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PARTIJOS AKYS IR AUSYS
LIAUDIES DRAUGOVININKAI — NAUJI TAIKOS METO STRIBAI

(Elta) „Mūsų tarpe neturi būti viešo
sios tvarkos pažeidėjų, veltėdžių, degtin
darių ir spekuliantų. — tokį tikslą pasi
skyrė daugiau kaip prieš pusantrų metų 
Žiežmariuose įsikūrusi laisvanoriška liau 
dies draugovė“, rašo „Tiesa“ (225 nr.). 
Draugovei vadovauja vidurinės mokyk
los mokytojas, jam uoliai talkininkauja 
vietinės kompartijos pareigūnai ir milici
ja, tad draugovė galinti veikti „labai ko
vingai“. Veltėdžių sumažėję, nepaklausę 
įspėjimų sukišti į kalėjimą, sutvarkytas 
vienas chuliganas, užmigęs prie vairo gir 
tas šoferis visiems metams praradęs vai
ruotojo teises. Atrodo, beliktų tik džiaug
tis, kad Lietuvoje norima apsivalyti nuo 
nenaudėlių, išsišokėlių ir nesąžiningų dar 
be. Deja, toliau skaitydamas „Tiesą“, nu
stembi. kad „visoje respublikoje, visose 
stambesnėse įmonėse ir įstaigose šiandien 
sutiksime žmones su liaudies draugovi
ninko ženkleliu atlape“. Argi Lietuvoj 
tiek daug tinginių ir chuliganų, kad 
jiems tvarkyti prireikė ištisos armijos 
draugovininkų? Be abejo, garsioji komu
nistinė „tvarka“, nuneigusi elementarius 
žmogiškojo sugyvenimo dėsnius ir paskel 
busi „gera — kas naudinga komunistų 
partijai“, turėjo neišvengiamai Lietuvoje 
priauginti chuliganų, apgavikų, vagių, 
tinginių ir visokiausių nedorėlių. Tik var
gu, ar jų tiek daug priviso, kaip kartais 
gali susidaryti įspūdį, skaitydamas oku
puotos Lietuvos komunistinę spaudą. Pri 
gimtinis lietuvio žmoniškumas ir aukšta 
moralė, dar vis įdiegiama šeimoj, atrodo, 
dar pajėgia rungtis su vad. komunistinės 
visuomenės „idealais“, įpareigojančiais gy 
venime nusileisti iki primityvių masės 
žmogaus aistrų — keršto, neapykantos, 
grubaus materializmo ar svajonių apie 
rojinį gyvenimą, kuriame bus galima 
kiurksoti be jokio darbo, tinginiaujant. 
Iš tiesų Lietuvos kp ir rusai dar tiek ne- 
priveisė veltėdžių, chuliganų ir spekulian 
tų, kaip jie suprantami laisvajame pašau 
ly, kad kovai su jais reiktų šauktis pačios 
visuomenės pagalbos, idant visiems, „Tie 
sos“ žodžiais, būtų geriau, ramiau gyven
ti. (Užsitęsus komunistinei okupacijai, be 
abejo, padėtis gali keistis). Tad kam pri
reikė vad. „liaudies draugovių“ okupuo

ŠEIMOS KLAUSIMAI
LIETUVOJE DAUGELIS

(Elta) Kalbėdamasis su praėjusią vasa
rą iš Lietuvos atvykusiais, Eltos atstovas 
teiravosi apie Lietuvoje atliekamas su
tuoktuves. Ar, be civilinio metrikavimo, 
dar daug kas tuokiasi ir bažnyčioje? Ar 
esama pavojaus susituokiantiems bažny
čioje?

— Taip, — buvo atsakymas, —bažnyčio 
je šiuo metu Lietuvoje susituokia daugu
ma jaunuolių, žinoma, prieš tai atlikę 
metrikinius formalumus. Santuokos for
malumai šiaip yra įprastiniai: 2 savaites 
prieš sutuoktuves pateikiamas pareiški
mas, laukiama, ar nebus kokių kliūčių. 
Už metrikaciją tenka sumokėti tris rub
lius. Tai dažniausiai vyksta šeštadieniais. 
Tačiau naujiena, kad maždaug prieš tre
jus metus įvestos vadinamosios „komjau
nuoliškos vestuvės“. Tokių vestuvių tiks
las, tarp kita ko, sudaryti jaunuoliams ga 
limybę įsigyti baldų, butą. Jos vyksta su 
įvairiomis tradicijomis (pvz., piršlio kori
mas ir pan.), tačiau reikia pastebėti, kad, 
palyginti, tokios rūšies vestuvės — dar re 
tas reiškinys Lietuvoje. Jos daugiau su
rengiamos pavyzdingiems jaunuoliams.

Taip, tenka pakartoti, po metrikacijos 
formalumų daugumas vyksta susituokti į 
bažnyčią (pastaba: pasakoja buvę per 30 
tūkstančių gyv. miesto gyventojai — E.). 
Tokios sutuoktuvės dažniau vyksta vaka 
rais ir nebūtinai bažnyčioje, o privačiame 
kambary.

Iš Lietuvos atvykusieji pasakoja ir apie 
skyrybas, alimentus. Jei anksčiau ski
riantis nereikalaudavo pateikti svarbesnį 
pagrindą, tai dabar jau reikalaujama. Tė
vams išsiskyrus, sutuoktiniams turint vai 
kų, už pirrtiąjj vaiką išreikalaujama 25 
proc. tėvo gaunamojo atlyginimo, o už du 
vaikus —50 proc. ((kalbama apie atvejus, 
kai vaikai palieka pas motiną). Didesnių 
išlaikymų, kaip 50 proc. algos, nebūna. 
Jei šeimą pametęs vyras slepiasi, toks ieš 
komas milicijos, jis įdarbinamas arba pa 
tenka ir į darbo stovyklą. Alimentų mokes 
tis tuo atveju atskaitomas iš dirbančiojo 
stovykloje atlyginimo.

Būdinga, kad jau maždaug penkeri me
tai Lietuvoje (kaip ir Sovietijoje) nebau
džiama už abortus. Jie atliekami ligoninė
se, kainuoja po 5 rb., ir reikalingi gydyto 
jo leidimai. Abortai netekėjusioms mergi 
noms ir moksleivėms atliekami nemoka- 

toje Lietuvoje? Atsakymą duoda ta pati 
„Tiesa“*, teigdama, jog per „draugovinin
kus“ „partija veda liaudies mases į per
galingą mūšį prieš blogį, prieš privačia- 
savininkiškumą ir savanaudiškumą“. Blo 
gis čia pavadintas lietuvių kalbos dvasiai 
svetimu komunistiniu naujadaru — „pri- 
vačiasavininkiškumu“. Kitaip tariant, ko 
munistų akimis yra bloga, jei pilietis, ne
sulaukdamas komunistinių pranašysčių 
išsipildymo, jog apie 1980 metus komunis. 
tinė valstybė duos maistą ir butą už dy
ką, — visaip kombinuoja ir vargais nega
lais, dažniausiai pats vienas ar šeimos na 
rių padedamas, susirenčia šiokį tokį na
miūkštį, užsiaugina porą kiaulių, susior
ganizuoja žiemai kuro atsargą. Šitaip 
„kombinuoti“ yra priversti net palyginti 
gerai uždirbą, kaip gydytojai, inžinieriai, 
ką jau bekalbėti apie eilinį valdininką ir 
fabriko darbininką! Jau ant spekulianto 
ribos laikomi gavę iš savo giminių Ame
rikoje ar kitur užsienyje siuntinius.

Vad. liaudies draugovininkai ir turi pa 
dėti milicijai ir kompartijai išaiškinti ši
tokios rūšies spekuliantus, be abejo, ir 
anuos tikruosius visuomenės kenkėjus — 
chuliganus, degtindarius, mušeikas. Drau 
govininkas privalo iššnipinėti, ar „tefsė- 
tai“ jo kaimynas ar pažįstamas pasistatė 
namelį, užsivedė sodą, užsiaugino gyvu
lių. Fabrike draugovininkas įpareigotas 
pranešti fabriko direkcijai apie blogai dir 
bančius, ypač bandančius ką sau „nusi- 
kniaukti“*. žodžiu, jis ne tiek visuomenės 
tvarkos budrus ir garbingas sargas vaka
rietiškąja prasme, kiek savo draugų ir pa 
žįstamų įdavėjas viršininkams ir policijai. 
Draugovininkų pareigos panašios į poka
rinio meto stribų, padėjusių rusų kariuo
menei ir enkavedistams likviduoti parti
zanus. Skirtumas — stribai buvo ginkluo 
ti, draugovininkai — ne. Ir vieni ir antri 
akli įrankiai savo ponų rankose, kurios 
stato komunizmą, bet kokio tikro draugiš 
kūmo priešą, vien rafinuotai besidangs
tantį „liaudies draugovių“ skraiste. Žmo
nės kaip įmanydami ginasi nuo tokio ko
munistinio draugiškumo. Tai liudija vėl 
ta pati „Tiesa“; jos pranešimu, Alytaus 
liaudies draugovių viršininkas gavęs ge
rai pilti... Pylėjas, žinoma, apšauktas hit

TUOKIASI BAŽNYČIOJE

mai, tačiau tokiais atvejais į ligoninę ten 
ka atsivesti ir tėvus.

Dar tenka pastebėti, kad Lietuvoje ma 
žamečių išprievartavimo reiškiniai — re
tas dalykas. Tačiau šiaip už prievartavi
mą smarkiai baudžiama, pastaruoju metu 
ir mirties bausme.

O ar daug Lietuvoje daugiavaikių šei
mų? Miestuose, miesteliuose —jų maža,— 
pasakoja iš Lietuvos atvykę. Tačiau kai
me daugiavaikių šeimų rasi daugiau. Pen
kių vaikų šeimos gauna vienkartinę pašai 
pą po 200 rb., o šiaip už vaikus mokamos 
mėnesinės pašalpos po 5 rb„ ligi vaikams 
sukanka 5 m. amžiaus.

AR TIKRAI PASISEKĖ?

Vilniškė „Tiesa“ net vedamajame su
minėjo Strūnaičio kaimo bibliotekininkę 
Rukšaitę, kuri turinti 325 skaitytojus. Ji 
ėjusi, klabinusi, kalbėjusi, kalbinusi, kol 
sudariusi tokį būrį.

Pagal „Tiesą“ išeitų, kad Rukšaitė at
liko labai gerą darbą. Atnešė į namus 
šviesą ir kultūrą, kaip propagandininkai 
pasakytų. Tačiau ar iš tiesų taip yra? Ar 
tas prievarta varymas į bibliotekas į gera 
žmogui išeina? žmogus parsineša namo 
komunistinių nuotaikų knygą ar žurnalą. 
O pačioje bibliotekoje jam tenka išklau
syti ne vieną bolševikinį pamokslėlį apie 
savo pareigas jį išnaudojančiai valstybei 
ir partijai, žodžiu, biblioteka ir bibliote
kininkai suka žmogui galvą, verčia jį nu
silenkti partijos reikalavimams, nesiprie
šinti išnaudojimui. Tai jei Rukšaitei pasi
sekė 325 lietuviams apsukti galvas, reikia 
ne džiaugtis, o liūdėti.

Tačiau mes tikime, kad iš jų tarpo tik 
maža dalis širdyje nutarė susitaikyti su 
šiandieniniu likimu. Daugumas, tikriau
sia, eina į biblioteką, klauso pamokymų ir 
ima knygas tik dėl žmonių akelių.

Aukščiausio Lietuvos sovieto sesija
(E) Vilniaus spauda paskelbė „įsaką“ 

dėl aukščiausio Lietuvos sovieto sušauki
mo 8-tai sesijai lapkričio 13 d. Vilniuje. 

lerininku ir bus nubaustas. Tik ilgainiui, 
tur būt, susiprask patys draugovininkai 
ir pradės draugovių vengti, kaip savo me 
tu padorūs lietuviai vengė stribavimo.

MIRTIES SPRENDIMAS

(E) Parodomoji byla Vilniuje prieš 10 
vad. policinio baudžiamojo bataliono, vei 
kusio hitlerinės okupacijos metais, daly
vių spalio 20 d. pasibaigė mirties spren
dimais. Visi kaltinamieji, jų tarpe ir Ame 
rikoje gyvenąs A. Impulevičius, nuteisti 
mirties bausme sušaudant. Nuosprendis 
galutinis ir jau įvykdytas. Sušaudytųjų 
pavardės: Z. Kemzūra, J. Stankaitis, J. 
Knyrimas, J. Davalga, P. Plančiūnas, B. 
Gaižauskas, P. Tinteris, L. Kolka ir J. 
Ūselis.

Ar Paleckis suklydo?
(E) J. Paleckis „Komjaunimo Tiesoje“ 

(spalio 7 d.) išspausdino straipsnį apie 
„lietuvių tautos pavasarį“. Jame be kitko 
rašo, kad reikėję dviejų dešimtmečių ko
vos, kol Lietuvoje suplevėsavo raudono
ji vėliava. Teisę tai vėliavai plevėsuoti 
iškovoję Lietuvos komunistai. Tai nauja 
Paleckio, visos kp ir „vyresniojo brolio“ 
Kremliuje „tiesa“, pradėta skelbti lietu
vių tautai ir laisvajam pasauliui. Įdomu, 
kad Paleckis šia „tiesa“ pats suabejojo, 
nes pridėjo: „Parama atėjo iš Rytų, iš Ta
rybų šalies“. Matyt, net Paleckis nustojo 
vilties, kad kas patikėtų pasakomis, jog 
„pati liaudis“ įvedė sovietinę santvarką 
Lietuvoje“.

r Segios DIENOS -Į
PREZ. DE GAULLETS PASILIEKA

62 procentai balsavusiųjų pritarė prezi
dento de Gaulle‘io pasiūlymui, kad Pran
cūzijos prezidentas būtų renkamas visuo
tiniu balsavimu.

Prezidentas buvo pagrasinęs, kad jis 
atsistatydins, jei negaus reikiamo skai
čiaus balsų. Dabar jis pareiškė, kad pasi
liekąs pareigose.

RAKETOS BUS IŠVEŽTOS
Sovietų raketos Kuboje jau išardytos ir 

laukia laivų, kurie išveš jas.
Kad jos išardytos, rodo ir žvalgybinės 

fotografijos.
J. Amerikos Valstybės vėl sustiprino 

blokadą, kai pradėjo aiškėti, kad Castro 
nenori įsileisti komisijos, kuri patikrintų. 
Mikojanas nuvažiavo į Kubą tartis su 
Castro.

SATELITAI MASKVOJE
Ulbrichto vadovaujama Rytų Vokieti

jos delagacija atvyko į Maskvą.
Atvyko taip pat Novotnio vadovaujama 

Čekoslovakijos delegacija. Vėliau atvyko 
lenkai ir rumunai.

Kadangi vokiečiai ir čekai yra patys 
dogmatiškiausi, tai gali būti, kad jie bu
vo anksčiau iškviesti išsiaiškinti dėl nuo
laidų Kuboje.

PREZIDENTO KRITIKAI
Karingesnieji JAV respublikonai nepa

tenkinti prez. Kennedžio veiksmais dėl 
Kubos.

Jie nori, kad prezidentas aiškiai pasisa
kytų. ar tikrai nebebus puolama Kuba, 
kaip buvo planuota, ar tikrai pabėgusiem 
kubiečiam nebebus išlaisvintas jų kraš
tas. Kuba būsianti komunizmo lizdas, ten 
yra tūkstančiai specialistų, sovietiniai lėk 
tuvai, o žvejybos uostas, kuris bus stato
mas, bus prieglauda sovietų povandeni
niams laivams.

PAVOJUS VOKIETIJOS VYRIAUSYBEI
Ryšium su savaitraščio „Der Spiegei“ 

redaktorių areštais ir kratomis redakci
joj, Vokietijos vyriausybei gresia krizė. 
Teisingumo ministeris Dr. Stammberge- 
ris nori atsistatydinti, tvirtindamas, kad 
kratos ir suėmimai buvo įvykdyti jo nepa 
informavus. O jis yra Laisvųjų demokra
tų partijos atstovas, ir greičiausia, kad 
tada atsistatydintų dar kiti 4 ministerial, 
kurie yra tos partijoj atstovai. Tuo būdu 
Laisvieji demokratai išeitų iš koalicijos, 
ir vyriausybė nebeturėtų reikalingos dau 
gumos.
KRITIKUOJA CHRUŠČIOVĄ

Kinijos „Liaudies dienraštis“ kritikuo
ja sovietus dėl Kubos. Laimėjęs prez. Ken 
nedys savo tvirta laikysena.

Iš „Pravdos“ vedamojo atrodo, kad S. 
Sąjungoje taip pat esama opozicijos, kuri 
nepatenkinta nuolaidomis dėl Kubos.

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Iniciatyva J.A.V. rankose
Kai sovietai sutiko išardyti savo rake

tų bazes Kuboje, britų „The Guardian“ 
klausia:

„Kodėl Chruščiovas pagaliau nusileido? 
Krizė apskritai buvo jo gamybos. Jis nu
siuntė raketas į Kubą ir turėjo žinoti, 
kad jų reikalas negali praeiti nepastebė
tas. Jeigu jis nebuvo susidaręs visiškai 
klaidingos nuomonės apie Kennedį, tai tu 
rėjo suprasti, kad amerikiečiai reaguos 
stipriai. Praeitą savaitę jau atrodė, lyg jis 
tyčia būtų šitaip padaręs, kad savo labui 
galėtų išprovokuoti reakciją“.

Prancūzų „Le Figaro“ apie Kubos krizę 
rašo kaip apie amerikiečių iniciatyvą.

„Jungtinės Valstybės“, rašo laikraštis, 
„pirmą kartą po daugelio metų pagaliau 
perėmė iniciatyvą į savo rankas. Padėtis 
jiems susidarė tokia nauja, kad jie patys 
dėl to beveik stebisi. Tačiau padėtis yra 
nauja ir Chruščiovui. Geriausiai sovietų 
politikos ir psichologijos reikaluose nusi
manantieji specialistai nedrįsta daryti ko 
kių nors išvadų iš jo' to poelgio. Galima 
tik galvoti, kad jis pagaliau suprato jėga 
paremtą kalbą ir nuleido vėliavą. O pas
kui dar iškįls reikalas padėti jam išgelbė
ti savo garbę“.

Norvegų „Arbeiderbladet“ šitaip sveiki 
na amerikiečių kietą laikyseną:

„Sov. Sąjunga tiek Kuboje, tiek ir Ber 
lyne yra puolamosiose pozicijose. Abiejo
se vietose sovietai bando karinėmis prie
monėmis suardyti jėgų pusiausvyrą. Jei 
niekas nepareikalauja, kad jie sustotų, 
tai jie eina ir eina vis tolyn, pasinaudo
dami naujais spaudimais ir naujais kon
fliktais“.

SLAPTASIS LAIŠKAS
Amerikiečių „N.Y. Herald Tribūne“ iš

sispausdino straipsnį, kuriame tvirtina
ma, kad Kubos krizės metu Chruščiovas 
parašė prez. Kennedžiui isterišką, pilną 
baimės laišką, ieškodamas kokios išeities, 
kad nekiltų atominis karas. Tas laiškas 
esąs neskelbiamas, kad nebūtų pakenkta 
Chruščiovui, nes juo remdamiesi stalinis- 
tai galėtų išstumti jį.

Baltųjų Rūmų atstovas pareiškė, kad 
straipsnis parašytas nemačius Chruščio
vo laiško. Iš laiško nesą galima susidary
ti tokios išvados, kokią darosi „N.Y. He
rald Tribūne“.

MENONAS — NEBE KRAŠTO 
APSAUGOS MINISTERIS

Indijos min. pirmininkas Nehru paša
lino iš krašto apsaugos ministerio parei
gų Krišną Męnoną, kuris pastaruoju metu 
buvo smarkiai kritikuojamas dėl to, kad 
krašto kariuomenė nėra paruošta ir mū
šiuose su kiniečiais per daug pralaimi. 
Be to. jis kaltinamas čia ir komunistinė
mis simpatijomis.

Tas pareigas perėmė pats Nehru. Meno 
nui pavesta rūpintis kariniu tiekimu.

NEPATENKINTAS. KAD PADEDAMA 
INDIJAI

Ganos min. pirm. Dr. Nkruma pareiškė 
nepasitenkinimą, kad Britanija prižadėjo 
Indijai visokeriopą paramą jos kovoje su 
komunistine Kinija.

Britanijos min. pirm. Macmillanas jam 
atsakė, kad Britų Bendruomenės kraštas 
turi gauti paramą, kai jis būna užpuola
mas.

TRIUKŠMAS DĖL POLICIJOS 
VEIKSMŲ

V. Vokietijoje kilo didžiulis triukšmas 
dėl policijos veiksmų. Nepainformavusi 
nei teisingumo, nei vidaus reikalų ministe 
rių, ji areštavo laikraščio „Der Spiegei“ 
leidėjus ir redaktorius (vieną net Ispani
joje), kaltindama, kad jie per atitinka
mus pareigūnus gaudavę ir skelbdavę ka
rines paslaptis.

Įtariama, kad areštai yra krašto apsau 
gos minįsterio Strausso kerštas tam laik
raščiui, kuris jį puldavo.

Religinės rezistencijos nuotrupa
(E) „Dar nevėlu susitaikyti šu Dievu. 

Jaunuoli, apsigalvok, ką darai!“ Tokio tu 
rinio anoniminius laiškučius, Vilniaus ra 
dijo pranešimu (spalio 20 d.), gaunąs see 
nos veikalo „Svečiuose pas Poną Dievą“ 
autorius mokytojas Kaškauskas. Apie tai 
jis papasakojęs šakiečiams, dalyvavu
siems literatūros vakare, kurį surengė 
vietinio laikraščio redakcija. Kaškauskas 
tik pasišaipęs iš nežinomų asmenų laiškų 
jam.

Reikšdamas pasitenkinimą dėl ameri
kiečių laikysenos, graikų „Kathimerini“ 
šitaip sako:

„Prezidentas privertė sovietus išvengti 
susidūrimo su Jungtinėmis Amerikos V- 
mis. Tačiau prie to laimėjimo yra prisidė
jęs ir visas Vakarų pasaulis, kuris be jo
kios atodairos tuo kritišku metu stovėjo^ 
šalia Jungtinių Valstybių su visais savo iš 
tekliais ir kartu jausdamas baimę“.

O britų „The Guardian“ dėl Castro užsi 
spyrimo neįsileisti tikrintojų rašo;

„Tačiau atrodo, kad Dr. Castro nenori 
leisti tarptautinei inspekcijai Kubos že
mėje patikrinti, kad bazės tikrai išardy
tos. Psichologiškai jo elgesys visiškai su
prantamas. Tačiau, nors Dr. Castro elge
sys gali būti suprantamas, jis vis tiek ne
įtikimai kvailas. Vienas laimėjimas, ku
rio sovietinis blokas pasiekė Kubos krizės 
metu, tai prez. Kennedžio pažadas nepulti 
Kubos. Bet jei Dr. Castro atsisako leisti 
tarptautinei inspekcijai patikrinti, kad so 
vietinių raketų bazės yra išardytos, tai, 
vadinas, nebus Įvykdytos prezidento paža 
dų sąlygos“.

NEHRU IR KINIJA

Sovietai buvo pasiūlę Indijai tartis su 
ją puolančia komunistine Kinija dėl ginči 
jamųjų pasienio žemių. Dėl to pasiūlymo 
ir dėl Nehru politikos iš viso amerikiečių 
„Time“ rašo:

„Tasai pasiūlymas buvo ciniškas, viena 
šališkų nuolaidų pasiūlymas, kokius įau- » 
donieji praeityje dažnai yra kėlę Vaka
rams ir kokius Nehru vis reikalaudavo 
priimti, šįkart, kai kalba eina dėl jo pa
ties sienų, jis atmetė. Tuo pat metu Nehru 
nurodė Indijos atstovui J. Tautose, kad 
jis ko pikčiausiai pultų raudonosios Kini 
jos agresiją, o paskui paremtų Pekingą, 
kad jis būtų priimtas į J. Tautas, nes tai 
esąs vienintelis veiksmingas būdas su
stabdyti kiniečių ieškojimą karinių nuo
tykių“.

Britų „The Observer" Indijos-Kinijos 
tema rašo, pirmiausia dėl užpuolikės Ki
nijos:

„Ji panaudojo jėgą sunaikinti autonomi 
niam Tibetui. Dabar, nesiskaitydama su 
tarptautine teise, ji naudoja jėgą savo 
naudai keisdama Kinijos-Indijos sieną. 
Jos teoretikai skelbia, kad pareiga yra ak. 
tyviai remti komunistinius sukilimus ki
tuose kraštuose. Jos vyriausybė neigia su 
gyvenimo dėsnius, kokius kelia Chruščio
vas. O Indija, yra kraštas, kuris stipriau 
negu kuris nors kitas stengiasi naudotis 
pakantumo dėsniu ir nesmurtauti. Yra, 
žinoma, ir tam tikrų dėmių jos laikyseno
je. Nehru padarė didelių klaidų Kašmiro 
atžvilgiu ir dėl Nagų, klaidų, kurios da
bar grįžta namo, ir jo elgesys su Goa var
gu buvo ne smurtas. Bet nešališkas žmo
gus vargu gali paneigti, kad per pastaruo
sius 15 metų Indijos politika tiek namie, 
tiek užsieniuose apskritai yra buvusi švie 
si viltis niūriame pasaulyje“.

PASAULYJ!
— Paryžiuje nuteisti po 20 metų kalėti 

Larcheris ir Rollandas, kurie 1960 m. bu
vo pagrobę pramonininko Peugeoto vai
kaitį.

— Lėktuvų susisiekimo bendrovės ruo 
šiasi nupiginti bilietus tiems, kurie norės 
keliauti aplink pasaulį: pavežios už 360 
sv. (apie 1000 dolerių).

— Būrys Greenwichio vaikų (D. Britą 
nijoje) suruošė demonstracijas ir nuėjo 
pas burmistrą skųstis, kad lapkričio 5 d. 
jiems neleidžiama suruošti įprastoje vie
toje tradicinio laužo.

—- Siame audros metu žuvo apie 1000 
žmonių.

— New Yorko viešbutyje iš kino artis
tės Lindos Christian buvo pavogta maž
daug už 50.000 svarų papuošalų.

— Lėktuvo nelaimėje žuvo italų pra
monininkas Enrico Mattei.

— Pati jauniausia darbininkė į J. Tau
tas atvažiavo su Australijos delegacija — 
23 m. amžiaus Tonia Moffat, kuri artimų 
bendradarbių vadinama „Teenager“ (pa
auglė) arba „Baby“.

— Vatikano paštas visuotinį susirinki
mą atžymi specialiais ženklais.

— Vagys, sužinoję, kad italų politikas 
Nennis yra ligoninėje, įsilaužė į jo butą 
ir, be kita ko, išgėrė jo šampaną ir kon
jaką.

— D. Britanijoje šiuo metu yra 117 mi 
lijonierių, o tokiais laikomi tie, kurių me 
tinės pajamos yra ne mažiau kaip 75.000 
svarų.
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Kas yra gyvenęs Kaune ir bent šiek 
tiek buvo susigyvenęs su jo tradicijomis, 
tai apie generolą Nagių-Nagevičių, mažų 
mažiausia, bus bent girdėjęs. O, greičiau
sia, bus net ir matęs. Taigi Kbro Muzie
jus su visomis visuomenei ruoštomis ten 
ceremonijomis prie Nežinomojo Kario ka 
po buvo kažkas lyg ir to musų generolo 
įasmeninimas. O juo labiau N. Metų suti
kimai Karo Muziejaus sodelyje. Kas juos 
sutikdavo baliuose, kas namuose, o kas ir 
Karo Muziejaus sodelyje. Man rodos, nie
kas net nesakydavo: einu N. Metų sutikti 
j Karo Muziejaus sodelį. Sakydavo: sutik 
siu N. Metus su gen. Nagevičium, arba: 
einu N. Metų sutikti pas gen. Nagevičių. 
O tokiose ir panašiose iškilmėse būdavo 
ir generolas (o vasaros metu kam nors 
padovanodavo Karo Muziejaus sodelio ro 
žę, ir tai taip pat būdavo didelis, dėmesio 
vertas, malonus įvykis, apie kurį kalbėda 
vo miestas ir rašydavo laikraščiai).

Taigi kas yra matęs generolą, tai žino 
jo ypač didelį ūgį. Tačiau jis didelis buvo 
ir savo darbais, nors jie platesnei visuo
menei ir mažiau težinomi. O tai visuome
nei supažindinti su jau 1954 m. mirusiu 
generolu jo žmonos Veronikos Nagevičie- 
nės rūpesčiu pasirodė dabar Dr. B. Matu
lionio redaguota kolektyvinė knyga Vla
das Nagius Nagevičius. Tai paminklas ne 
tik generolui, bet ir jo darbams, jo įvairio 
pai veiklai. Knygoje (374 psl., įrišta kie
tais viršeliais, su aplanku) rašo velionies 
našlė V. Nagevičienė, Z. Oželienė, U. Jau- 
niškienė, Dr. B. Matulionis, gen. St. Raš
tikis, Dr. V. Ingelevičius, Dr. J. Puzinas, 
B. Tvarkūnas, Dr. A. P. Mažeika. Knyga 
gana gausiai iliustruota.

V. Nagevičienė, iš arti stebėjusi genero
lo žingsnius ir geriausiai pažinojusi jį 
kaip žmogų, pateikia gyvai parašytą jo 
gyvenimo apžvalgą. Iš apžvalgos pasise
mtame generolui pažinti ne tiek sausų 
duomenų, kiek žmogų pristatančių gyvų 
pasakojimų. Tačiau iškyla ir tie duome
nys, kurie rodo ,kad Nagevičiaus nuo pat 
jaunų dienų būta aktyvaus lietuviškos 
veiklos dalyvio *lr tokio išlikta iki pat mir 
ties, veikėjo pačia teigiamiausiąja pras
me. Priešinęsis su kitais Palangoje, kad 

LIETUVA
(9)

IV.

Bet kas gi Onytei Rainių beprilygtų?
Kaip spindinčios rasos — akių spinduliai!
Ar kam taip ir širdis pravirkdint pavyktų, 

kaip jai, kad užgieda graudžiai!
Štai pradalges grėbia, į kupečius deda 
Ir dainas ringuoja mergaičių pulkai; 
Jų tarpe Onytė pirmobalsį veda.

ir skamba nuo dainų laukai:
„Trys sesutės grėbia šieną;
Ne tiek grėbia, kiek dūmoja:
Turi brolį tą tik vieną,
Ir tas vienas joms išjoja.

Ir išjoja į tą šalį,
Kur tėvų tėvai nebuvo;
Retas ten ištverti gali, 
Daug jaunųjų ten pražuvo.

Oi, gegute, tu raiboji!
Kam tau balsas taip graudingas?
Oi, sesute, ko vaitoji?
Spaudžia skausmas gailestingas?

Broli mūsų, tu jaunasis!
Kokias dovanas paliksi?
Margas kraštas tolimasis:
Ar ten laimę besutiksi?

Ar ten laimę besutiksiu,
Ar sunkių vargų pritirsiu,
Betgi dovanas paliksiu 
Ir į tris dalis paskirsiu.

Vyresniajai aukso žiedą,
O antrai šilkų skarelį!
Šiai trečiai, kur liūdnai gieda,
Gilų ašarų upelį“.

V.

Dar gaudžia balsai; bet mergaitės nutilo. 
Vien skubina ritinti džiūstantį šieną;
Kodėl? Vakarų debesis neužkilo,

kad giedrią užtemdytų dieną.
„Kodėl tai Onytė taip liūdnai vedžioja?“ 
Užklausė priėjusi Vanda Juškytė.
„Ar gaila, kad saulė įspindus giedroja?"

kad džiūsta žvangučiai pavytę?“—
—„Kas volungei liepia verksmingai dejuoti?“ 
Atsakė Onytė: „Ar beržui šakas
Nuleisti!.. Taip širdžiai sunku nedainuoti, 

o jausmo kas pradžią suras?“—
-—„Laimingas, kas jausmui išreikšti gabus;

Jis tirpsta tada, kaip prieš saulę ledai!
Kas gali nors verkti, tam ašaros bus 

kaip balsimo brangūs žiedai!“
Tik galvą ant to palingavo Onytė.
„Be reikalo“, tarė ant galo, „panytė
Taip kalba, lyg, rodos, tikrai nusiminus, 

o vargo sunkaus nepažinus.
Kas kita mums vargšams: štai saulė nuo ryto 
Bekepina galvas! Ir rankos pūslėtos!
Todėl, kaip tai pievai, ir veidas pavyto, 

ir dainos iš skausmo pradėtos!“

VI.

Čia Vanda. į šalį pažvelgus, paklausė: 
„O brolis ar dar nepagrįžo viešėti?
Dabar išsipildys valia jo karščiausia, 

sutoną pradėjus dėvėti“.
—„Taip juoktis iš mūsų varguolių kančios“, 
Prašneko Onytė, lig šiol nedrąsiai, 
„Nereiktų tikrai! Ne be tamstos kaičios 

tas viskas!.. Taip sako visi.
Panytė sau juokias! O mūsų matutė
Štai rausta. Tikrai nelaimingas ir brolis:
Juk tie. kur dabar jam apsuko galvutę, 

pajuokę nuo jo atsitolins“. —
—„Nugrimzdę į skolą“, Laurynas prašneko 
Priėjęs. „Tikėjomės: Juozas mums skylę 
Užlopys. Duonelės ik šiol dar užteko 

šiaip taip, bet štai brolis užvylė!
Panele! tikrai neklaidink nelaimingo 
Mums brolio! Juk skriaudą nemažą darai! 
Taip sunkūs laikai! Ir šeimyna pabrango, 

o čia dar namai-pragarai!
Ko gero, o to jau tikrai netikėjos 
Nabašninkas mūsų tėtušis nuo ponų!
Kad garbins dievotės dvasiškių gerbėjos, 

ar bus tai klausytis malonu?“

VII.

Juškytė. akis atidarius plačiai, 
Stebėjos ir savo ausims netikėjo!
Jai veidas tai raudo, tai blyško rūsčiai, 

nors nieko suprast negalėjo.
Suprato tiktai, jog kas nors atsitiko
Su Juozu. Bet kas? Ko jie nori nuo jos?
Pats būdas kalbos jai skaudžiai nepatiko: 

juk ji ne kaimietė vejos!
Kad Juozas per vasarą lankos dvare, 
Kad Rainio nabašninką tėvas sodino 
I stalą, tai jiems, mat, išaugo, aure, 

ragai!., ir ribos nebežino?
„Ko norite, žmonės, nuo mano galvos
Ir ko susiraukę?“ užklausė šaltai:
„Ar negut gal vištgaidys ant sąšlavos 

prieš lietų pragydo keistai?“

rusiškai reikia melstis, dalyvavęs* slapta 
me lietuvių moksleivių ratelyje, dalyva
vęs 1905 m. revoliucijoje ir dėl to buvęs 
suimtas, kūręs rusų karo medicinos aka
demijoje lietuvišką Fraternitas Lithuani- 
ca, 1917 m. karių suvažiavime šaukęs už 
Lietuvos nepriklausomybę, Vilniuje daly
vavęs Krašto Gynimo Komitete, ypač kon 
krečiai pasireikšdamas, tvarkęs Lietuvos 
kariuomenės sanitarinę tarnybą, globojęs 
Lietuvos karo invalidus, rūpinęsis Kari
ninkų ramove, steigęs Karo Muziejų ir va 
dovavęs jam, dirbęs dar kaip archeologas 
mokslo darbą, dalyvavęs įvairiose draugi 
jose, — štai jums bendrais bruožais gen. 
Nagevičius, kaip jį pristato V. Nagevi
čienė.

O kiti papildo, paryškina jo darbus.
Daugiausia vietos, be abejo, skirta tai 

didžiajai Nagevičiaus įstaigai — Karo 
Muziejui. Knygoje apie tai rašo Dr. B. 
Matulionis ir gen. St. Raštikis. Knygos 
įžangoje teisingai sakoma, kad Karo Mu
ziejaus, su kuriuo taip buvo susijęs gen. 
.Nagevičius, 'niekas plačiau nebuvo apra
šęs net ir nepriklausomybės laikais. Gy
venant svetur šiandien, kai net ir paties 
Muziejaus su buvusiais jo eksponatais ne 
bėra, sunku rašyti. Tačiau B. Matulionio 
ir St. Raštikio pastangos davė gražius vai 
sius: Karo Muziejų šioje knygoje turime 
pristatomą gana gražiai ir išsamiai. Kas 
Muziejuje yra lankęsis anais gerais lai
kais, galės tiesiog stebėtis, kiek maža iki 
šiol jam išliko įspūdžių! O Muziejaus bū
ta didžiai įvairaus ir turtingo ir labai rei
kalingo mums.

Dr. B. Matulionis, rašydamas tą Karo 
Muziejaus pagrindinę apžvalgą, yra, kaip 
atrodo, panaudojęs visą iki šiol pasiro
džiusią apie tą įstaigą literatūrą ir įvairių 
asmenų atsiminimus. Dėl to pats straips
nis yra išėjęs turiningas. Aprašyti visi pa 
minklai ir jų autoriai ypač smulkmeniš
kai. Toliau apeigos. Laisvės varpas, var
pų muzika, Muziejuje ,ruoštieji koncertai, 
gėlynai, iškilmės, naujieji rūmai, V. Di
džiojo Karo Muziejus, kapela, paveikslai, 
kariniai dalykai, atskiri skyriai, žymių 
žmonių pasisakymai dėl Muziejaus.

Tuo platesniu Karo Muziejaus aprašy
mu lyg ir nutolstama nuo paties gen. Na

gevičiaus. Tačiau kai generolas, tur būt. 
daugiausia rūpesčių ir širdies buvo sudė
jęs į šį Muziejų, tai toks ekskursas visiš
kai suprantamas. O savo ruožtu jis labai 
naudingas skaitytojui.

Gen. St. Raštikis savo straipsnyje vėl 
grįžta daugiau .į gen. Nagevičiaus gyveni
mą ir darbą. Apžvelgęs kai kurias kitas 
sritis (Karininkų ramovę), jis taip pat 
plačiausiai sustoja ties generolu ir K. Mu
ziejum. Tačiau kai Dr. B. Matulionis pa
teikia Muziejaus skyrių, sakytume, inven 
torių, išvardydamas, kas kur buvo pada
ryta ir laikoma, tai gen. Raštikis daugiau 
nukrypsta į istoriją, į kai kuriuos atski
rus svarbesnius įvykius. Jiš aprašo iškil
mes prie Nežinomojo Kario kapo, Muzie
jų nepriklausomybės laikai, plačiau susto 
damas ties okupacijų metais. Kai okupan 
tai kėlė Muziejui įvairius reikalavimus, 
varžė jo veikimą, tai čia kartu iškyla ir 
gen. Nagevičiaus didžioji figūra. Čia pa
teikiama kiek faktelių ir iš gen. Nagevi
čiaus paskutiniųjų gyvenimo metų.

Dr. V. Ingelevičius apžvelgia gen. Na
gevičiaus kaip gydytojo veiklą. Generolas 
gi nuo 1919 m. pabaigos buvo paskirtas 
karo sanitarijos viršininku. O tai reiškia, 
kad. jis nuo tada iki nepriklausomybės lai 
kų pabaigos vadovavo Lietuvės karių 
sveikatos reikalams — rūpinosi ligoninė
mis, vadovaujančių gydytojų geru išmoks 
linimu. Tie reikalai Lietuvoje buvo pavyz 
dingi, ir nėra abejonės, kad čia daug reiš
kė gen. Nagevičiaus iniciatyva ir ener
gija.

Dr. J. Puzinas iškelia dar vieną gen. 
Nagevičiaus darbų sritį — archeologiją. 
Tai sritis, apie kurią plačiau maža kas te 
nusimano — tie kapinynu kasinėjimai ir 
bandymas iš to, kas iškasta, spėti praeitį, 
žmonių gyvenimo būdą ir kultūros lygį. 
Gen. Nagevičius į tos srities darbą, pasiro 
do, įsijungė jau 1904 metais, vykdė kasi
nėjimus, rašė archeologines studijas. Jam 
teko taip pat sutvarkyti ir įstatyminę 
įvairių kasinėjimų pusę.

Straipsnyje apžvelgiami gen. Nagevi
čiaus vykdytieji kasinėjimai ir jų duo
menys.

Visuomenei vėl gen. Nagevičius buvo 
plačiai žinomas kaip karo invalidų globė

jas. Dalį jų jis buvo priglaudęs prie Karo 
Muziejaus, ir šie čia dirbdavo ir dalyvau
davo iškilmėse. Generolas padėjo taip pat 
invalidams susiorganizuoti į savo broliją. 
Jiems buvo įsteigti keli bendrabučiai, 
krautuvė, siuvykla, kepurių, graverių 
dirbtuvės, išrūpinamos pensijos. Tuo 
klausimu rašo B. Tvarkūnas ir Dr. V. In
gelevičius.

Gen. Nagevičius, kuris nepriklausomy
bės laikais gydytojo praktika nesivertė, 
baigęs medicinos studijas tarnavo kaip 
laivo gydytojas. Pakankamai turėdamas 
įvairių darbų ir pareigų, minties apie jū
rą jis vis dėlto neužmetė. Priešingai, pro
pagavo jūrininkystės idėją ir jau 1927 m. 
padėjo susiorganizuoti Lietuvos Moterų 
Tautiniam Laivynui Remti Draugijai. Bu 
vo įsteigęs jūrų mokyklą — atitinkamą 
klasę prie Aukštesniosios Technikos Mo
kyklos Kaune. Šią Nagevičiaus veiklos sri 
tį nušviečia Dr. A. P. Mažeika.

Nagevičius dar studijuodamas subūrė

Pagrindinis
Knygoje „Vladas Nagevičius“ smulkiai 

aprašyti Karo Muziejaus sodelyje buvu
sieji paminklai.

Spausdindamiesi tos knygos aptarimą, 
kartu pateikiame knygos ištrauką — pa
minklo žuvusiems už laisvę aprašymą (iš 
Dr. B. Matulionio straipsnio).

Paminklas žuvusiems už laisvę pastaty
tas pagal dailininko Juozo Zikaro projek 
tą. Paminklas turėjo keturkampės pira
midės formą; ant piramidės viršūnėje sto 
vėjo nedidelis kryžius. Patsai Paminklas 
buvo sumūrytas iš akmenų, surinktų ir 
suvežtų iš tų laukų, kur vyko kruvinos 
kovos, ginant Lietuvos laisvę. Į šį Pamink 
lą buvo įmūryta J. Zikaro sukurta bron
zinė lenta su įspūdingu paveikslu: liūdinti 
lietuvaitė beklūpanti prie brolio kapo, 
žuvusio už Lietuvos laisvę, ir jam atmin
ti ant kapo bededanti gėles. Aukščiau pa
minkle buvo šis įrašas:

Žuvusiems už Lietuvos laisvę 
1921

Šis Paminklas buvo atidengtas 1921 m. 
spalio 16 d. Nuo tos dienos buvo įvestos 
žuvusiųjų pagerbimo ir valstybinės bei 
tautinės vėliavų pakėlimo ir nuleidimo

Ir nieko nelaukus, gentis Bilazaro
Namo atsisuko. „Nepyk taip, panyte!
Mums skausmas, ne apmaudas lūpas atdaro!“ 

ją šnekint mėgino Onytė.
„Juk kunigu brolis tegul sau neliktų!
Nelengvas tai žingsnis — tarnyba Bažnyčios!
Man rūpi, kad viltyse neapsiriktų:

juk žmonės paskui besityčios!“ —
—„Begaišus tik!“ Seseriai tarė Laurynas: 
„Nežūsme, jei Dievas tik gyvus laikys;
O tamstos dvare laukia mūsų vaikinas 

ir paslaptis pats apsakys!“

VIII.

Juškytei laimingai išgirsti neteko
Lauryno, bet viską suprasti pradėjo;
Rūstybė, kaip upė, palengva nuseko.

širdy vien .tik juoktis norėjo.
„Tai Juozas į kunigus git neketina?
Dėl jos tai? Ir ji nepasergėjo to?
Jo būdas slaptus, mat. jam lūpas rakina!

reikės ji prašnekint ryto“.
Jai taip žingeidu, kaip tai meilės jam žodžiai, 
Ilgai pasislėpę, ant galo prašneks?
Ne taip, kaip Minkauskiui, kurs kalba nuobodžiai, 

nes žino, kad Vanda jam teks!
Už Juozo tekėti? O ne! niekada!
Juk ji ne kaimietė, jis pats tur suprasti;
Bet jo paklausyti šnekos kai kada — 

meiliau, negu auksą atkasti!
Kas širdį žmogaus besuprasti galės?
Ji mainos, kaip margos padangės nuo vėjo;
Bet neina pavėjui: ir tą pamylės, 

kurio sau pavergti nespėjo.

_ — IX.

Širdis be karionės nemoka mylėti:
Be kliūčių ji gęsta aistra kibirkšties!
Kur lengva mylėti, nereikia kentėti. —

ten rankos jinai neišties.
Kas skausmo nemigęs naktim's nepažino,
Kas neslėpė riedančių ašarų savo,
Kas savo širdies sopuliais nemarino, — 

tas meilę sapnuot tesapnavo.
Tas laimei pasiekti gal ranką išties, 
Kaip kūdikis menkas, drebėdams bailiai. 
Nevertas! Jis rakto neras nuo širdies;

bet jo neužmuš sopuliai.
Ant žemės plačios neišlepę vaikai!
Jiems kaulų ant tako gana pamestų!
Laimingi! Jų meilei taip reikia menkai: 

nežino troškimų aukštų!..
Kad Juozas jau taip neužilgo ketino
I kunigus stoti, Juškytei pagailo;
Dabar gi, kad paslaptį visą jo žino, 

jai juokas iš gailesčio kvailo.
Už jo ištekėti! O, ne! niekados!
Ir Juozas patsai juk suprasti tat gali,
Išklausiusi jo slepiamosios maldos.

nusuks sau juokais ją į šalį.
Ir linksma, kaip paukštis, pabudęs iš ryto, 
Pakėlusi jupą, namo beskubėjo.
Aplinkui lig pagirio neužmatyto 

šienpiūtė pakvipus krutėjo.

(Bus daugiau)
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studentus medikus i Fraternitas Lithua- 
nica organizaciją, kurios nariai turėjo 
stengtis grįžti dirbti į Lietuvą. Ta organi
zacija paskui veikė ir Lietuvoje, ir ji tu
rėjo apjungusi gražų būrį mūsų krašto gy 
dytojų. Toje fraternitiečių gydytojų šei
moje Nagevičius buvo daugiau negu tik 
savas, šiomis temomis knygoje rašo Dr. 
V. Ingelevičius ir Dr. B. Matulionis.

Ne visi knygoje spausdinamieji straips 
niai yra lygiaverčiai. Kai darbas yra ra
šytas kolektyvo, tai neišvengta ir pasikar 
tojimų. Tačiau apskritai ji yra pamink
las, kokio siekė V. Nagevičienė, ne tiktai 
didžiajam generolui, bet kartu ir kai ku
rių mūsų gyvenimo sričių istorija tokia, 
kokia buvo įmanoma. Knygos herojus lie
ka visoje knygoje tas pats, kuriam čia 
statomas paminklas, bet skaitytojas ras 
daug geros medžiagos ir Lietuvos praei- - 
čia! ir jos gyvenimui pažinti.

K. Abr.

Paminklas
apeigos. Jos vykdavo 7 vai. ryte ir šaulei 
leidžiantis vakare. Gatve pro Paminklą 
praeinantieji kariuomenės daliniai turėjo 
atiduoti pagarbą. Tuo reikalu 1922 m. rug 
sėjo 25 d. buvo Lietuvos kariuomenei pa
skelbtas įsakymas Nr. 207, kurio para
grafas 1 taip skamba:

„Kariuomenės dalims ir komandoms: 
einant Kaune pro Karo Muziejaus sodą, 
atiduoti Žuvusiems už Lietuvos laisvę pa
minklui nustatytą karinę pagarbą žuvu
siųjų atminimui pagerbti“.

Šis Paminklas pasidarė tikra tautos re
likvija, kai 1934 m. lapkričio 23 d. prie jo 
buvo palaidoti Lietuvos Nežinomojo ka
reivio palaikai. Ant kapo buvo uždėtas 
antkapis — granito lenta su įrašu:

Nežinomasis kareivis, žuvęs dėl 
Lietuvos laisvės 

1919 m.
Šiose neeilinėse laidotuvių iškilmėse da 

lyvavo Lietuvos valstybės prezidentas, 
visa vyriausybė, kariuomenės vadovybė, 
Vytauto Didžiojo Universiteto ir kitų mo
kyklų profesoriai, studentija, visuomenės 
organizacijos, jų atstovai ir t.t. Laidoja
mų palaikų pašventinimą atliko arkivys
kupas P. Karevičius ir arkivyskupas J. 
Skvireckas. Po to Vytauto Didž. Karo Mu
ziejaus bokšte, pirmą kartą ant to pasta
to, buvo iškelta valstybinė vėliava.

Priešais Paminklą žuvusiems už Lietu
vos laisvę buvo pastatytas akmeninis ke
turkampis (1 m aukščio) aukuras. Pager
bimo apeigų metu ant šio aukuro degda
vo ugnelė, ir iš jos kildavo į viršų dūmai. 
Tai buvo amžinos pagarbos ir atminimo 
ženklas žuv. už Lietuvos laisvę. Į aukuro 
akmenį buvo įkirstas toks įrašas lotyniš
kai: REDDE QUOD DEBES

— atiduok, ką privalai
Tai buvo kiekvienam lietuviui primini

mas, kad jis skolingas savo tautai ir turi 
tautai atsilyginti savo darbu ir garbingu 
pareigų atlikimu.

Paminklą žuvusiųjų už Lietuvos laisvę 
J.A. Valstybių Raudonojo Kryžiaus atsto 
vas pulkininkas gydytojas Ryan 1922 m. 
patsai apsodino rožėmis; o tos pačios ša
lies įgaliotas ministeris Owen Norem, iš 
Vašingtono (Washington) atsivežęs nuo 
prezidento Washingtono kapo vijoklinių 
rožių, 1938 m. gegužės 16 d. savo ranko
mis apsodino Nežinomojo kareivio kapą.

Nežinomojo kareivio kapas ir Pamink
las žuvusiems už Lietuvos laisvę, reiš
kiant jiems ypatingą pagarbą, buvo apsta 
tyti lietuviškais kryžiais. Vieni iš tų kry
žių buvo atgabenti iš įvairių Lietuvos vie 
tų — iš Aukštaitijos, Žemaitijos, Dzūki
jos, Sūduvos; jie savo spalva ir forma bu
vo būdingi tų vietų lietuviškų kryžių sti
liui; kiti buvo paties Muziejaus padirbdin 
ti ar įsigyti; pvz., pirmasis iš kairės kry
žius buvo iš Kretingos — tai Kretingos 
viršaičio dovana (1922 m.); kitas meniš
kai padarytas senas kryžius buvo gautas 
iš Surviliškio apylinkių — liaudies skulp 
toriaus Svirskio kūrinys, trečias — dzū
kiškas kryžius — atgabentas iš Perlojos 
šventoriaus; ketvirtą — Lietuvos Karo 
Invalidų Sąjunga nupirko Karo Muziejui 
Kaune žemės ūkio ir pramonės parodoje; 
tai buvo Jono Čebanausko nuo Čekiškės 
kūrinys.

Prie to kryžiaus Invalidų Sąjunga pri
dėjo varinę lentelę su įrašu:

Su Dievu visą tėvynę atvada-vom, 
padėk mums, Dieve, ir Vilnių atvaduoti, 

Lietuvos Karo Invalidų Sąjunga.
1918 — 1928

Šis įrašas buvo padarytas Lietuvos ne
priklausomybės dešimtmečiui paminėti.

Prie vieno iš tų kryžių buvo juodo mar
muro lenta su įrašu latvių ir lietuvių kal
bomis:

Už laisvą tėvynę aukojot gyvybę. 
Brolių tautos kovotojams už laisvę.

Latvijos vaikų vardu Latvijos Rau
donojo Kryžiaus jaunimas 

1930.VI.22

Mini Adomo Lasto ir Vinco Krėvės 
gimimo metines

(E) Vilniaus radijas ir spauda paminė
jo Adomo Lasto 75-sias ir Vinco Krėvės 
80-sias gimimo metines. „Tiesoje“ pasiro 
dė ta proga straipsnis apie Krėvę. Centr. 
bibliotekoje Vilniuje atidaryta paroda, 
skirta rašytojų gyvenimui ir kūrybai.

2
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STALINO ERA TEBESITĘSIA (I)

CIANO NUODAI
VOKIEČIAI NUTEISĖ ŽMOGŽUDĮ, VEIKUSĮ MASKVOS ĮSAKYMAIS

Praeitų metų vasarą per Berlyną į Va
karų Vokietiją atbėgo žymus sovietų 
agentas Bogdan Stašynskij, Maskvos įsa
kymu vykdęs žmogžudystes. Jis laisva va
lia pasidavė vokiečių policijai ir savano
riškai prisipažino, kad yra nužudęs du žy 
mius ukrainiečių egzilų vadus Vakarų Vo 
kietijoje — Levą Rebetą ir Stefaną Ban- 
derą. Spalio 8-19 dienomis Vyriausias V. 
Vokietijos Teismas Karlsruhės mieste 
nagrinėjo šio agento bylą. Teismo metu 
paaiškėjo paslaptys, kaip Maskva organi-. 
zuoja žmogžudystes likviduoti egzilų vei
kėjams Vokietijoje, ir daug kitų sensa
cingų dalykų. Dėl šių priežasčių teismas 
susilaukė didelio dėmesio. Jį sekė žurna
listai iš Anglijos, Prancūzijos, Amerikos, 
V. Vokietijos ir kitur ir laisvėje gyveną 
sovietų pavergtųjų kraštų spaudos žmo
nės. Spalio 19 d. teismas paskelbė spren
dimą: 8 metai sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Bausmė labai maža, bet teismais tam turi 
pagrįstas priežastis.

Žudė iki šiol nežinomu ginklu
1957 m. spalio 12 d. savo buto korido

riuje Miunchene buvo rastas negyvas uk 
rainietis rašytojas Levas Rebetas, ukrai
niečių egzilų labai žymus velkėj as-ideolo- 
gas, jų laikraščio redaktorius. Nerasta jo
kių ženklų, kad mirusysis būtų kieno 
nors nužudytas. Padarę skrodimą, vokie
čiai gydytojai nustatė, kad L. Rebetas 
mirė natūralia mirtimi, dėl širdies defek
tų. Iki tol L. Rebetas buvo puikiausios 
sveikatos, niekad nesirgo ir nesiskundė, 
todėl jau tuomet jo staigi mirtis daugeliui 
jo artimų draugų sukėlė nusistebėjimą ir 
įtartinus.

Beveik lygiai po dvejų metų, 1959.X.15, 
Miunchene prie savo buto koridoriuje 
ant laiptų buvo rastas negyvas ir antrasis 
ukrainiečių egzilų veikėjas, ukrainiečių 
nacionalistų organizacijos OUN legenda- 
rinis vadas Stefanas Bandera. Šiuo kartu 
jau ne tik ukrainiečiai, bet ir daug kitų 
buvo įsitikinę, kad tai politinė žmogžu
dystė, įvykdyta sovietų agentų. Tačiau Ir 
šiuo kartu nesusekta jokių žmogžudystės 
pėdsakų. Tik padarius lavono skrodimą, 
viduriuose buvo rasti labai maži ciano 
rūgšties pėdsakai. Bet ir ši mirtis būtų 
likusi, gal būt, amžina paslaptimi, jeigu 
nebūtų prisistatęs ir prisipažinęs pats žu
dikas — Bogdanas Stašynskij.

Dabar teisiamasis B. Stašynskij papasa 
kojo su visom smulkmenom, kaip jis mi
nėtuosius vyrus nužudė. Tam tikslui nau 
dojo bolševikų išrastą specialų pistoletą, 
purškiantį nuodus. Ginklo konstrukcija 
visai paprasta, atrodo kaip du niekuo ne
pavojingi vamzdeliai. Jo viduje, prieš 
parako užtaisą, yra įstatoma ampulė su 
labai stipriais nuodais — ciano rūgštimi. 
Paspaudus gaiduką, ampulė susprogdina
ma į mažiausias dalelytes, ir iš jos staiga 
prasiveržia minėtųjų nuodų garai, kurie 
maždaug iš pusės metro atstumo garan
tuotai nužudo kiekvieną, kas tik tuos ga
rus įkvėpuoja. Nužudo per kelias sekun
des. įkvėpuotas nuodų gazas susiaurina 
kraujo indus, kas sudaro įspūdį, kad nu
žudytasis yra miręs natūraliai — širdies 
infarktu. Maždaug per 10 minučių nuodų 
gazo pėdsakai visiškai pranyksta, o sužei 
dimų taip pat nelieka jokių. Dėl šių prie
žasčių sunku buvo nustatyti tikroji mir
ties priežastis ir abiems nužudytiesiems 
ukrainiečiams. Banderos lavone nuodų 
pėdsakai rasti tik todėl, kad Stašynskis į 
Banderą nuodus iššovė iš per mažo nuo
tolio.

Ginklas pavojingas ir pačiam 
žudikui

šis pistoletas yfa praktiškas dar ir tuo, 
kad juo šaunant pasigirsta tik labai silp
nas garsas. Tačiau jis turi ir vieną nepa
togumą: iššautieji nuodų garai yra pavo
jingi ir pačiam šovėjui. Bet bolševikų che 
mijos specialistai surado būdus, kaip pa
čiam nuo tų nuodų apsisaugoti. Prieš iš
šaunant, šovėjas turi nuryti tam tikrą 
kiekį specialių piliulių, o tuoj pat po iš- 
šovimo turi sutraiškyti vieną specialių 
vaistų ampulę, iš anksto paruoštą nosi
nėj. ir ta pačia nosine pridengti savo bur
ną. Tuo būdu iš nosinės garuoja prieš-

RAŠO Mečys Musteikis

nuodžiai. kurie apsaugo kvėpavimo orga
nus nuo tikrųjų nuodų, šitokį metodą 
panaudojo ir Stašynskis, žudydamas uk
rainiečius.

Vokiečiai šį pistoletą išbandė 
praktiškai ant gyvulių

Dar teismo pradžioje daugelis nenorė
jo tikėti, kad tai, ką Stašynskis pasakoja, 
yra tiesa. Viskas atrodė labai fantastiška. 
Tačiau jo visi pasakojimai tiksliausiai 
sutiko su duomenimis, kuriuos jau turėjo 
kriminalinė policija. Kai kuriais atvejais 
Stašynskis policiją net patikslino. Greitai 
visiems paaiškėjo, kad tai, ką Stašynskis 
pasakoja, viskas yra teisybė.

Kai Stašynskis žudęs L. Rebetą, tai pis 
toletas buvęs dar nevisai tobulas — turė
jo tik vieną vamzdį, bet Banderai nužu
dyti jau turėjo dvivamzdį. Beje, Stašyns
kis nė vieno tokio pistoleto su savimi ne- 

' atsinešė. Sakėsi, kad po nužudymo kiek
vienu kartu įmetęs į vieną prūdą Miun
chene. Bet būdamas kalėjime (V. Vokieti
joj) Stašynskis nupiešė šio pistoleto brė
žinius. Jie buvo tokie tikslūs, kad, jais 
pasinaudodami, vokiečiai patys tokį gink 
lą lengvai pasigamino, ir jis veikė neblo
giau kaip originalas. Vokiečiai jį išbandė 
ant gyvulių, panaudodami Stašynskio nu
rodytuosius nuodus. Paaiškėjo, kad garo 
pavidalu iš pistoleto išpurkštųjų nuodų 
gyvuliai vienu įkvėpimu įtraukia jau de
šimteriopai daugiau, kaip kad būtina nu
žudyti.

Kaip Stašynskis pateko į sovietų 
pinkles

Kas per žmogus yra šis vyras, sutikęs 
vykdyti tokius baisius uždavinius? Kaip 
jis iki to priėjo ir kodėl vėliau nuo viso 
to atsisakė? Šie klausimai nuodugniai 
buvo aiškinami ir teismo metu; atsaky
mai ir padarytosios iš to išvados nulėmė 
tokį švelnų teismo sprendimą.

Stašynskij gimė 1931 m. ukrainiečių 
šeimoj, lenkų užimtoje Ukrainos srityje 
prie Lvivo. Mokydamasis parodė nuosta
bių gabumų. 1948 m. baigęs gimnaziją,

įstojo į aukštąją pedagogikos mokyklą 
Lvive, norėdamas tapti matematikos mo
kytoju. Buvo didelis patriotas ir svajojo 
apie- didžiulę nepriklausomą Ukrainą.

Kartą jis vyko iš Lvivo į tėviškę trau
kiniu be bilieto, taip sakant, „zuikiu“, ir 
buvo sovietų policijos sugautas, šis pa
prastas įvykis nulėmė jo tolimesnį liki
mą. Jį tardė sovietų saugumo valdinin
kas kapitonas. Šis bolševikas klausinėjo 
Stašynskį ne kodėl jis važiavo „zuikiu“, 
bet ką žino apie ukrainiečių antibolševi- 
kinę pogrindžio organizaciją OUN. Paaiš
kėjo, kad bolševikų saugumui yra žino
ma, jog Stašynskio šeima yra nusiteikusi 
antibolševikiškai ir jog jo sesuo rodo 
simpatijas OUN organizacijai. Stašynskį 
apėmė baimė. Šią situaciją bolševikai mo 
kėjo išnaudoti: jie pažadėjo užmiršti visa 
tai, ką žino apie Stašynskio šeimą, jei 
pats Stašynskis sutiks dirbti sovietų sau
gumui. Ir jis sutiko. Sutiko dėl dviejų 
priežasčių. Norėjo apsaugoti savo tėvus 
ir seserį nuo bolševikų teroro ir pats jau 
buvo pasidavęs bolševikų propagandai, 
kad komunizmas nėra blogas, jau buvo 
palinkęs kiek į jį.

Savo gabumais Stašynskis pasižymėjo 
ir kaip bolševikų agentas. Jis meistriškai 
atliko jam sovietų saugumo pavestų daug 
sunkių uždavinių. Jam atrodė, kad viskas 
yra gera, kas gera komunizmui.

1952 m. bolševikai pradėjo apmokyti 
Stašynskį specialiems agento uždavi
niams Vakarų Vokietijoje. Čia jam buvo 
pavesta šnipinėti ir JA Valstybių bei 
Vak. Vokietijos karines paslaptis. Bet 
svarbiausia — jam buvo pavesta nužudy
ti du ukrainiečių vadus.

Šitokiems uždaviniams apmokymas vy
ko ilgai, tačiau labai pagrindinai. Vokie
čių kalbą jis išmoko taip puikiai, kad kai 
bėjo be jokio svetimo akcento. Pagrindi
nai buvo apmokytas ir kaip reikia naudo 
tis su nuodus purkščiančiuoju pistoletu. 
Tam tikslui įgavo praktiką žudydamas 
šunis. Tik tuomet sovietų saugumo orga
nai — KGB — išsiuntė Stašynskį į Vaka
rų Vokietiją, žinia, su pustuziniu slapy
vardžių, su joms pritaikytais dokumen
tais ir gerai išmoktom „legendom“.

(ELI)
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TURISTO PALYDOVAI
VOKIEČIŲ ŽURNALISTĄ VILNIUJE, RYGOJ IR TALINE LYDĖJO 30 SEKLIŲ

(E) Rugsėjo mėn. Rygoje lankėsi vokie 
tis žurnalistas Hans J. Cramer. „Stuttgar 
ter Nachrichten“ jis rašo, kad į Rygą nu
vyko iš Talino, kuris jam atrodęs vakarie 
tiškesnis nei latvių sostinė. Ryga turi 
„vytis“ Rytus, nes ji antras savo dydžiu 
sovietinis uostas Pabaltijy, o svarbiausia 
— vienas žymiausių sovietų pramonės 
centrų, šiuo metu turįs 700.000 gyventojų, 
ir jų skaičius nuolat augąs. Be savęs pa
čių, rusai pridėjo miestui „cukrainės sti
liaus“ dangoraižį, kuriame įsikūrė Latvi
jos sovietiniai mokslininkai, centre pa
tupdė „dėžę“ — sovietinį viešbutį, kurį 
esą galima šiaip taip pakęsti tik simpatin 
go personalo dėka. Paguoda — viešbučio 
restorane retkarčiais gali išgirsti vokiškų 
šlagerių. — Didžioji Rygos katedra pa
versta muziejumi, kuriame rengiami kon 
certai. Netoli nuo jos — rinka, visada pri 
sigrūdus žmonių, daugiausia kalbančių 
rusiškai. Tai rodą, kad miestas patrauk
lus Rusijos gilumoj gyvenantiems, kurių 
ne vienas iš Leningrado, Maskvos ir net 
Kaukazo čia atvyksta, pamilsta Baltijos 
jūrą ir pasilieka. Ta jūra prie Rygos — 
rojinis kampelis, kurįąme net latviai už
simiršta, jog rusai prieš trejus metus sa
vo „ukazu“ nubraukė jų didžiausia tradi
cinę šventę — Jonines.

„Draugai bėgikai“, kurie mane lydėjo 
nuo pat ryto iki išnaktų“*, rašo Cramer, 
„ir Taline, ir Rygoj, ir Vilniuj, galėtų bū 
ti akivaizdus įrodymas, jog Sovietų Są
jungoj yra garantuotas visuotinis įdarbi
nimas. Kaip kitaip reiktų aiškinti faktą, 
kad paskui vieną užsienietį iš paskos bė
ga šeši darbingi vyrai lyg vaikai, žaisda

mi plėšiką“. Žurnalistas domėjęsis savo 
kelionėse po Pabaltijį daugiau saule, o ne 
savo šešėliais, tad ekskursijos pabaigoje 
negalįs tiksliai pasakyti, ar jo aptarnavi
mui buvo angažuoti 25, ar 30 „bėglių“... 
Jie sėdėdavo viešbučių laukiamuosiuose 
ir tučtuojau pakildavo, vos tik Cramer iš 
kišdavo nosį iš savo kambario. Jie patys 
nepratardavo nė vieno žodžio, bet užtat 
užrašydavo paties Cramerio kiekvieną, 
kurį tik jis pasakydavo užkalbintiems 
baltams. „Bėgikai“ buvę trijų rūšių: Vil
niuj jie dėvėjo įdomius apsiaustus, ku
riuos buvo galima akies mirksniu, užbė
gus į namo koridorių, išversti, ir „bėglys“ 
staiga pasirodydavo gatvėje jau ne rudu, 
o pilku apsiaustu...; Taline jie sėsdavo 
restorane prie gretimo staliuko ir papras
tai užsakydavo 200 g konjako, matyt, są
žinei nuplauti, — pastebi Cramer. Rygoj 
keitėsi ne apsiaustai, o patys „bėgliai“, 
perdavinėdami vienas kitam vis tą patį 
portfelį... Kas turėjo „bėgliams“ už visa 
tai sumokėti? — klausia vokiečių žurna
listas. Kas užmokėjo už konjaką ir ilgas 
keliones iš vienos vietovės į kitą? Gal 
„bėgliai“ buvę jam dėkingi, — sampro
tauja Cramer. Juk jie tokiu būdu pateko 
kartu su juo į bažnyčias, muziejus, knygy 
nūs. į pliažą, net į senąją sostinę Lenin
gradą. Jame Cramer kreipęsis tiesiai į sa 
vo „šešėlį“ ir pasakęs jam dėkui už rūpi
nimąsi. Tas nežymiai išraudęs... Taksio 
vis dėlto neparūpinęs, nors tai būtų bu
vęs jo pirmas tikrai naudingas patarnavi 
mas žurnalistui.

LAPKRIČIO 17 D., ŠEŠTADIENĮ, Lietuvių Namuose, 1, Ladbroke Gardens, VV.ll, įvyks tradicinis,
LONDONO LIETUVIŲ MOTERŲ „DAINAVOS“ SAMBŪRIO

rengiamas.

PUIKUS ORKESTRAS ĮDOMI PROGRAMA .*. VEIKS TURTINGAS BUFETAS IR KT.

Visi kviečiami atsilankyti ir linksmai praleisti vakarą. 
Staliukus galima užsisakyti iš anksto tel. PARk 2470.

Pradžia 7 v.v. Įėjimas 5 šil.

KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS

Mielas Redaktoriau,
Iki paskutinio akimirksnio netikėjau, 

kad dėl bazių Kuboje bus atominis karas. 
Gal aš nerandu kuo pateisinti jo, o gal tie 
s:og nenoriu, kad toks kiltų. Net ir duo
nos atsarginio kepaliuko nenusipirkau. 
Sakau: jeigu pagaliau karas bus atominis, 
tai to atsarginio kepaliuko nebebus laiko 
pradėti raikioti, o jeigu įprastinis karas 
kiltų, tai duona vis tiek greičiau supelys, 
negu jis pasibaigs. Pagaliau to kepaliuko 
iki karo pabaigos neužtektų net ir supe
lijusio: reiktų atsargai turėti bent keletą 
maišų miltų ar grūdų. O kur tu čia tokius 
daiktus miestiškomis sąlygomis išlaikysi!

Man berašant šias eilutes, naujausios 
žinios parodė, kad atsarginis kepaliukas 
vis tiek būtų supelijęs ir paskui išmestas. 
O tai būtų buvęs nuostolis tiems, kuriems 
neužtenka duonos, o mane būtų graužusi 
sąžinė, kad išmečiau duoną, 'kuri labai 
reikalinga alkaniems. Mane visada grau
žia sąžinė, kai šitaip atsitinka. Aš išmetu, 
o kas nors suvalgytų.

—0—
Karo aš tikrai nenoriu. Visa širdim ne

noriu. Nesutinku ir niekada nesutiksiu su 
tais, kurie^su pasigardžiavimu sako: gal 
pagaliau ir prasidės. Tie, kurie trokšta 
karo, žinoma, galvoja sau: štai, prasidės, 
bolševikai bus išvyti iš Lietuvos, ir mes 
galėsime grįžti.

Taigi, kad taip būtų. Tačiau kaip gi 
mes negyvi grįžtumėm ir ką šitokie su
grįžę ten veiktumėm? Nebent vaiduokliais 
klajotumėm. Arba ką po tokio karo net ir 
gyvi grįžę darytumėm? Net. jei ir rastu- 
mėm apdegusį akmenį ant akmens, ką gi 
darytumėm?

Ne, karas negali būti viltis ir išsigelbė
jimas. Jis reikštų pražūtį.

—0—
Man rodos, kad grįžt* mes galėtumėm 

ir be karo, jei tik pasaulio galingieji pa
norėtų. Tokią mintį patvirtintų įvykiai 
Kuboje.

Kad atominiai ginklai nesprogtų kada 
nors netyčia, jie turėtų būti sunaikinti. 
Tada išnyktų netikėtumų pavojus, ir so
vietai galėtų būti nustumti tolyn į rytus. 
Jie nebeturėtų net ir kuo pateisinti savo 
okupacijos.

Tačiau tik ne karu, ne atominiais gink
lais svaidantis.

—0—
Jungtinėse Amerikos Valstybėse ruošia 

mas lietuvių kultūros kongresas. Rengėjų 
būta numatyta du pagrindiniai paskaiti
ninkai. Vienas jų — prof. Dr. J. Grinius, 
kuris nuolat gyvena Vokietijoje, o šita

proga yra nuvažiavęs jau J Amerikos že
myną. Iš šalies žiūrėdami sakytumėm: 
tvarka.

Tačiau iš spaudos dabar aiškėja, kad 
kai kuriuose lietuvių sluoksniuose jo at
važiavimas ir pasiryžimas skaityti paskai 
tą sukėlė audrą. Sako, jis netinkamas 
šiam vaidmeniui, nes yra parašęs straips 
nį. kuriame smarkiai užsipuolė Antano 
Škėmos kūrybą ir tuos, kurie teigiamai 
buvo apie ją pasisakę.

Kiti du kandidatai į paskaitininkus — 
Bern. Brazdžionis ir Br. Raila — atsisa
kė. Br. Raila prisipažįsta, kad jį atsisaky 
ti privertęs rengėjų noras pritaikyti jo 
paskaitai cenzūrą.

Kaip man atrodo tokie triukšmingi rei
kalai iš tolo, iš pajėgiais žmonėmis ne
turtingos Europos?

šypsaus į ūsą truputį su ironija. Ar nė
ra gi išlepę tie mūsų lietuviški ameriko
nai? Duokite čia mums Dr. J. Grinių, duo 
kite Br. Railą ir Bern. Brazdžionį. Mes 
juos visus priimtumėm su duona ir su 
druska ir sakytumėm: pasidalykite su 
mumis savo mintimis. Visi jūs vyrai iš
mintingi. Visi suaugę, visi kultūringi ir 
ambicingi bent jau ta prasme, kad nė vie 
nas niekų mums nešnekėtų.

Bet kurį iš jų. tikiu, priėmę ir išklausę 
jaustumės turėję retą šventę. Nors ir nesu 
niekieno įgaliotas, bet sakau: atvažiuo
kite.

—0—
Sakoma, kad svetur mokomės demokra

tijos, nes namie nebuvome išmokę (nie
kas, rodos, ir nemokė).

O kokia gi, po šimts pypkių, čia demo
kratija, jei žmogus, parašęs kam nors ne
patikusį straipsnį, pasmerkiamas nebetek 
ti tam tikrų teisių?

Kita vėl vertus, kokia čia gali būti cen 
zūra žmogui, kuris nori pasisakyti kultū
ros klausimais ir seniai yra įrodęs savo 
pajėgumą šitai padaryti?

Tokiems reiškiniams, man rodos, dar 
labai toli iki demokratijos.

Mokėti juoktis iš savęs, man rodos, pu! 
ki ypatybė.

Gal ir Tau yra tekę girdėti britų televi
zijoj tą juoką. Sako, amerikiečiai ir sovie 
tai skraido erdvėje, bando pasiekti mėnu
lį ir planetas, o britai dar nepajėgia pa
justi skirtumo tarp sviesto ir margarino.

Margarino gamybininkai reklamuoda- 
miesi mėgsta sakyti, kad vartotojai jokio 
skirtumo nejaučia.

Tavo Jonas

PARTIJOS
LENKTYNĖS BOLŠEVIKINĖS

(E) Artėjant vad. spalio revoliucijos 
45-osioms metinėms, Lietuvoje kp, spau
da ir radijas, kaip jau nuo seno įprasta, 
ragina fabrikus, įmones, kolchozus ir pa
vienius piliečius pirma laiko įvykdyti ga
mybos planus ir juos perviršyti. Vilniaus 
radijo programose kone pirmą vietą už
ėmė žinios apie „pasakiškus tarybinių 
žmonių laimėjimus“ per pastaruosius me 
tus. Ne tik ateinanti spalio revoliucijos 
šventė, bet ir 22-ojo partijos suvažiavimo 
nutarimai, kurių metinės irgi plačiai mi
nimos, bei „Ukrainos išmintingiausios nio 
terš“ Nadieždos Zaglados rekordai pavei
kę žmones našiau dirbti ir lenktyniauti. 
Skaičiai, kuriais darbo normos ir planai 
viršijami, fantastiškai dideli, nes, matyti, 
tik juos išpučiant, tėra galima bent psi
chologiškai partijai pačiai apsigaudinėti 
ir apgaudinėti negausius lengvatikius

SLAPTAS RADIJO SIŲSTUVAS RYTŲ 
VOKIETIJOJ

(E) Hamburgo savaitraštis „Sonntags- 
blatt“ ‘praneša, kad Rytų Vokietijoj vei
kia slaptas radijo siųstuvas, kurį susekti 
Ulbrichto saugumiečiams niekaip nesise
ka. Jis kalba jau nuo š.m. vasario mėn. 
trumpomis bangomis vėlai naktį ir vos 
kelias minutes, dažniausiai tik dvi. Po to 
kios transliacijos siųstuvas ilgoką laiką 
nutyla, dažnai net iki 14 dienų. Kiek gali
ma nustatyti, transliuojama vis iš kitos 
vietos. Drąsųjį vyrą, kuris siųstuvu kal
ba, jau kuris laikas garnio visa armija po 
licininkų, naudodamasi net malūnspar
niais. Neseniai Schoenebeck vietovėje gy
ventojai išgirdę iš siųstuvo tokį įspėjimą: 
moterys, stovinčios eilėje prie pieninių ir 
mėsinių, turinčios būti atsargesnės po
kalbiuose su savo kolegėmis, nes jų tarpe 
esą šnipių; nereikią savęs statyti pavojun 
ir daryti visa, kad būtų galima išlikti iki 
laisvės dienų. Halės gyventojai vieną 
naktį išgirdę įdomų paraginimą: „Rytoj 
bus mūsų mieste Anglijos Žemųjų Rūmų 
atstovų. Moterys, atsistokit į eiles prie 
krautuvių, kuriose išparduotos prekės“. 
Sekančią dieną prie krautuvių buvo il
giausios eilės...

BOTAGAS
REVOLIUCIJOS METINIŲ GARBEI

„pergalingais pasiekimais.“ štai keletas 
„soclenktynių“ skaičių, paskelbtų Vil
niaus radijo vien per dvi dienas, spalio 
18 ir 19 d. Radvilišky stiklo fabriko darbi 
ninkai, lenktyniaudami „didžiojo spalio 
garbei“, išleido per šio mėn. 17 dienų virš 
planinės produkcijos daugiau kaip už 
64.000 rb; Marijampolės „Šešupės“ kol
chozo pirmūnai „per pirmąjį mėsos garny 
bos etapą“ kolchozo pajamas padidino iki 
300.000 rb; Akmenės rajone „Tarybinės 
vagos“ kolchozo mechanikas išrado tokią 
šakę mėšlui pakrauti, kad, ją pritaisęs 
prie traktoriaus, per dieną pakrauja 200 
t mėšlo — tiek, kiek 7 žmonės tesuspėtų 
atlikti per savaitę; Vilkavišky siuvimo 
fabriko kolektyvas jau spalio. 18 d. baigė 
vykdyti 10 mėnesių gamybos planą, išleis 
damas produkcijos daugiau kaip 21.000 
rb; „labai pakiliai dirbdami“, Lietuvos ge 
ležinkelių „sunkiąsvorininkai“ per 15 spa 
lio mėn. dienų nuvedė 725 sunkiasvorius 
traukinius, kuriais pervežė virš normos 
227.000 t krovinių. „Soclenktynių“ išpūsti 
skaičiai, be abejo, kartu yra ir partijos 
botagas, kuriuo žmonės plakami, kad vy
tųsi pirmūnus ir kartu krautų ko didesnę 
naudą komunistiniam režimui.

VONIOJE PER LAMANŠĄ

Jau seniai Lamanšas išpopuliarėjęs nuo 
tykių ieškotojų tarpe. Jie jį perplaukdavo 
plaustais ir plaukte, pereidavo dugnu su 
naro apranga. Atrodė, kad jau visi sąsiau 
rio forsavimo metodai išsemti.

Tačiau anglų studentas Alanas Vitas 
galvoja kitaip. Jis pasiryžęs Lamanšą per 
plaukti... vonia.

Pas sendaiktininką nupirkęs vonią, Ala 
nas ją atremontavo, pritaisė prie jos moto 
rą. Vonios greitis — 10 km/val. Pirmieji 
naujojo „laivo“ bandymai buvo sėkmingi.

Tačiau atsirado „baisus“ konkurentas 
Vitui — jo tėvynainis Robertas Platenas. 
Jis perplaukė Lamanšą lova, pritaisyta ant 
plūdės, ir dabar rengiasi pakartoti kelio
nę... karstu.
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EUROPOS LIETUVIS

Europos lietuviu kronikų
V. CEKAUSKIENĖ BUVO BERLYNE
Mūsų laikraščio bendradarbė Vokieti

joje ir Moterų Skyriaus vedėja V. Čekaus 
kienė turėjo progos pabūti Berlyne.

Tikimės, kad ji pateiks „Europos Lietu 
vio“ skaitytojams savo įspūdžių iš šios 
kelionės.

LONDONAS
KVIEČIAMI GRYBAUTI

Palankiam ir saulėtam rudens orui 
esant, šiais metais grybautojams buvo ro
jus. Tačiau visi tie, kurie nespėjo ar ne
žinojo, kur galima geriausiai prisigrybau
ti, kviečiami atvykti į Lietuvių Namus 
lapkričio 17 d. vakare, kur kiekvienas pa
gal savo skonį galės prisigrybauti Londo
no Lietuvių Moterų „Dainavos“ Sambū
rio rengiamame baliuje. Grybų mėgėjus, 
prašoma atsinešti krepšius, prisiminti 
grybų garbei himną „...Oi, jūs grybai, 
grybai“ ir, žinoma, nesivėluoti, nes gry
bavimo pradžia 7 vai. vakaro.

GGGGGGGGGGGGGGG
TAURAS VISADA TAURUS

TAUTIEČIAI,
jeigu jums iki šiol jau pa

sitarnaudavo TAURAS, tai jūs žinote, 
kad visada būna pasitarnaujama greit, 
sąžiningai ir siunčiamos tik geros prekės.

Kviečiame išbandyti visus tuos, kurie 
iki šiol dar nėra naudojęsi mūsų patar
navimu.

Geriausios vilnonės medžiagos paltams, 
kostiumams, suknelėms; nailonai, kapro- 
nas, šilkas ir kitokios dirbtinės medžia
gos; patalynės dalykai; avalynė, oda; vai
kų apranga ir apskritai visa, kas tik gali
ma siųsti.

Kojinės Ir rankinės siuvimo mašinos 
(Singer, Pfaff, Alfa); švediški ir vokiški 
akordeonai; elektros reikmenys, radijo 
aparatai; laikrodžiai (Cyma, Avia ir kitų 
firmų).

Be kita ko, dabar galima siųsti 
jau pavartotos pramoninės pre
kėse laikrodžiai, siuvamosios ma
šinos, radijai, type-recorderiai ir 
kt.), bet tik geram stovyje, nes 
muitas imamas kaip ir už naujus.

Kas nori siųsti gatavai pasiūtus geros 
medžiagos kostiumus, gali užsisakyti (pa
siuva per 3-4 savaites; pasiuvimas 8 
sv. 8 šil., o muitas 3 sv. 4 šil. 1 penas).

Parašykite, kainoraščių paprašykite, 
klauskite, teiraukitės, lyginkite, darykitės 
išvadas.

Visada jums pasitarnauti pasiruošęs

TAURAS
(A. BRIEDIS)

MAIL ORDER&PARCEL SERVICE
3, ST. DUNSTAN'S GARDENS 

LONDON, W.3 
ENGLAND >

Tel. ACO 4374

GGGGGGGGGGGGGGG

- KALĖDINIAI SIUNTINIAI
Dabar jau laikas užsakyti kalėdinius siuntinius 

savo giminėms ir pažįstamiems Lietuvoje. 
Tam reikalui smulkių informacijų ir naujų 

kainoraščių prašome kreiptis i

BALTIC STORER
(Z. Juras)

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, ENGLAND.
Tel.: SHO 8734.

Tikra lietuviška Bendrovė, patarnaujanti lietuviams 
jau daugiau kaip 20 metų.

Pasiunčiame: medžiagas, gatavus rūbus, siuvamas 
mašinas, maistą, avalynę ir visa kita, 

kas tik yra leidžiama.
Mes garantuojame kiekvieno siuntinio pristatymą 

per 4 savaites.
Mūsų išrašytosios sąskaitos, siunčiant siuntinius per 
mus," duos jums teisę gauti mokesčio nuo uždarbio 

sumažinimą (Income Tax).
-Pakvitavimas su siuntinio gavėjo parašu 

pristatomas kiekvienam siuntėjui.
Pasinaudokite mūsų geriausiu ir asmenišku 

patarnavimu.
ATSTOVAS MANCHESTERYJE:

A. Kuzmickas, 67, Cromwell Rd., Eccles, Manchester.
ATSTOVAS DERBYJE:

Ivaškevičius, 50, Balaclava Rd., Derby.

PRISIMINKIME JUOS
Artėjant Kalėdų šventėms, kiekvieno 

sveiko ir dirbančio tautiečio pareiga pri
siminti ir tuos, kurie dėl ligos ar senat
vės yra atsidūrę sunkesnėse gyvenimo są
lygose. Nors ir maža dovanėlė, maža pašai 
pelė tokiems tautiečiams yra didelė mora 
line parama, parodanti jiems, kad jie nė
ra užmiršti sveikųjų. Ypač tai reikšminga 
švenčių metu, kai vieni kitus prisimenam.

Liet. Moterų „Dainavos“ Sambūrio Vai 
dyba, kaip ir kiekvienais metais, taip ir 
šįmet, rengia Londone kalėdinį bazarą, iš 
kurio gautasis pelnas skiriamas kaip tik, 
aukščiau minėtajam tikslui. Todėl visus 
geros valios tautiečius ir ypač tautietes 
prašome siųsti aukas, kas tik kokias gali.

Daiktines ar pinigines aukas prašome 
siųsti šiuo adresu:

Liet. Moterų „Dainavos“ Valdyba,
1. Ladbroke Gardens, London, W. 11.

BRADFORDAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

Lapkričio 17 d., 6 vai., Vyties Klubo pa 
talpose. Bradforde, rengiamas

Kariuomenės Šventės Minėjimas.
Programoje R. Giedraičio paskaita ir kt.
Visus lietuvius kviečiame dalyvauti.

DBLS Bradfordo Sk. Valdyba

DERBY
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ

DBLS Derby Skyrius lapkričio 24 d.. 
6 vai. vakaro, Corporation Hotel rengia 
gražų

Kariuomenės šventės Minėjimą.
Programoje oficialioji dalis su K. Devei 

kio paskaita. Toliau bus graži ir įvairi me 
ninė dalis, kurią išpildys vietos lietuviai. 
Be to, S. Sarapinienė ruošia savo įvairių 
rankdarbių parodėlę, kuri itin bus gausi 
ir graži. Bus šokiai, ir veiks baras iki 
11.30 vai. vak.

Visus tautiečius iš arti ir toli maloniai 
kviečiame gausiai atsilankyti.

Skyriaus Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams lai

kysiu lapkričio 11 d., 15 vai., Derbyje, St. 
Mary's Chapel (St. Mary's ir Sowter Rd. 
sankryžoje).

Kun. A. Putcė

PAIEŠKOMA MOTERIS NAMAMS 
PRIŽIŪRĖTI

Skubiai paieškoma lietuvė moteris pri
žiūrėti Liverpoolio mieste jauno, nevedu- 
sio lietuvio modernius namus. Duodamas 
pilnas išlaikymas. Rašyti „Europos Lietu
vio“ Administracijai.

MANCHESTERIS
NE TA EKSKURSIJOS DIENA

Ekskursija į Wolverhamptoną vyksta 
ne lapkričio 27 d., kaip praeitam „Euro
pos Lietuvio“ nr. buvo paskelbta, o lap
kričio 17 d. pagal jau paskelbtą tvarką.

Skautų Tėvų Komiteto Pirmininkas

SUBUVIMAS
MancheSterio Lietuvių Socialinis Klu

bas lapkričio 10 d., šeštadienį, 6.30 v. p.p., 
savo patalpose rengia

Subuvimą
su paskaita aktualia tema pražilusiam 
jaunimui. Po paskaitos šokiai, grojant 
lietuviškai kapelai.

Maloniai kviečiame visus surasti laiko 
ir dalyvauti.

Klubo Valdyba

NOTTINGHAMAS
KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 

MINĖJIMAS
Lapkričio 17 d., 6.30 vai., Meadows Com 

munity Centre, Queens Drive (netoli Mid 
land gelež. stoties), įvyks

Kariuomenės-šventės Minėjimas.
Paskaitą skaitys J. Zokas iš Derbio, me

ninę dalį atliks Nottinghamo jaunimas.
Lapkričio 18 d., sekmadienį, bus atlai

kytos pamaldos už žuvusius karius para
pijos bažnyčioje, London Road.

Tautiečiai prašomi atsilankyti į minėji
mą ir pamaldas.

LTS ir LAS Sk. Valdybos

WOLVERHAMPTONAS
PO PERTRAUKOS

Vidurinės Anglijos lietuvių kolonijose 
katalikų pamaldos vėl atnaujinamos. Ar
timiausiu laiku Wolverhamptone jos 
įvyks lapkričio 18 d.

Valanda ir vieta bus praneštos vėliau.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
ECCLES — lapkričio 11 d., 12.15 vai.
NOTTINGHAM —lapkričio 18 d., 12.15 v.
ROCHDALE — lapkričio 25 d., 11.30 v.

VOKIETIJA
KUR ATSILYGINTI VOKIETIJOJE?

Už EUROPOS LIETUVĮ ir NIDOS KNY 
GŲ KLUBO leidinius Vokietijoje galima 
pinigus siųsti šiuo adresu:

Panelė R. Kumfertaitė, (22c) Koeln- 
Kalk, Dieselstr. 40.

Pinigai siųstini pasinaudojant pašto per 
laida (Zahlkarte) į Postscheckamt Koeln. 
Konto Nr. 186994.

PELNINGIAUSIAS TAUPYMO BŪDAS
Jūsų sutaupos duos daugiausia pelno, 

jei jas investuosite į
BALTIC SAVINGS & INVESTMENTS Co 

421, HACKNEY RD., LONDON, E.2, 
ENGLAND

Tel. SHOredich 8734
Grynas metinis procentas mokamas 6%
Taupantiems kas savaitę mokama taip 

pat 6%
Tarpininkaujame sutvarkyti palikimo 

reikalus. Smulkesnių informacijų reika
lu rašyti:

Z. Juras, 421, Hackney Rd., London, 
E.2., England.

iikii
įgtt

TAZAB & CO. LTD
22, ROLAND GARDENS, LONDON, S.W.7, 

LIETUVIŲ SKYRIUS
DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ FIRMA PASAULYJE

Didelis pasirinkimas prekių, specialiai gamintų mūsų 
firmai, kurių labiausiai pageidaujama Lietuvoje. 
Grynos vilnos medžiagų žaketai tikro avies kailio 
pamušalu, tikros odos paltai ir žaketai. Moteriški 
nailoninio kailio paltai su specialiu šiltu pamušalu ar 
be pamušalo. Didelis pasirinkimas grynos vilnos 
medžiagų vyriškiems ir moteriškiems kostiumams, 

suknelėms ir paltams.
Odos. Avalynė. Apatiniai. šveicariškos kašmiro 

vilnos skarelės. Pūkuotos skaros „Babuški“.
Moteriški, vyriški ir vaikiški megztiniai. 

Hohner akordeonai.
Nauji puikiai iliustruoti lietuviški

Visas susirašinėjimas vykdomas

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

NE MŪSŲ REIKALAS

Įspėkite, kur būna ilgiausios eilės? Mu
zikos mėgėjai pasakys, kad prie bilietų 
kasos, atvažiavus kokiai nors įžymybei. 
Pliažo lankytojai nuginčys, kad ilgiausios 
eilės prie troleibuso, važiuojančio į Vala
kampius. Žinoma, eilės čia būna ilgos, bet 
būna dar ilgesnių, kur reikia laukti ne 
valandą ir ne dieną, bet žymiai ilgiau. Ne
tikite?

Kiekvienam piliečiui, kuris tik nešioja 
batus, be abejo, tenka nueiti ir į batų dirb 
tuvę. Tenka ilgai prastovėti eilėje atiduo
dant batus ir dar ilgiau juos atsiimant. Iš 
kur toks pilietis gali žinoti, kad ne jo vie
no suplyšo batai, bet dar daug tokių pilie 
čių atsirado. Tiktai vieniems batams ne
svarbu, kokie jie bebūtų — ar tai moterįš- 
ki balti ant smailo kulniuko, ar tai vyriš
ki juodi, — abejingas pasilieka batsiuvys. 
Jis nesivaiko jokių grožybių. Nesužavėsi 
jo smailiais kulniukais, ims ir taip juos 
pataisys, kad sunku bus atpažinti ar tai 
tikrai tavo batai. Dosniai smala pateps 
ne tik batų padus, bet ir visą viršų išmar 
gins. Jeigu nepatinka tokie pagražinimai, 
į namus parsinešęs gali su peiliu smalą 
nugrandyti. Čia jau ne batsiuvio reikalas! 
Taip pat niekuo dėtas batsiuvys, jeigu 
jums iš ką tik naujai prikaltų padų išlin
do vinys ir duria į koją. Tokiu atveju ne
pamirškite įsidėti į rankinuką ar kišenę 
akmenį. Kitas reikalas, jeigu jums prie 
juodų batų padų priklijuoja pusę balto 
kulno, pusę juodo. Žinoma, jums tai nela
bai patinka, o batsiuvys žavisi tokiu savo 
išradingumu. Nejaugi jis suvaikys visų 
skonį? Ne jo reikalas! Taip pat ne bat
siuvio reikalas, jeigu per porą dienų jūs 
vėl atnešate batus su nukritusiais kulni
mis ir išsižiojusiais padais ir dar drįstate 
plūsti jį už blogą darbą. Nejaugi batsiu-

Valstybiniam dainų ir šokių ansambliui 
20 metų

(E) Vilniaus spauda plačiai rašo apie 
„Valstybinį dainų ir šokių liaudies an
samblį“, nuo kurio įsikūrimo šį rudenį su 
eina 20 metų. Jis buvęs įsteigtas Rusijo
je 1942 m. rudenį. Lietuvoj po karo jam 
ėmė vadovauti J. Švedas. Ansamblis gas
troliavo daugelyje užsienio kraštų, jo šo
kėjų grupė 1960 m. lankėsi Pietų Ameri
koje. Giriamasi, kad ansamblis išpopulia
rinęs tarybinę dainą ir dienos švieson iš
nešęs baigiamus užmiršti liaudies instru
mentus. (Iš tikrųjų lietuviai jį mėgsta vi
sų pirma dėl gerai atliekamų mūsų liau
dies dainų, o ne dėl tarybinių. — E.).

Didžiuojasi Kutfizovo pergale
(E) Spalio 18 d. visoj Sovietijoj minė

tos 150-osios 1812 m. karo metinės. Ir oku 
puotoj Lietuvoj žmonės buvo varomi į mi 
tingus pagerbti „įžymųjį karvedį Michai
lą Kutūzovą“, prie Smolensko, Borodino 
laukuose, sumušusį Napoleoną. Vilniuje 
ir Kaune ta proga buvo nemažos iškil
mės, kp ck nariai savo kalbose liaupsino 
„šaunius ir narsius“ Rusijos karius ir jų 
genialųjį vadą, „išgelbėjusį Europos tau
tas nuo Napoleono jungo“.

Visos Sovietijos gynybos ministras 
maršalas Malinovskis rusų pergalei atžy
mėti išleido specialų įsakymą armijai. 
Jame, be kitko, mini, kad didžiosios per
galės, „kurias mūsų tėvynė laimėjo prieš 
daugelį agresorių, yra rūstus įspėjimas 
visiems imperialistinių avantiūrų mėgė
jams“.

kainoraščiai, 
lietuviškai.
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vys kaltas, kad jūs nemokate atsargiai 
vaikščioti? Ko gero, dar užsimanysite, 
kad batsiuvys neverstų į vieną krūvą vy
riškų darbinių ir moteriškų išeiginių. Ne
jaugi jam turi rūpėti, kaip atrodys jūsų 
batai? Argi verta pykti, jeigu atėjus pa
siimti batus, jums neduoda nei skutelio 
popieriaus jiems suvynioti? Nejaugi taip 
sunku nusipirkti kioske laikraštį? Nerei
kia būti priekabiam ir dėl tokių smulk
menų, kad Partizanų gatvės naujuose 
kvartaluose, Žvėryno rajone iš vis nėra 
jokios batų dirbtuvės ir priėmimo punk
to. Vienas malonumas, susirišus į ryšulėli 
visus nudėvėtus batus, atgabenti į mies
to centrą.

Dar daug galima pasakyti karčių žo
džių apie batsiuvių nerūpestingą darbą, 
bet batsiuviai, dirbantieji' Komjaunimo, 
L. Giros, Vilniaus gatvių. Lenino prospek 
to batų dirbtuvėse bei fabrike „Batas“, 
reikia manyti, patys gerai girdi, kaip juos 
plūsta intęresantai. Plūdimosi klausytis 
nemalonu, užtat reikia kuo greičiausiai 
daryti išvadas.

C. Martynas
Vilnius

„Šluota“, 1962 m. Nr. 18

Į Druskininkus atvažiuoja net 
drg. Pavlovas iš Baškirijos...

(E) Vilniaus radijas spalio 21 d. labai 
jau pagarsino Druskininkus, pranešda
mas Lietuvos žmonėms, — matyt, kad jie 
turėtų kuo didžiuotis...—, jog Druskinin 
kus jau drąsiai galima vadinti interna
cionaliniu miestu, nes į jį atvažiavęs net 
iš pačios Baškirijos Viktoras Pavlovas ir 
jam labai, patikęs lietuviškas peizažas: 
ramus Nemunas ir dzūkiški grybai... Svei 
katą čia labai pataisęs ir paliegėlis lenin 
gradietis Uja Finkelšteinas. Pasitaiko (!), 
kad čia gydosi žmonių ir iš Lietuvos..., 
net iš kolchozinio kaimo, ypač rudenį. 
Juk vasarą, per pačią darbymetę, kaimo 
žmonės neįpratę sirgti ir poilsiauti. Ku
rorto širdis esančios purvo gydyklos. La
bai gerai veikianti „biocheminė laborato 
rija" su 500 lovų; jai vadovauja Sofija 
Majorova. Vadovė sulaukusi iki šiol vien 
tik kalnus padėkų ir nė vieno skundo!

Yra Druskininkuose ir gydomosios fiz
kultūros parkas, kuriam jau daugelį me
tų vadovauja fizkultūros specialistas Ka
rolis Dineika (žinomasis Neprikl. Lietu
vos sporto vyras). Parkas betgi priklauso 
prie purvo gydyklų skyriaus; vadinas, Di 
neika šefe turi „vyresniąją seserį“ rusę 
Majorovą, kaip to reikalauja komunisti
nės lygybės dėsniai...
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

JUOKTIS SVEIKA
VEDA Pr. Alšėnas
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Tikras stebuklas
John Brown grįžta iš Paryžiaus j Anglį 

ją. Muitinėj atliekamas patikrinimas. 
John Brown pareiškia, jog nieko neturįs, 
už ką reikėtų mokėti muitą.

— O kas čia? — paklausia valdininkas, 
atidaręs valizą ir pamatęs užslėptą bu
telį. ,

— Tai yra vanduo iš Lurdo.
Valdininkas atidaro bonką ir pauosto.
— Tai kvepalai, — surinka tikrintojas.
— Iš tikrųjų? Tai dar vienas Lurdo 

stebuklas. — suriko John Brown.
Taip išsprendė problemą

Indianos valstijoje vieno miestelio gy
ventojai surado būdą, kaip sumažinti pra 
važiuojančių automobilių greitį. Jie iška
bino didelį užrašą: „Nudistų kolonija'“.

Nuo to laiko automobiliai važiuoja ■ 
daug lėčiau...
Sudėjus vieną su kitu

— Tavo galva tai panaši į žmogaus, 
bet tos ausys. Savo ilgiu jos primena 
kažkokį gyvulį. — juokiasi vienas bičiu
lis iš antro.

— Taip, tai teisinga. Mano ausis ir 
tamstos galvą sudėjus išeitų tikras asilas, 
— atsakė antrasis.
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