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, SIMTANUOŠIMT1NIS LIETUVIS 

f  « n a »  P a k r a n t e  A m e r i k o j e  Vyt. Alantai 

Pakrantis su Kanapėnu muša 
telegramą VLIKUI 

Jono Pakrančio kaimynas 
Petras Kanapėnas, perskaitęs 
laikraščiuose, kad "VLIKo ple
numas susitarimo svarstymą 
dar kartą atidėjo" nebeiškentė 
ir tą pat j vakarą užėjo pas Pa-
krančius pasikalbėti. Kai jie su
sėdo salone ir kai Pakrantis at
nešė porą butelių alaus, Kana-
pėnas tarė: 

— Klausyk, kaimyne, aš vi
sai susipainiojau kas čia toje 
mūsų augštoje politikoje dedasi. 
Kas savaitė vis pranešimai, kad 
"svarstymą atidėjo". Kažin kiek 
savaičių jau buvo atidėta? Ir 
kiek savaičių praėjo nuo to gar
siojo "susitarimo?" Ir apskri
tai, ką tamsta galvoji apie tą 
visą reikalą? 

Kiek praėjo laiko po.susi
tarimo, tiesą sakant, ir aš jau 
nebežinau, — nusijuokė Pakran
tis. — O ką aš apie visa tai 
galvoju, tai galiu tik tiek pasa
kyti, jog nieko negali žinoti, ką 
išdarinėja lakūnas skraidyda
mas padebesyse kai pats turi 
stovėti ant žemės. Juk kas da
rosi aukštojoje VLIKo politiko
je mes sužinome arba iš trumpų 
Eltos pranešimėlių arba iš kokio 
reporterio sugaudytų žinučių. 
VLIKas darbuojasi už sklandžiai 
uždarytų durų. Tur būt jis gal
voja, kad "slaptoji politika" yra 
naudingesnė varyti Lietuvos va
davimo akcijai. Arba ten dedasi 
tokie dalykėliai, kuriuos- jis gė
disi paskelbti viešai. Spėlioti vis
ką galima, bet nieko tikro. 

-į— Prieš karą kai kurios vals
tybės turėjo "didžiasias tary
bas", ••— pastebėjo Kanapėnas, 
— bet jos nebuvo demokratinės 
valstybės. Mes gi šiandien kry-
žiavojamės esą skaisčiausi de
mokratai. Tai kam tada slapsty
tis už uždarų durų? Aš tai taip 
įsivaizduoju: sakysime, buvo su
sitarta, bet "plenumas" netvir
tina. Jei taip, tai tada Elta ir 
turi paskelbti, kad, ponai, taip 
ir taip — buvo tartasi, susita
rimas tvirtinti, bet nepavyko su
sitarti, kad tokia ir tokia parti
ja arba partijos pasisakė prieš 

susitarimą dėl tokių ir tokių 
priežasčių, o tokios ir tokios par
tijos ar frakcijos, nežinau Jkaip 
jas vadinti, pasisakė už susita
rimą dėl to ir dėl to. Tuomet 
bus vaizdas, tuomet pilietis ži
nos ką galvoti, tuomet bus de
mokratija. Dabar Elta rašo: 
"Atidėjo". Kodėl atidėjo? Ar 
pirmhiinkas susirgo? Ar kvoru
mo nebuvo? Ar kokia frakcija 
boikotą paskelbė? O gal dalyko 
referentas susirgo viduriais ir 
turėjo skubiai išvykti pas gy
dytoją? O gal kai kurios frakci
jos reikalą delsia tik dėl to, kad 
visą susitarimą nori "paversti 
į nieką?" Ką aš, ką tokių kaip 
aš tūkstančiai, turi galvoti? Aš 
net niekur neskaičiau, kur būtų 
buvę aiškiai parašyta, kurios 
frakcijos už susitarimą, kurios 
prieš. Jei tokie dalykai vyktų 
demokratiniame parlamente, sa
kysime, Prancūzijoje, Anglijoje 
ar Amerikoje, tai spaudoje būtų 
viskas ko plačiausiai aprašyta 
ir nuotraukos įdėtos, kad štai, 
va, tas atstovas už, o tas — 
prieš. Kažin kodėl mūsų aukš
tieji Lietuvos vadavimo veiks
niai bijo pasinaudoti demokrati
niais informacijos būdais, kai
myne, — paklausė Kanapėnas. 

— Iš kur aš galiu žinoti ? Ma
tyt VLIKas galvoja, kad bus 
išmintingiau ir naudingiau Lie
tuvos vadavimo akcijai, jei 
tremtiniai komažiausiai žinos 
kas ten dedasi. Arba, sakau, jie 
ten išdarinėja tokius dalykėlius, 
kad jiems patiems nesmagu vie
šai apie tai kalbėti., p. gal ten, 
pagaliau, įvyko , tokia frakcijų 
pusiausvyra, kad jos susėdusios 
vienos ant vieno galo lentos, ki
tos — ant kito nieku būdu ne
begali nusverti vienos kitų ? Da
bar taip ir tabaluoja tarp dan
gaus ir žemės. Nei pirmyn nei 
atgal. Kai kurie išmintingi poli
tikai tai vadina "mirties tašku." 

— Betgi Lietuvos vadavimo 
reikalas! — sušuko Kanapėnas. 

— Lietuvos vadavimo reika
las gali palaukti, — truktelėjo 
pečiais Pakrantis. —- Gal bus 

iškasta iš senų archyvų kokia 
užmiršta partija, gal nauja su
sikurs ir pasiųs savo atstovą į 
Lietuvos Vadavimo Aukščiausią 
Organą, tas atstovas atsisės vie
noje ar kitoje pusėje ir pusiau
svyrą nusvers. Tuomet Lietu
vos vadavimo darbas atgys, 
frakcijos sukrus ir vadavimo 
darbas vėl užvirs. 

— Betgi mes negalime taip 
rankas sudėję laukti, — sušuko 
Kanapėnas. — Gal tos frakcijos 
susėdę ant lentos dar taip ilgai 
kabos ore? Reikia kas nors da
ryti. Sakyk, kaimyne, ar Lietu
vos vadavimo reikalas terūpi tik 
VLIKui, ar ir kiekvienam ge
ram lietuviui tremtiniui? , 

— žinoma, visiems. 
—- Tai tada reikia kas nors 

daryti... žinai ką, kaimyne, 
muškime telegramą VLIKui, — 
sušuko susijaudinęs Kanapėnas. 

— Ką tai padės? 
— Padės nepadės, bet reikia 

kas nors daryti. Reikia reika
lauti, kad jie pagaliau susitartų 
susitarimą tvirtinti. 

— Manai, mūsų telegramą 
juos įtikins? — abejingai pa
klausė Pakrantis. 

-r Lašas ir akmenį prakala. 
Mūsų pavyzdžiu gal ir kiti pa
seks. Pagaliau, ar nežinai dviejų 
redaktorių telegramos istorijos? 
Jei tie vyrai nebūtų telegramos 
mušę, gal VLIKas susitarimą 
būtų jau seniai patvirtinęs. 

— Ar tu manai, kad mes anų 
vyrų telegramą atsversime? — 
nusijuokė Pakrantis. — Bet jei 
pats taip „nori, galime- mušti. 
Gal turi parašęs? 

— Ne, pats pagalvok: dau
giau apie tai nusimanai. 

Po ilgo svarstymo ir galvoji
mo jie pagaliau susitarė dėl to
kio telegramos teksto: 

"Mes, Petras Kanapėnas ir jo
nas Pakrantis, raginame (jie il
gai ginčijosi kaip būtų geriau: 
reikalauti, prašyti, skatinti, Ka
napėnas net buvo pasiūlęs — 
maldauti, bet pagaliau nutarė 
"raginti") VLIKą surasti ben
drą kalbą su jnūsų diplomati-

s 

Lietuvoj naikinami pakelių Rūpintojėliai 
Ar yra judėjimo laisvė? 

Lietuvoje nors faktiškai yra 
judėjimo laisvė, tačiau ,gyven
tojai taip yra suvaržyti, kad jie 
ta judėjimo laisve kaip ir ne
gali pasinaudoti. Svarbiausias 
judėjimo laisvę trukdąs fakto
rius yra darbas, nuo kurio nie
kas be atskiro leidimo, kuris nė
ra lengvai gaunamas, negali pa
sitraukti. 

šiandien Lietuvoje nenueisi į 
įmone ar kurią kitą įstaigą ir 
nepaprašysi darbo. Prieš dary
damas tokį žygį pirmiausia turi 
visa eile dokumentų įrodyti, kur 
lig šiol gyveno, ką veikė, ar yra 
ankstesnės darbovietės iš darbo 
atleistas ir kodėl atleistas. Iš
vykdamas iš vienos gyvenvietės 
turi išsiregistruoti ir naujoje 
vietoje nė dienos nedelsdamas 
užsiregistruoti. Registracija vie
tinėje milicijoje nepankama. Rei
kia dar užsiregistruoti ir kari
niame komisariate, t. y. grynai 
rusiškoje įstaigoje, kurių įstai
gos yra kiekviename valsčiaus 

Pasakoja lietuviai, pro 
laisvan pasaulin 

niais veiksniais ir baigti svyra
vimo, delsimo bei skaldymosi po
litiką. Jei jūs nenorite bendra
darbiauti su mūsų diplomatais, 
tai bent painformuokite mus, 
kurios frakcijos to nenori ir ko
dėl, kad mes žinotume Sugrįžę į 
Lietuvą kaip pasielgti su jomis 
renkant Seimą". 

mieste. Kol nesi milicijoje ir ka
riniame komisariate užsiregis
travęs, tol neturės teisės gauti 
butą ar kambarį. Gi milicija bei 
karinis komisariatas tik tuo at
veju registruoja, jei šioms įstai
goms patiekiami visi reikalau
jami dokumentai (iš kur atsi
kėlei, ką buvusioje gyvenvietėje 
veikei, ar iš darbovietės pasi
traukti turi leidimą). Iš vienos 
vietos kiton persikelti šiandien 
Lietuvos gyventojui reikalinga 
turėti įvairūs dokumentai, ku
rių parašai siekia iki 20. 

Šitoks gyventojų apsunkini
mas norint naujoje vietoje įsi
kurti yra daromas dėl dviejų 
motyvų. Pirmiausia griežta gy
ventojų kontrole siekiama už
kirsti kelią partizanų veiklai. 
Antrasis tikslas — išlaikyti dar
bo discipliną. 

Gyventojų tikrinimai 

Tokie gyventojų patikrinimai 
vykdomi visos svitos, kurios 
priešakyje eina sargas, nešąs 
gyventojų registracijos knygą. 
Su juo eina milicininkas ir ka
rinio komisariato atstovas — 
rusų karininkas. 

Griežtos registracijos, apsun
kinimai darbininką atleisti iš 
darbovietės, jei jis nori kiton 

TUOJ ĮSIGYKITE NAUJĄ 

' "lUalio Gaidžiūno 
knygą 

m 
\ 

šioje knygoje, prisiminimų forma, vais-
duojami 1940 ir 1941 vergijos metai Lietu
voje. 

Knyga 182 psl. Kaina 1.50 dol. Knyga 
gaunama: DIEVĄ, 6820 Sup^įpr Ave., Cle
veland 3, Ohio. 

persikelti, visą gyvenimą Lietu
voje sukaustė. Tik įsigilinęs į 
esamą tikrovę gali suprasti, kad 
tariamai laisvas judėjimas tėra 
popieriuje. Faktiškai kiekvienas 
Lietuvos gyventojas griežtomis 
taisyklėmis yra pririštas prie 
darbo ir jis negali nuo jo pasi
traukti tol, kol negaus leidimo. 
Gi iš darbo atleidžiami darbinin
kai ^abai retais atvejais. 

Vienintelis Lietuvos darbinin
kui išsigelbėjimas, norint pa
keisti darbovietę, yra lankymas 
kokių nors kursų. Įvairių kursų 
ir įvairiose Lietuvos vietovėse 
nuolat ruošiama. Darbininkas, 
nerasdamas kito kelio pakeisti 
darbovietei, gali nuo darbo at
sipalaiduoti tik stodamas į kur
sus. Tačiau žinotina, jog į kur
sus taip pat kiekvienas negali 
patekti. 

— Kolchozininkas ir kursais 
nuo kolchozo negali išsigelbėti, 
— pareiškia laisvę pasiekusieji. 

Kolchozininkas negali eiti į 
kursus, kokius jis susigalvos lan
kyti. Jis tegali lankyti tokius 
kursus, kad galėtų juos baigęs 
grįžti kolchozan. šiuo metu Lie
tuvoje veikia eilė dvimečių kol
chozų mokyklų. Verkiuose prie 
Vilniaus ir Dotnuvoj veikia dvi
metės mokyklos kolchozų vado
vams — pirmininkams. Lančiū-
nuose, Šlapaberžėje (Kėdainių 
apskrity) ir Kaune veikia dvi
metės mokyklos kolchozų briga
dininkams ir mechanikams, 
šiuos kursus baigusieji turi 
grįžti k61chozan. Dabar kolcho
zų pirmininkai jau neberenka-
mi, kaip kad buvo daroma pra
džioje, kolchozus organizuojant. 
Paskutiniu metu kolchozų pir
mininkais skiriami baigusieji 
minėtas mokyklas Verkuose ar
ba Dotnuvoje. 

Naikinami Lietuvos pakeliu 
rūpintojėliai 

* Prasidėjus antrajai sovietų 
okupacijai sovietų kariai ir kiti 
pareigūnai rodė savotišką ma
lonumą šaudyti į pakelėse esan
čius kryžius bei koplytėles. To
kių koplytėlių su rūpintojėliais 
ypač gausu buvo Žemaitijoje. 
Čia ir turėjo daugiausia progos 

rusų kariai pasišaudyti. Važiuo
ja kuriuo nors keliu ar eina jų 
būrelis. Kai tik pamato pakelėje 
rymantį rūpintojėlį, tuojau su-
toję nusiima šautuvus ir pra-^ 
deda šaudyti. Vargu šiandien 
Lietuvoje būtų galima kur nors 
pakelėje aptikti kryžių bei kop
lytėlę, nesužalotą šitų šaudymų 
pasėkoje. 

Buvo koplytėlių išniekinimų ir 
miesteliuose. Antai Plungės Lur-
das. Pirmiausia nakties metu 
buvo apipiltas smala. Vėliau kaž
kas nuvertė. Galiausiai skulptū
ra buvo apdaužyta. Kunigas iš
drįso nueiti pas vietos valdovus 
pasiskųsti dėl šitokių poelgių. 

— Nurodyk kaltininką, mes 
jį nubausim, — buvo atsakyta 
besišypsančio pareigūno. 

Gi kiti vietos pareigūnai ši
taip kalbėdavo: tegu nusiima tą 
griozdą. Bažnyčią uždarysim, 
nes čia bus gera šokių salė. 

Plungės Lurdas vietiniams 
valdovams buvo tarsi rakštis 
akyje. Moksleiviai eidami į mo
kyklą sustodavo pasimelsti prie 
Lurdo, kiti žvakutę uždegdavo. 
Tatai nepatiko komunistiniam 
elementui. Prasidėjo Lurdo nie
kinimas, žalojimas. Kunigas, ne
rasdamas kitos išeities, visa per
kėlė parapijos bažnyčion, gi Lur
do koplytėlė buvo uždaryta. 

— Kol kas kapinių dar nea
ria, — pasakoja vyrai, — bet 
joms ir nereiškiama jokia pa
garba. 

Yra kapinių nepaprastai ap
leistų, kur nudaužyti kapų ant
kapiai, nuimti kapinių aptvėri
mai. Antai Klaipėdoje abejos 
kapinės (Smeltėje ir prie sta
diono) nepaprastai apleistos. 
Vokiečių kapų antkapiai nudau
žyti. Vienose kapinėse rusai bu
vo išsikasę apkasus, čia jie ga
nėsi arklius, o vėliau tos kapinės 
tapo savotiška kai kurių mies
tiečių karvių ganykla. 

Ypatinga okupanto neapykan
ta rodyta vikiečių karių, ir ap
lamai vokiečių, kapinėms. 

Mirusį laidoti pagal bažnyti
nes apeigas tuo tarpu nėra drau
d ž i a m a ,  t a č i a u  j u o  t o l i a u ,  t u j  
daugiau susiduriama su įvairiais 
trukdymais. Pavyzdžiui, miru
siojo artimieji neturi teisės 
kviestis kunigą į namus lydėti 
mirusį. Tokios laidotuvės būtų 
paskaitytos demonstracija. Ku
nigas teturi teisę mirusį sutikti 
prie bažnyčios. 

kas. Negi visi ir bus tokie kvaili? — 
ramiai pastebėjo Baltramiejūnas. Jis 
ir čia nenorėjo pamesti iš tėvo paveldė
to ūkiško galvojimo. 

Valandą patylėję, nė žodžio vienas 
kitam nepratarę, susėdo apie stalą ir 
ėmė skaityti kiekvienas sau. Bet bu
vo, vis tas pats ir tas. 

u. Kitą dieną laiškanešys vėl atnešė 
daug, bet vėl buvo tas pats, trečią die
ną atnešė jau daug mažiau, ir jaų iš 
tolimesnių pakraščių, kur paštas turi 
ilgiau vaikščioti, bet turinys buvo vis 
tas pats. Ketvirtą dieną atėjo tik vie
nas vienintelis laiškas, padarytas iš 
stipraus, mėlyno vyniojamo popieriaus. 
Vienas Lapkus jo-net neplėšė, bet pa
sišaukė visus. Vokas buvo suklypęs, 
aiškiai nuo sunkaus darbo apgrubusios 
rankos darytas, nelygiai užlankstytais 
kampais. Ir viduj tebuvo grubiai at
plėšta to paties mėlyno popieriaus 
skiautė ir įrašyti nevaldžios rankos 
stambūs žodžiai: 

"Pirma susilaikykit visų šunų įj|-
niausią vilkomirskį, kurį turite savo 
pašonėj ir nežiną t, kaip drebinti kin
kas, kai jis savo vilkdančiais ima ka
lenti, o paskum jau skelbkitės, kad no
rite ląikyti kitus. Niekada mūsų kraš
tas nematė tiek palaidų patrakusių šu
nų, ir ne jums jau juos besulaikyti. 
Bet ateis diena, kai šventas perkūnėlis 
iš giedro dangaus išdaužys ir jus ir 
visus jūsų šunis, kad žmonės ramiai 
galėtų gyventi. Tikrai atei®!V 

Daugiau nieko. Jokio parašo, nei 
vietos. Mėlyno apglamžyto popieriaus 
skiautė iškrito ant stalo Lapkui iš ran
kų, ir visi keturi vyrai sėdėjo gerą va
landą netardami nė žodžio. Jų tylėjimą 
nutraukė telefono skambutis. Žaliokas 
paėmė ragelį ir padavė Lapkui. Tas 
palengva kažinką kitą galvodamas, pri
dėjo jį prie ausies. 

—» Dabar nieko konkretaus, t bei 
turime vilčių. Taip, taip. Atrodo, kad 
reikės išvažiuoti surinkti. Ne, ne. Tie
sioginių pranešimų dar neturime, bet 
žinias renkame aplinkiniais keliais. 
Taip, taip. Mes jau tą esame ir nutarę. 
Mes tik surinksime žinias kur ir kiek, 
o paskum tiesiai mobilizuosime. Ne/ 
ne. Rytoj dar negaliu, bet poryt arba 
vėliausiai užporyt pradėsiu. Taip, taip. 
Davinius mes renkam įvairiom kryp
tim. Aš taip ir galvoju. Bent dešim
tį, žinoma. Pirmai pradžiai bent de
šimtį reikės surinkti, o paskum jau 
plėsime. Dabartinį taip. ' Tą galite 
pamatyti visada. Tiesa, jūs dar ne
matėte. Koks iš mano pusės apsilei
dimas. Man seniai reikėjo pakviesti 
jus ir pademonstruoti jo gabumus. Va£-
gu ar visoj tarybų tėvynėj atsiras ki
tas toks nuostabus šuo. Su juo mes ga
lėsim stoti į lenktynes su visais taryw* 
binių šunų laikytojų klubais. Ne, ne. 
Neperdedu. Tikrai neperdedu. Pama
tysite. Už pusvalandžio f Gerai. AS 
lauksiu. 

Kiti trys visos kalbos metu tylėjo net 

nemirksėdami. Iš karto jis susiraukė, 
kaip perkandęs žalią miškinį obuoliu
ką, net ašaros akyse nuo susiraukimo 
buvo pasirodę, paskum palengva kei
tėsi, lyg kas būtų su kiekvienu žodžiu 
lašinęs po lašelį saldžiai gaižaus syru* 
po, o galiausiai ėmė į kalbos faktą link* 
čioti, kakta beveik stalą mušdamas, tik-

v kai vamzdely pasigirdo klektelėjimas, 
jis atsitiesė, dar kelis akimirksnius pa
siklausė, ar anas vėl nepaims dar ką 
priminti, išlengva padėjo ir tyliai ap
žvelgė draugus. 

— Vilkomirskis ateina, — tyliai 
pasakė. 

— Supratom, — visi pakartojo. 
— Nori pamatyti, ko išmokėm šu

nį, — pridėjc*. 
— Supratom, — palingavo galvom 

visi trys ir apsižvalgė. 
Kampe gulėjo Juodis, susirietęs ir 

viena koja snukį pridengęs. Kitam bu
vo sustumta pilkai marga krūva laiškų. 

— Juodi! — pašaukė Lapkus. 
Juodis nė nepajudėjo, tik vienos 

akies vokas nežymiai truktelėjo. 
— Juodi! — pakėlė balsą. 
Šuo pakėlė galvą, sutingusiom 

akim pažiūrėjo į šeimininką ir vėl pa
dėjo atgal. 

— Ar tu supranti, ką sakau, šun-
palaiki tu ! Mus pribaigti nori. Eik 
čia! Ir tuoj! 

Šuo nerangiai atsikėlė, uodega pa* 
brukęs pribinokino prie Lapkaus, bet 
akių nepakėlė. Lapkus sukando dan* 

{ ; .4. / 
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tis: jam dilgsėjo kojose spirti snukin 
taip, kad šuo nė dantų nebesusirinktų, 
ir išeiti. } * " 

— Klausyk, tu jo nebemušk, — 
įsiterpė Baltramiejūnas. — Nekaltai 
mušamas ir šuo gali įsižeisti. 

— Tu išmanai, kas kaltas ir kas ne
kaltas. Jeigu pasakyta ir turi pada
ryti! Ir su džiaugsmu! Šokinėdamas 
turi daryti! O jis čia: kaltas, nekal
tas. Kaltas, kas nedaro kaip liepiamas. 
Jeigu pasakyta turi šokti kaip iš ug
nies ir darytį o jei ne — sutrinsiu ir 
paveju paleisiu, kad nė kvapo neliktų! 
Supranti. 

— Bet ką darysime su tais? — 
labai ramiai pastebėjo Pupinis, meste
lėdamas akimis į kampą. 

Ir labai laiku, nes Lapkus jau buvo 
pakėlęs koją spirti šunį, o šuo, pravie-
pęs snukio kampą, buvo ėmęs rodyti 
dantis. • 

Visi sužiuro į kampą, kur buvo 
sumesti tris dienas skaityti laiškai. 

— O kad juos kur švenčiausias per
kūnėlis pakeliui būtų sudeginęs, — nu
sikeikė Lapkus. 

— Sumeskim į spintą, — pasišovė 
Baltramiejūnas. 

— Ne. VilkomirsM© akys kiaurai 
mato. Aš manau, nereikia aiškinti, kas 
atsitiktų, jei Vilkomirskis nors vieną, 
perskaitytų. 

— O tegu skaito, — numojo ranka 
Žaliokas.-— Ne mes juos rašėm. 

— Bet mes prašėm! Supranti! 

Mes parašėm tą kvailiausį atsišaukimą, 
k a d  j į . . .  

— Aš tik nerašiau, — bumbtelėjo. 
— O kas nunešė laikraštini — 

trenkė Lapkus kumštim į stalą, kad 
net šuo atatupstas pasitraukė. — Kai 
gerai, tai: aš, kai bėda, tai: tu! Palauk, 
mes dar turėsim reikalų! 

— Palaukit vyrai. Kai praeis vėt
ra, nueisim po žvaigžde ir viską suly-
ginsim. Duokit čia, tuoj sukūrensim 
ir bus baigta. 

Jis išsitraukė degtukus ir atidarė 
krosnies dureles, o Pupinis pasigriebė 
glėbį popierių, bet Lapkus sulaikė. 

— Nespėsim, — pasakė jis. — Ras
ti! Vilkomirskis deginant popierius, 
velniai žino, kas pasidarytų. Popierių 
reikia deginti palengva, o kitaip jis 
išlekia pro kaminą, ir visa apylinkė ži
no, kad tu degini popierius. Mes pa
darysim kitaip, o paskum pagalvosim. 
Jums nereikėtų aiškinti, kas gali atsi
tikti, jei MVD sužinotų, jei mes čia visi 
susirinkę popierius deginom. Popierių' 
niekas niekada be reikalo nedegina. 

Taip kalbėdamas, jis ištraukė iš už 
spintos zuperinį maišą, iškėtojo, o ki
tiems liepė jin krauti laiškus. Jie kro
vė, o Juodis stovėjo po stalu ir vieną 
akį pravėręs žiūrėjo, kaip vyrai dirba. 

Kai visi buvo sumesti užsuko mai
šą ir padavė Žaliokui. N 

— Kur jį dėti? — paklausė. 
(Bus daugiau) 
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