugsėjo 8-ji. Šita proga apie 
Vytautą Didįjį ir apie Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės reikšmę paskaitą skaitė 
diretkorius Dr. J. Grinius, o meninę pro
gramą atliko moksleiviai ir gimnazijos cho
ras, vadovaujamas K. Motgabio.* *
Gimnazijos išlaidos kyla dėl kuro 
pabrangimo

Gimnazijos vadovybė ir moksleiviai 
džiaugiasi, kad šios mokslo įstaigos organi 
zatoriai yra įrengę bendrabučio apšildymą 
žibalu, nes tai atpalaiduoja gimnaziją nuo 
pečkurio išlaikymo. Tačiau ši patogi tecbni 
kine naujovė šiemet rudenį ir žiemą padi
dins ir gimnazijos išlaidas. Mat, norėdama 
sušvelninti akmens anglies pramonės krizę, 
Vokietijos vyriausybė yra numačiusi žiba
linį kurą apdėti mokesčiais. Juos teks pa
kelti ir gimnazijai perkant žibalą. Dėl to iš 
laidos turės padidėti apie 500 markių. Dar 
500-700 DM. nenumatytų išlaidų prisidės 
už žibalinio šildomojo pečiaus pagrindinį 
remontą, nes po 6 metų nuo jo pastatymo 
toks remontas pasirodė būtinas. Lietuviško 
jaunimo bičiuliai ir mūsų gimnazijos mora 
liniai ir materialiniai rėmėjai labai prašo
mi padėti šiuos naujus sunkumus nugalėti.

* * *
Vyskupas lanko gimnaziją

Šią vasarą iš Romos atvykęs Šv. Kazi
miero kolegijos rektorius vyskupas V. Pa- 
dolskis aplankė kai kurias didesnes lietu
vių kolonijas. Rugsėjo 11 d. vyskupas ap
lankė Vasario 16 gimnaziją. Mokytojai ir 
mokiniai vyskupą gražiai sutiko ir išklau
sė jo žodžio. Bendrai su visais valgęs pie
tus, vyskupas apžiūrėjo gimnaziją.

* * *
Anglų kalbos mokytojas (ar mokytoja)

Šiuo metu Vasario 16 Gimnazijai labai 
reikalingas anglų kalbos mokytojas ar mo
kytoja. Jei atsirastų toks lietuvis ar lietu
vė, kuris sutiktų eiti tas pareigas bent ke
is mėnesius, tas didesnio patarnavimo gim
nazijai negalėtų padaryti. Prašom atsiliep
ti.
HAMBURGAS

Rugsėjo 13 d. Hamburge buvo suruošta 
rinkliava pasaulio pabėgėliams. Iš lietuvių 
dalyvavo keletas asmenų, jų tarpe V. Fun- 
kienė ir V. Maziliauskienė su tautiniais rū
bais. Vokiečiai aukojo gana dosniai. Auko
tojai klausdavo, kokios tautybės tautiniai 
rūbai, o praeinantieji net atsisukdami žiū-
rėjo į tuos drabužius.

Rugsėjo Aštuntoji Gautinge
Rugsėjo Aštuntoji atšvęsta Gautingo sa

natorijoje ta pačia data — rugsėjo mėn. 8 
d. Pagal turimąsias sąlygas minėta tik pa
maldomis sanatorijos koplyčioje. Pamal
dos prasidėjo 9 vai. į kurias atsilankė visi 
besigydantieji lietuviai. Mišias atlaikė at
vykęs iš Miuncheno kun. J. Tautkevičius 
ir pasakė šventei pritaikytą pamokslą, nu
šviesdamas šios didžios šventės etiologiją.

Minėta kaip dviguba šventė — Švč. Mer 
gėlės Marijos gimimo ir tautinė. Reikia ma 
nyti, kad kaip religinė ši šventė ir anų lai
kų Lietuvoje buvo švenčiama, nes Vytau
tas Didysis rugsėjo 8 d. pasirinko vainika- 
vimuisi Lietuvos karaliumi. Būdinga, kad 
dėl lenkų klastos rugsėjo 8 d. vainikavi- 
muisi neįvykus, tai valstybinei ceremonijai 
atlikti buvo numatyta gruodžio 8 d., kuri 
taip pat yra Marijos šventė. D-vis

PAIEŠKOJIMAI
DŽEMEIKAITĖ Anelė, gimusi 1929 m. 

Triduonių k., Kalvarijos valsč., 1947 m. iš 
Vokietijos atsikėlusi j Angliją svarbiu rei
kalu prašoma parašyti „Europos Lietuvio“ 
Administracijai.

VI-JI STUDIJŲ SAVAITĖ VOKIETIJOJ
Nuostabiai graži rugpiūčio- 23-oji diena: Mečys Musteikis (ELI) iš Belgijos ir kun. B. Liubinas. šeštadienio

saulėta, šilta, glostanti kiekvieną, kas pa
tenka į gamtos prieglobstį. Šią dieną iš vi
sų Vokietijos kraštų būriai įvairaus am
žiaus lietuvių giedria nuotaika, kaip die
nos gamta, keliavo į Koenigšteiną, 18 km 
už Frankfurtu, į Vl-tąją Studijų Savaitę, 
kurią suruošė Europos Lietuvių Fronto Bi 
čiuliai drauge su Vokietijos Ateitininkais 
Sendraugiais. Tą pačią dieną, dar prieš sau 
lėleidį, didžioji dalis St. Savaitės dalyvių 
jau buvo Koenigšteine. Visus atvykusius 
sutinka rūpestingu veidu, tačiau drauge 
linksmas ir nuoširdus kun. Dr. J._ Aviža, 
ant savo pečių prisiėmęs vieną iš sunkiau
sių pareigų — techniškąjį St. Savaitės pra 
vedimą. Atvykusius registruoja stud. A. 
Rugieniūtė.

Pirmą kartą S. Savaitėje dalyvaujantieji 
ęlar nedrąsūs, mažiau kalba, daugiau stebi. 
„Senesnieji“, kurie jau ne vienoje St. Sa
vaitėje yra dalyvavę, iš karto jaučiasi 
„kaip namie“; sveikinasi vieni kitus net su 
pasibučiavimais į skruostus, lyg seniai ne
simatę giminės, ir dalijasi kelionės įspū
džiais. Greitai visi susibičiuliauja ir būre
liais pasipila į visas šalis, stebėdami pasi
gėrėtinų- artumos gamtovaizdį. Kurortinis 
Kbenigšteino miestelis vingiuoja aukštumų 
nuolankose, skęsdamas žalumynuose, ap
saugotas nuo vėjų ir per didelio miestų 
triukšmo. Vienoje kalnų viršūnėje apgriu
vusi pilis su aukštu bokštu, truputį prime 
nančiu Vilniaus Gedimino pilies bokštą; ir 
trispalvė vėliava viršūnėje plevėsuoja, 
nors ne lietuviška...

Atidarymas
Rugpiūčio 24 d„ 9.30 vai., įvyko Studijų 

Savaitės atidarymas Susitikimo Namuose, 
šiuose moderniai įrengtuose namuose vyko 
visa St. Savaitė, juose gyveno ir didžioji 
dalis dalyvių. Pradėta malda, kurią paskai 
tė Tėv. A. Bernatonis. Atidarymo žodį tarė

PRANEŠIMAS SIUNTINIŲ REIKALU

Pranešame, kad nuo š.m. rugpiūčio 1 d. 
Inturisto nauju potvarkiu apribotas kai ku 
rioms prekėms kiekis VIENAME SIUNTI
NYJE. Ypač tai liečia grynos vilnos me
džiagas, kurių leidžiama viename siuntiny
je pasiųsti 7 jardus, t.y. arba dviems kos
tiumams, arba dviems paltams, arba dviem 
suknelėm. Iš viso viename siuntinyje gali
ma pasiųsti mišrių medžiagų iki 40 jardų, 
tačiau tame skaičiuje negali būti Grynos 
vilnos daugiau, kaip 7 jardai. Šis potvarkis 
liečia visus kraštus ir visas persiuntimo 
bendroves. Taip pat viename siuntinyje ne 
galima pasiųsti daugiau, kaip 2 svarus vil
nonių siūlų, ne daugiau kaip 6 poros koji
nių, 6 komplektai apatinių baltinių, 5 skare 
lės ir t.t. Bendras siuntinio svoris negali 
viršyti 22 svarų, įskaitant įpokavimą.

Medžiagų viename siuntinyje galima pa
siųsti: grynos vilnos (skaičiai metrais) iki 
6 metrų, šilko, rayon, nylono ir kitų iki 15 
metrų, kotoninės rūšies medžiagų iki 19 
metrų.

Iš viso neleidžiama siųsti Mezgimo ma
šinų.

Platesnių siuntinių reikalais informaci
jų nemokamai suteiks TAZAB Bendrovės 
Lietuvių Skyrius, 1, Ladbroke Gardens, 
London, W.11. Ta pačia proga pranešame 
visiems savo klijentams, kad ir šiais me
tais Tazab Lietuvių Skyrius išleis-lietuviš 
ką sieninį kalendorių 1960 metams, kuris 
nemokamai bus pasiųstas gruodžio mėnesį.

Šiuo metu turime atspausdinę katalogė- 
lį standartinių šventėms siuntinių, kuriems 
kainos žymiai sumažintos.

Norį persiųsdinti nuosavų prekių siun
tinius, prašomi juos mums siųsti taip pat 
šiuo adresu:

TAZAB, LIETUVIŲ SKYRIUS, 
1, LADBROKE GARDENS, LONDON W.11

VIS TIEK KNYGA ILGAIS RUDENS 
VAKARAIS YRA GERIAUSIAS 

DRAUGAS

Arkv. Skvireckas — šventas Raštas, Se
nas Testamentas, 2 tom. — 7 sv. 14 šil.

V. Krėvės Raštai — 4 tomai — 7 sv.
Lalys — Liet, anglų — Anglų liet, žody

nas — 98 šil.
Dantys — Dantų priežiūra — 28 šil.
Senkevičius — Kryžiuočiai — 3 tomai 

— 3 sv. 17 šil.
Dr. Tumėnienė — Mano atsiminimai — 

18 šil.
Alė Rūta — Trumpa diena — 29 šil. 4 d.
Naujokaitis — Upeliai negrįžta į kal

nus — 35 šil.
O.K. Emmerech — Kristaus kančia — 

21 šii.
Sruoga — Dievų miškas — 35 šil.
Marija, gelbėk mus — Sibire ranka pa

rašyta maldaknygė — 7 šil. 4 d.
Tautos praeitis — žurnalas — 21 šil.
Dr: Prunskis — Meilė ir laimė — 14 šil.
Dr. Prunskis — Mano pasaulėžiūra — 

25 šil. 8 d.
Merkelis — Tumas Vaižgantas — 43 šil.
Lietuviškas krepšinis — 7 šil. 4 d.
Dar nevėlu užsisakyti Liet. Enciklopedi

ją. Dabar užsisakę gaus priedo lietuvišką 
žemėlapį. Rašyti: DAINORA, 49, Thornton 
Ave., London, W.4,

kun, D. Kenstavičius, iškeldamas St. Savai 
čių reikšmę ir jų rengėjams bei planuoto
jams didelę atsakomybę. Šios Savaitės ben 
dra tema „Krikščionis žmogus komunizmo 
akivaizdoje“ iškilo praeitoje St. Savaitėje, 
prof. A. Maceinai pasiūlius; po eilės St. Sa 
vaičių, gvildenančių įvairias temas, pribren 
do reikalas panagrinėti vien tik šią temą, 
bet plačiau. Tam ši savaitė ir paskirta. Te
būnie ji mūsų tautinėmis rekolekcijomis.

Paskaitos
Tuoj po atidarymo sekė pirmoji paskaita 

,,Bažnyčia ir kultūra“,‘ — Tėv. Dr. P. Bra
zio, MIC. Vėliau tuo pačiu laiku paskaitos 
vyko kasdien:

VIII.25 — . Socialinis krikščionybės pajė 
gumas“ — Dr. S. Bačkio; 26 d. — „Krikš
čionybės likimas komunizmo režime“ — 
kun. Dr. J. Vaišnoros, MIC; 27 d. — „Lais
vė komunizme ir krikščionybėje“ — prof. 
A. Maceinos; 28 d. — ,,Kiek tremtiniai at 
liko savo paskirtį per 15 metų“ — Dr. K.J. 
Čeginsko; 29 d. — „Lietuvos vaidmuo Baž 
nyčių susivienijimo istorijoje“ — prof. Z. 
Ivinskio.

Po kiekvienos paskaitos vyko plačios dis 
kusijos, kurios paskaitas dar daugiau išrys 
kindavo ir papildydavo (paskaitų santrau 
kas pateiksime kitu straipsniu).

Pranešimai
Vakarais vyko pranešimai. Pranešimas 

iš karto perteiktas magnetofono juosta, 
įkalbėtas vieno tautiečio, neseniai atvyku
sio iš Lietuvos. Šį pranešimą papildė M. 
Musteikis, papasakodamas naujausias ži
nias, patirtas iš pasikalbėjimo su naujai at 
vykusiais iš krašto.

Dr. P. Karvelio pranešimas apie tarptau 
tinę politinę padėtį ir Lietuvos laisvinimo 
galimybes.

Dr. J. Griniaus pranešimas - paskaita 
„Milašiaus poezija“, skirta O.V. Milašiaus 
20 m. mirties sukakčiai paminėti. Prelegen 
tas, apgailestavęs, kad iki šiol poeto Mila
šiaus sukakties nepaminėjo jokie didesni 
lietuvių sambūriai, apibūdino Milašių, 
kaip taurų lietuvį, su nepaprastu įsijauti
mu nupasakodamas jo gyvenimą, jo gilų 
tikėjimą į- Dievą ir atskleisdamas jo nuo
stabią poeziją.

Dr. Griniaus paskaitą papildė Dr. S. 
Bačkis, papasakodamas, kaip šią Milašiaus 
sukaktį paminėjo jo draugai ir gerbėjai — 
prancūzai. Jo garsas vis didėja. Jo veikalai 
jau išversti į daugelį kalbų. Milašius sve
timųjų visur iškeliamas kaip lietuvis, nes 
jis ir pats savo lietuviškumą visur pabrėž
davo.

Kun. K. Senkaus pranešimas apie lietu
viškos dainos ir giesmės charakterį ir vys
tymąsi.

Inž. Pr. Zundės pranešimas . Antireliginė 
propaganda Lietuvoje“. Sovietai antireligi
nę kovą veda etapais. Pirmajame etape 
naudojo terorą: trėmimai, persekiojimai ir 
t.t. Antrajame etape kova prieš religiją ve 
dama „moksliškai“, rafinuočiausiomis 
priemonėmis, bet nenaudojant teroro. Da
bar kova prieš religiją, ypač prieš dvasiški- 
ją, vėl įgauna aštrias formas ir vis aštrėja; 
rodo tokį užmojį, kokio iki šiol Lietuvos 
istorijoje dar nebuvo.

Kita programa
Studijų Savaitės metu kiekvieną dieną 

ryto 8 vai. vyko pamaldos, kurių metu šv. 
Mišias laikė ir pamokslą sakė Tėv. Brazys.

VIII.28 ryte šv. Mišios už žuvusius dėl 
Lietuvos laisvės. 17.30 vai. — Valandėlė 
Tėvynei bažnyčioje, kur atitinkamas pa
maldas laikė ir pamokslą pasakė T. Brazys. 
20 vai. įvyko A. Grinienės paruošta Religi 
nės poezijos valandėlė, kurios metu, M.K. 
Čiurlionies poemos „Miškas“ muzikai ai
dint, lietuvių autorių religinę poeziją dėklą 
mavo studentai: V. Bartusevičius, R. Kum 
fertaita, A. Lingė, A. Rugeniūtė, K. Žemai 
tis ir K. šikšniūtė.

Kiekvieną vakarą po pranešimų vyko 
draugiški tarpusavio pobūviai su linksmą
ja dalimi, kur linksmai nuotaikai palaikyti 
įvairiais pokštais daug prisidėjo L. Norkus

vakare (29 d.) įvyko linksmava.caris, kurį 
savo kūryba papildydamas pravedė kun. 
D. Kenstavičius. Jo metu trys mažos mer
gytės Baltrušaitytės pašoko ,,Traukinuką 
į Tėvynę“, o jaunimas pašoko „Šustą“.

Savaitės pabaiga

Ši Studijų Savaitė baigta rugpiūčio 30 
d. pamaldomis bažnyčioje; šv. Mišias lai
kė ir pamokslą pasakė Tėv. A. Bernatonis, 
o baigiamasis posėdis paskaitų salėje. Bai 
giamajame posėdyje kalbėjo:

Stud. K. Žemaitis studentų ateitininkų 
vardu padėkojo rengėjams už suteiktą ga
limybę ir studentams dalyvauti šioje St. Sa 
vaitėje.

Min. Dr. S. Bačkis iškėlė visuomenininkų 
kilnų ir brangų, nors nedėkingą, darbą, 
reiškė susižavėjimą šiąja Savaite, gėrėjosi 
patirtais įspūdžiais ir nuotaika ir dėkojo 
už šiuos dvasinius turtus St. Savaitės ren
gėjams, prašydamas visų dalyvių ir toliau 
nešioti Lietuvą širdyje.

Dr. P. Karvelis džiaugėsi, kad šioje Sa
vaitėje dalyvavusieji pasijuto pabuvoję lyg 
Lietuvoje, reiškė dėkingumą rengėjams, 
prašydamas tuo keliu eiti ir toliau, dirbti 
dėl Lietuvos ir kad dirbdami šį kilnų dar
bą nepalūžtų. Drauge išreiškė pasitenkini
mą, kad čia buvo užmegstas tamprus ryšys- 
su jaunimu, ir skatina, kad tas ryšys būtų 
dar labiau sustiprintas.

Dr. K.J. Čeginskas tarė žodį St. Savaitės 
rengėjų vardu. Šią St. Savaitę pavadino 
lyg miestu, kuriame buvome prisiglaudę ir 
kurį dabar, palikdami, stebime į jį atsigrę
žę, lyg nakčia nuo kalvos. Naktis — tai oku 
panto šėlsmas pavergtam krašte; šėlsmas, 
kurs šiuo laiku, atrodo, iš naujo stiprėja ir 
reikalauja vis daugiau aukų. Visiems' daly 
viams atsistojus ir tylos minute pagerbus 
žuvusiuosius už Lietuvos laisvę, o ypač žu
vusiuosius šiuo laiku krašte, kalbėtojas pri 
minė, kad nebus geresnio atminimo žuvu- 
siems, kaip vykdymas jų idealo. Tie vykdy
tojai — tai žiburėliai nakčia. Ir ši St. Sa
vaitė pilna tokių žiburėlių.

Toliau Dr. Čeginskas davė Studijų Savai
tės skerspiūvį, dar kartą trumpai apibūdi
no paskaitas, pranešimus ir kitą progra
mą, išvardino visus programos dalyvius 
bei kitus kokiu nors būdu prisidėjusius ir 
kiekvienam paskirai padėkojo. Baigdamas 
kalbėtojas iškėlė nuoširdų visų dalyvių su 
sigyvenimą, nežiūrint didelių skirtumų, 
kaip amžiaus, išsilavinimo, užsiėmimo ir t. 
t., išreikšdamas viltį, kad sekančioje St. Sa 
vaitėje vėl pasimatysime.

Po Dr. Čeginsko žodžio St. Savaitė užda
ryta Tautos Himnu.

Iki pasimatymo...

Ši St. Savaitė buvo viena iš gausiausių 
dalyviais. Joje dalyvavo per 80 žmonių, su 
važiavę iš Švedijos, Belgijos, Olandijos, 
Prancūzijos, Italijos, Šveicarijos, Vokieti
jos ir JAV. Dalyvių tarpe buvo žymių dva
sininkų, kultūrininkų, visuomenininkų, po
litikų: min. Dr. S. Bačkis, Sielovados direk 
torius Tėv. A. Bernatonis, Marijonų vienuo 
lijos vicegenerolas Tėv. Dr. P. Brazys, Dr. 
K.J. Čeginskas, gimn. direktorius Dr. J. 
Grinius, prof. Z. Ivinskis, Vliko VT narys 
Dr. P. Karvelis, Gregorijanumo Universite 
to prof. kun. Dr. Rabikauskas, SJ, Balfo 
įgaliotinis I. Rugienius, PLB Vokietijoje 
KV pirm. E. Simonaitis, Dr. V. Šmulkštys 
su žmona (iš JAV)., kun. Dr. J. Vaišnora, 
inž. inž. A. Augustaitis ir Pr. Zunde ir kiti. 
Didelę dalį dalyvių sudarė jaunimas. Nuo
latinių Savaitės dalyvių buvo per 60.

Pabaigoje Savaitės buvo apsilankę vokie . 
čių žurnalistai; St. Savaitę aprašė dvi V. 
Vokietijos spaudos agentūros.

Visos savaitės oras buvo nuostabiai gra
žus, šiltas, saulėtas, kaip ir atvykimo die
ną, Rugpiūčio 30 d., sekmadienio popietę, 
visi S. Savaitės dalyviai skirstėsi į visas ša 
lis. Tik dabar jau nebuvo „senų“ ir „nau
jų“: visi buvo susibičiuliavę, lyg giminės, 
o atsisveikinant nevienam žibėjo rasa aky
se ir buvo girdimi žodžiai „iki pasimaty
mo sekančioje Studijų Savaitėje“.

Iki pasimatymo!

TAURAS|
Jei tau siųsti ką nors reik, 
Tai tuojau j Taurą eik.

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

— LONDONBEČIŲ DĖMESIUI —

Rugsėjo 26 d. Bažnyčios Parapijos Komitetas rengia lietuviš
ką, šeimynini 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. Groja lietuviška muzika.

■/
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Vokietijos ateitininku suvažiavimas
Vl-sios Studijų Savaitės metu, VIII.26 

popiety, įvyko Vokietijos Ateitininkų Sen
draugių konferencija. Pradėta Viešpaties 
Malda ir Vokietijos Ateitininkų Sendrau
gių Valdybos pirmininko kun. Dr. J. Avi
žos žodžiu.

I dienos prezidiumą pakvjesti kun, Dr. 
L. Gronis ir mokytoja I. Natkienė.

Valdybos pirm. kun. Dr. Aviža savo pra
nešime pateikė Valdybos veiklos apžvalgą: 
Intervenuota JAV užsienio reikalų ministe 
rijoje ir pas JAV ambasadorių V. Vokieti
jai dėl Amerikos Balso lietuviškojo sky
riaus Miunchene uždarymo. Į tai gautas at 
sakymas — paguodžiantis raštas ir paaiški 
nimai, kurie mūsų, deja, nepatenkina. In
tervenuota Vatikane dėl Lietuvos pasiunti 
nybės uždarymo (susiaurinimo). Leista biu 
letenis vidaus reikalams ir tarpusavio in-

miesto centre. Tikimasi į kongresą pasi
kviesti ir „Darnos“ chorą iš Memmingeno. 
Manoma, kad lietuvių šiame kohgrese daly 
vaus apie 600. Eucharistinio Kongreso lietu 
vių grupei pramatytas vienas spektaklis 
garsiojo Kristaus kančių vaidinimo Ober- 
ammergaue.

Kun. Dr. Avižai toliau į Valdybą kandi
datuoti atsisakius, į naują Vokietijos Atei
tininkų Sendraugių Valdybą išrinkti: Dr. 
P. Karvelis, kun. K. Senkus ir I. Natkienė. 
Kand. — kun. Br. Liubinas.

Konferencija uždaryta Ateitininkų him
nu.

Studentai Ateitininkai savo pašnekesius

vedė popietėmis rugpjūčio 26-29 dienomis. 
Pašnekesių metu pranešimus darė: Dr. S. 
Bačkis — apie katalikų studentų veiklą 
Prancūzijoje; Tėv. Dr. P. Brazys — apie 
katalikų studentų veiklą Amerikoje; V. 
Natkus — paskaitą apie ateitininkų visuo 
meniškumą ir pranešimą apie Vienos .fes
tivalį.

Šia proga Vokietijos Studentai Ateitinin 
kai, kurių buvo suvažiavę 15, užmezgė nuo 
širdžius tarpusavio ryšius, susiorganizavo 
ir išrinko savo valdybą, kurią sudaro: pir
mininkas — K. žemaitis, sekr. ir kasininkė 
— A. Rugieniūtė, narys — V. Damijonai
tis. M. Musteikis (ELI)

iŠ |
VAISTUS IIii: :::::

ARBA MIŠRIUS SIUNTINIUS

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

24, CHURCH ROAD, LONDON, W.3.
iii iiiii
i:i Telefonas: ACOrn 0712 ĮjiĮi

formacijai. Prisidėta prie St. Savaitės suor 
ganizavimo. Sudaryta galimybė dalyvauti 
St. Savaitėje nemažam skaičiui studentų 
ateitininkų, kad jie tuo pačiu galėtų susi
tikti, susiorganizuoti ir užmegzti artimes
nius tarpusavio ryšius. Sušaukta ši sen
draugių konferencija.

Diskusijose Dr. P. Karvelis ir kun. Br. 
Liubinas išgyrė Valdybos pirmininko veik
lą ir prašė ją tęsti toliau. Dr. J. Grinius 
iškėlė kun. Dr. J. Avižos ypatingus nuopel 
nūs ruošiant šiemetinę Studijų Savaitę. 
Tėv. A. Bernatonis išgyrė visą veiklą, tik 
drauge apgailestavo, kad ta veikla yra la
bai sunki, nes gula ant vieno pirmininko 
pečių, kitiems nerodant pastangų talkinin
kauti. Ateityje prašė visus ateitininkus bū
ti dlsciplinuotesniais — ateiti talkon, kai 
bus kviečiami. Kėlė pageidavimą leisti sa
vą biuletenį dažniau.

Tolimesnio St. Savaičių bendro (su EL- 
FB) rengimo reikalu Dr. P. Karvelis prašė 
kun. Dr. Avižą rūpintis ir ateityje.

Nutarta ateitininkams organizuotai daly
vauti sekančiais metais įvykstančiame Pa 
sauliniame Eucharistiniame Kongrese 
Miunchene. Apie lietuvių pasirengimus 
šiam kongresui plačiau papasakojo kun. 
Dr. Aviža. Jau sudaromas tam specialus lie 
tuvių komitetas su mūsų aukštaisiais dva
siškiais priešakyje. Lietuviams dalyviams 
jau numatytos geros patalpos Miuncheno

Savanoriai ir priverstiniai repatrijantai
(E) Važiuoja Lietuvon giminių aplankyti. 
, Argentinos Liet. Balsas“ praneša, kad ap
simokėję po 45.000 arg. pezų už kelionę 
nuo Buenos Aires iki Lietuvos ir atgal, 
prancūzų laivu ,,Bretagne“ išvyko maisto 
produktų parduotuvės savininkas Balys 
Šniokas, kėdžių fabriko savininkas Tadas 
Adamonis ir metalo,fabrikantas Julius Il
gūnas. Išvykimo data buvo numatyta rugp. 
28 d. Kelionės maršrutas: iš Prancūzijos 
uosto traukiniais per Šveicariją, Austriją, 
Lenkiją iki Lietuvos. Lietuvoje išbusią mė 
nesį.

Tuo pačiu laivu pastoviai Lietuvoje apsi 
gyventi išvykę Jonas Staškauskas su žmo
na, jūrininkas Jonas Mažuika, Dargužiėnė 
ir dar keletas šeimų.

nm
čia jūs galite būti tikri, kad jums bus iiiįi

• i patarnauta gerai ir profesionalų priežiūroje.
|
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ŽMOGŽUDYS PATS NUSIŽUDĖ
Vengdamas atsakomybės Standartenfueh 

rer Jaeger nusižudė. Jis buvo atsakomingas 
už tūkstančių žydų nužudymą. Jaeger po 
karo buvo pasislėpęs ir paskutiniu laiku 
dirbo kaip viešbučio tarnas vienarpe Hei
delbergo viešbutyje Vokietijoje. Čia jis bu
vo suimtas balandžio 5 d.

Liudwigsburge buvo patvirtinta, kad Jae 
ger pasikorė savo celėje Heidelbergo kalė
jime nakties metu į birželio 22 d.

Jo savižudybė buvo iki šiol slepiama, 
kad jo nusikaltimo bendrininkai negalėtų 
ant jo suversti kaltės.

(Schwaebische Landeszeitung“,' IX.16.)
Jaeger yra siautėjęs Lietuvoje, dėl to jį 

žinojusieji lietuviai spėja, kad tai bus tas 
pats asmuo.

(E) Incidentas su grįžtančiais į Lietuvą. 
Pastaraisiais mėnesiais į Lietuvą grįžo dar 
keletas šeimų ir pavienių komunistuojan
čių senesnės emigracijos tautiečių, jų tarpe 
Juozas Dijokas su žmona ir podukre Aman 
da. Mergaitė dar nepilnametė studentė. 
Jiems esant jau ant laivo denio, uoste atsi
rado mergaitės sužieduotinis urugvajietis 
su būreliu draugų ir ėmė šaukti Amandai, 
kad pasiliktų. Susidarė dramatiška scena. 
Mergaitė jaudinosi, šaukė, verkė atkreip
dama keleivių ir minios dėmesį, jog jinai 
nenorinti ,į Rusiją važiuoti“. Jos sužieduo 
tinis su draugais taip pat ispaniškai šaukė: 
„Šalin Rusija, šalin komunizmas“. Tuo mo 
mentu pribėgusi prie dukters Dijokienė, at 
kakli komunistė, ėmė ją brutaliai mušti, 
net sukruvindama jos veidą. įsikišo'publi
ka ir jūrų policija, bet mergaitė buvo nuo 
denio paslėpta ir išvežta.

šį skandalą per radiją komentuodamas 
„Prieš komunizmą kovojančių tautų komi 
teto“ pirmininkas J.P. Martinez Bersetche 
klausė, ar jau ir iš Urugvajaus sovietų 
agentai pradeda prievarta vežti žmones į 
anapus? Spėjama, jog Montevideo policija 
nedėjo pastangų mergaitę apginti todėl, 
kad jinai dar nepilnametė, kad čia neturė
jo kito, atsakingo globėjo. Bet šis atsitiki
mas, galimas dalykas, urugvajiečius pri
vers daugiau budėti kad jų piliečiai nebū
tų per jėgą „repatrijuojami“.

(E) Ats. generolui T. Daukantui rugsėjo

8 d. suėjo 75 metai. Pietų Amerikos ir kito
je užsienio lietuvių spaudoje sukaktis bu
vo plačiai atžymėta. Buenos Aires rugsėjo 
12 d. surengtas jo garbei paminėjimas. Su
kaktuvininkas gavo daug sveikinimų ir iš 
kitų lietuvių kolonijų. Gen. Daukantas visą 
laiką domisi lietuvių tautos ir pasaulio po
litikos raida ir pasisako tomis temomis 
spaudoje.

(E) Garsėja gabus lietuvis muzikas - ne
regįs, Buenos Aires gyvena muzikos profe
sorius V. Gibavičius, 29 m. Baigęs mokyk
lą neteko regėjimo. Lankė neregių1 institu
tus ir pats pasidarė neregių mokytoju. Be 
to, lankė konservatoriją ir'sėkmingai ją 
baigęs pasidarė muzikos mokytoju. Kartu 
dalyvauja koncertuose, be to, ir valstybi
nio radijo parengimuose. Apie jį ir spaudo
je rašoma. 1957 m. jis dalyvavo visos Ame 
tikos neregių kongrese Urugvajuje, atsto
vaudamas Argentinai.

KAM REIKALINGA ŽMONA?
Kalifornijoje gyvenąs tūlas Lieberman 

buvo išskirtas su trečiąja savo žmona, kai 
teismui davė šitokį parodymą: ,Ji liepia 
man pačiam virtis valgyti. Jei aš pats vir- 
siuos, tai kam tada man reikalinga žmo
na?“

ISTORINIS NESUSIPRATIMAS
Anglijoje, Alfretone, vyriausybė įspėjo 

ūkininką, kad jis neapleistų seno, 15 amž. 
statyto, savo gyvenamojo namo, kaip istori 
nio paminklo. Pastatui trūksta dalies sto
go, salėje auginami pamidorai, pašaliais 
žirniai.

Ūkininkas atsakė: „Kaltinti reikia Olive- 
rą Cromwellį, kuris- buvo pasisukęs čia su 
savo kanuolėmis“.

(E) Apie vokiečių okupacijos politiką 
karo metu. Rockefellerio fondas . pavedė 
Miunchene veikiančiam „Institut fūer Zeit 
geschichte“ tąja tema paruosti mokslinę 
studiją. To paties fondo pavedimu insti
tutas ruoš ir studiją apie nacionalsocialis
tų politiką žydų atžvilgiu. Nesunku spėti, 
kad abiejose studijose bus paliesta ir vo
kiečių okupacija Lietuvoje.
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TIK PER BALTIC STORES YRA 
GERIAUSIAS IR PIGIAUSIAS SIUNTINIŲ 

KELIAS Į LIETUVĄ!

MES PASIUNČIAME GERIAUSIOS RŪŠIES 
GARANTUOTAS PREKES UŽ ŽEMIAUSIĄ KAINĄ!

1» A B SUPPLY CENTRE ltd
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.

KRAUJO KAINA
Mums čia Europoje visokiais vendetos 

kerštais geriausiai žinoma Korsika. Pasi
rodo, kad Filipinuose yra nfedidelė Ilocos 
Sur provincija (tiktai 275.000 gyventojų), 
kuri tokiais keršto nužudymais, tur būt, 
pralenkia ir Korsiką. Tai didžiausi pasau
lyje kirstukai,.kunie. nieko nesvarstydami 
smeigia peilį į šoną arba, spaudžia šauna
mojo ginklo gaiduką.

Kai užeina vakaras ir pradeda temti, mo 
terys namuose užsitraukia langų užuolai
das ir tik tada sėdasi vakarieniauti. Toje 
provincijoje labai žinomas yra posakis, kad 
su saulės laida pradeda lietis ir. kraujas. 
Jeigu tavęs ir nenužudys dar, tai gali pa
kviesti liudininku, o tai savo ruožtu jau

birželio mėn. yra nužudęs savo kaimyną, 
72 metų senį.

Daugumas tų žudynių yra politinės ko
vos padarinys. Provincija turi teisę rinkti 
savo atstovą į Filipinų parlamentą. Dėl tos 
vietos kovoja du žmonės. Liberalų partijos 
atstovas Floro Crisologo tris kartus laimė
jo rinkimus ir visus tris kartus sveikas ir 
laimingas ėjo savo kaip parlamentaro pa
reigas. Bet ketvirtąjį kartą laimėjo nacio
nalistas Faustino Tobia. Tobia neslepia, 
kad jisai yra įsimaišęs į tas žudynes. 
,,Taip, aš duodu vaikinams ginklų", sako 
jis, „bet tie ginklai jiems reikalingi gin
tis“. O jo net ir dėdė yra paieškomas už 
nužudymą. Crisologo taip pat nenusiplau-

BALTIC STORES LTD.
(savininkas Z. Juras)

Vienintelė lietuviška siuntinių bendrovė
Anglijoje

421, HACKNEY RD., LONDON, Ė.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.

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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5rra įsirašymas į mirti pasmerktųjų skai
čių. Liudininkų negali būti, liudininkai tu
ri mirti. Tai štai kodėl nervingos moterys 
taip skuba susitvarkyti su langų užuolai
domis.

Praeitais metais toje provincijoje buvo 
nužudyti 87 asmenys. Vien tik tos provin
cijos sostinėje Vigan, teturinčioje 24,00,0 
gyventojų, per dvejis metus buvo nužudy
ta 70 asmenų. Nors teismai dirba skubėda
mi, bet dar yra iš anksčiai? neišspręstų 
žmogžudystės bylų net 214, kai kurios yra 
dar iš 1951 metų.

Nužudyti toje provincijoje nereikia la
bai didelės priežasties. Štai prieš porą mė
nesių į kaimiečio Florentino Lazo namus 
įsiveržė du vyrai ir nužudė jį ir jo sūnų 
Josę kaip tik susėdusius valgyti. Tą Flo
rentino žudikai įtarė, kad jis sutvarkęs Ma 
riano ir fsabelo Tayabo, kurie savo ruožtu 
įtariami nužudę Lauriano ir Pablo Sadabo. 
Be to, Lažo sūnus Jose netrukus turėjo sto 
ti teisman kaip liudininkas dar kitoje nu
žudymo byloje.

Kitoje gretimoje vietovėje — Pūro Pin- 
get kaime — vien praeitais metais įvyko 
geras tuzinas nužudymų. Tasai kaimas yra 
pasidalijęs į vieni kitiems priešingus pietie 
čius ir šiauriečius, o tasai priešingumas 
kaip tiktai didina kapų skaičių. Neseniai 
to kaimo perdėtiniu - seniūnu išrinktas tū
las David Tordą, kuris yra paleistas iki by 
los už sumokėtąjį užstatą iš kalėjimo. Jisai

na rankų. „Aš neišsiginu“, sako jis. ,,Mes 
žudome Tobios žmones. Bet mes nužudome 
tik atsikeršydami už kas ketvirtą ar penk
tą jo nužudytąjį. Mes turėtumėm už tai 
gauti po medalį“.

Šiais metais yra nužudyta 61 žmogus, bet 
patsai karštis dar prasidės labiau į vėlyvą 
rudenį. Lapkričio mėnesį bus rinkimai: 
Filipinai rinks sau naujus burmistrus, pro 
vincijų gubernatorius ir net 8 senatorius. 
Tada tai užeis karštesnės dienos.

Šitų žudynių įgąsdinti kunigai, laikyda
mi kiekvienos pusės šalininkams atskiras 
pamaldas, pamoksluose šaukiasi taikos ir 
ramybės. Vyriausybė pasiuntė papildomą 
batalijoną (1.100) kariuomenės tvarkai pa 
laikyti ir dar 3 teisėjus, kad greičiau būtų 
sprendžiamos žudikų bylos. Gynybos minis 
teris Alejo Santos tą padėtį Ilocos provin
cijoje yra šitaip vaizdingai apibūdinęs: 
„Tie žmonės susikūrė sau naują pramonę: 
žudymą. Jie gamina našles ir našlaičius“.

KLAIPĖDOJ TIK VIENUOLIKA 
VALGYKLŲ

Klaipėdoj yra tik 11 restoranų, valgyklų 
bei kavinių. Miesto komitetas tačiau aima
nuoja ne dėl tokio mažo maitinimo įmonių 
skaičiaus, o dėl vedėjų stokos ir tam ma
žam skaičiui. Iš vienuolikos tų įmonių vedė 
jų esąs tik vienas tai specialybei ruošęsis.

Pagal šių metų surašyrrfo duorfienis Klai 
pėdoj yra 89.000 gyventojų. (LNA)

MIRGA MARGA SKARELES...
Pranešame maloniam lietuvių dėmesiui, kad mūsų firma turi labai 
patrauklių savo ramiomis spalvomis moteriškų skarelių, kurios su 
sovietų muitu kainuoja tik:

crepe - rayon skarelės 36x36“ — £0.14.9. 
šilkinės skarelės 30x30 — £0.13.3. '

PASINAUDOKITE PROGA, PAPILDYKITE JOMIS DOVANŲ 
SIUNTINIUS SAVO ARTIMIESIEMS.

Mes siunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

Prašykite mūsų firmos STANDARTINIŲ SIUNTINIŲ KAINORAŠČIŲ 
Rašykite lietuviškai

BROWNEJONES
LIETUVIU SKYRIUS

1. Aorfblk Place, London, W.2
Tel. PADdington 2797
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