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IĮ SVEČIU DOVANOS
Kremliaus valdovų atvykimo proga Va- 

• karų pasaulio spauda spėliojo, kokias dova- 
1 nas jie su savim pasiims, kokiomis apdova

nos šeimininkus, pakvietusius juos viešna
gėm

Jiems beplaukiant Baltijos ir Šiaurės jū
romis, buvo žinių, kad Londono aerodro
me dažnai nusileidžia sprausminiai sovietų 
lėktuvai „vodkos“, vyno, šampano dėžėmis, 
kaviaro statinėmis pakrauti. (Enkavedistų 
transportas nepriskaitomas prie dovanų). 
Trečiadienio ryte pasirodė pirmuose pusla
piuose žinios ir apie atgabentą meškiuką 

t Nikkl, kol kas neskelbiančios, kam jis bus 
dovanotas. Bet politiniuose sluogsniuose 
buvo lūkuriuojama, ką gi atsiveža tie du 
svečiai saldesnio, kitaip tariant, kyšio britų 
politikams?

Pagaliau trečiadienio ryte sužinota: drau
gas Mikojanas per Maskvos radiją paskel
bė,, tą patj rytą pakartojo prancūzų ir ita
lų komunistų spauda, kad panaikinamas 
Kominformas, tikslu „prisiderinti prie kitų 
kraštų, linkstančių prie socializmo ir sie
kiančių talkos.“

Tai pirmoji Maskvos vadų dovana, at- 
palukusi drauge su svečiais j D. Britaniją.

Kominformas, praktiškai nebeturėjęs jo- 
Ikios reikšmės, kadangi užsienio komparti

joms direktyvas Maskva jau kuris laikas da
vė ir tebeduoda betarpiai. Nuo tada, kai 
pereitais metais Chruščiovas ir Bulganinas, 
nuvykę Jugoslavijon, atšaukė visus kaltini
mus Tito, Kominformas buvo tik popieriu
je, kaip daug kas S. Rusijoje. Jo formalus ir 
oficialus panaikinimas buvo užkonservuotas 
ir laikomas specialiai progai. Šią savaitę to
kia proga atėjo: svečiai atvežė jj Londonan 
dovanų, kad padėtyje nesusigaudantiems 
vakariečiams pūstelėjus „geros valios“ mig
lelę j akis, o užsienio kompartijoms davus 
apie ką kalbėti ir pūsti propagandines Mask 
vos dumples. t

Apie antrąją dovaną Maskva paskelbė 
taip pat tą pačią naktį. Sovietų užsienių rei
kalų ministerija pranešė, kad artimuose Ry
tuose susidariusi tokia padėtis, kuri reika
lauja visų valstybių atitinkamo dėmesio, jei 
norima sumažinti taikai pavojingą įtempi
mą. Sovietų Sąjunga žadanti remti JTO vi
ens veikemns, kuriais bus siekiama užtikrin
ti taiką Palestinoje. Tame pat pareiškime 

.smerkiamas „svetimų jėgų“ kišimasis į tų 
kraštų reikalus.

Nėra abejonės, kad šis sovietų pareiški
mas specialiai sufabrikuotas išvakarėse tų 
derybų, su kuriomis bus susidurta Londone.

Apie tai, kad tokia padėtis Artimuose Ry 
tuose susidarė Maskvos dėka, suprantama, 
„dovanas“ atvežę svečiai negi užsimins. Jų 
potvarkiais iš Čekoslovakijos plaukė ginklai 
į arabų kraštus. Beabejo ir dabar sovietų lai 
vai transportuoja amuniciją į Artimuosius 
Rytus, bet tai juk nekliudo parodyti „gerą 
valią“ tiems, kurie labiausiai susirūpinę tuo 
reikalu, kuriems A. Rytų klausimas turįs 
gyvybinės reikšmės.

Tokias dvi dovanas „taikingi svečiai“ at- 
B stvežė šiam kraštui ir jo vyriausybei ir už 
į?| jas bandys daug ką išsivežti...
i w Šio vizito neigiamoji reikšmė, ateičiai 

bus išvengta, jei derybose su Kremliaus 
svečiais bus laikomasi tokios taktikos, ko
kia šią savaitę vyravo britų spaudoje apie 
komunistų vadus ir apskritai apie postali- 
ninę jų taktiką <— šypsenų taktiką, kuri, 
kaip žinome ir nulėmusi jų kelionę į Lon
doną.

Protesto Eisena
ŠĮ SEKMADIENĮ, BALANDŽIO 22 D., 2 V AL. P. P,

VISI LIETUVIAI KVIEČIAMI DALYVAUTI PROTESTO EISENOJE

Bulganlno ir Chruščiovo atvažiavimo proga, šį sekmadienį įvyksta 
bendra tautybių eisena nuo BROMTON ORATORY iki CENOTAPH 
paminklo. Pavergtų tautų atstovai protestuos prieš tautų okupaciją, 
reikalaudami grąžinti joms laisvę!

Eisena prasideda 2 vai. p.p. Visi prašomi rinktis į BROMTON 
SQUARE, S. W. 3. Nežinantieji kur nuvykti, kviečiami atvažiuoti į 
Lietuvių Namus iki 1 vai. p.p., iš kur išvykstama į eisenos vietą.

Kiekviena tautybė eis su savo vėliava ir su atitinkamo įrašo trans- 
parentu. Eisenos gretas sudaro 6 asmenys. Būtų gražu ir įspūdinga, 
kad kuo daugiau lietuvaičių ateitų tautiniais drabužiais apsirengu
sios. Eisena gali užtrukti apie pusantros valandos, todėl prašoma ne- 
sinešti mažų vaikų.

Prie Cenotaph'o paminklo bus padėtas bendras visų tautybių vai
nikas, perjuostas kiekvienos tautybės atskirais kaspinais su atitin
kančiais įrašais.

Lietuviai, tiek londoniečiai, tiek ir iš kitur galį atvykti, kviečiami 
skaitlingai šioje eisenoje dalyvauti ir jungtis prie savo Trispalvės!

Dėl informacijų kreiptis į Lietuvių Namus, Telf. PAR 2470.

SOVIETAI VEŽA LIETUVOS JAUNIMĄ
Vokiečių dienraštis „Muenchner Mer- 

kur“ Nr. 88. IV. 12. pirmame puslapy 
išspausdino žinią iš Maskvos, kad sovie
tai perkeldina pabaltiečių ir ukrainiečių 
jaunimą į tolimas Sovietų Sąjungos ma
žai apgyvendintas sritis. Sov. S-gos Mi- 
nisterių Tarybos kolonizacijos tarnyba pa
skelbė du milžiniškus žmonių perkeldini- 
mo projektus. Pagal tuos projektus priva
loma „persodinti“ iš ' „tirštai apgyventų 
sričių trijų Pabaltijo respublikų — Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos — daugiau kaip 
100.000 abiejų lyčių jaunų darbininkų į 
Kazachstaną ir Altajaus sritis. Iš Ukrai
nos dvidešimties sričių numatoma perkel
ti 180.000 žmonių j Archangelsko, Suomių 
Karelijos ir autonominės Komi respubli
kos sritis, kurios randasi prie šiaurės Le
dų jūros ar apskritai pačioj šiaurėj.

Pabrėžiama, kad pagal šią, nuo Stalino 
mirties pačią didžiausiąją, perkeldinimo 
akciją naujosios darbo jėgos privalės nau
jose srityse pasilikti visiems laikams. Dėl 
to natijai perkeldintieji būsią apgyvendin
ti ne ypatingose kolonijose, bet mieste
liuose ir kaimuose. Čia jie privalės su se
naisiais gyventojais kuo greičiausiai už- 
megsti giminystės ryšius. Tokiems „gimi
nystės ryšiams“, kaip pavyzdys nurodo
ma į Brask Angara-vandens jėgainių sta
tyboms pasiųstieji 12.000 komunistinio 
jaunimo, kurie ten yra apgyvendinti ūki
ninkų soduose ir jau esą 1.400 susituokę.

Ši sovietų akcija — tai vienas iš ašt
riausių genocido — sieroviškų tautžudys- 
tės veiksmų, atliekamų po kolonizacijos 
priedanga. Bolševikai, norėdami sunaikin
ti pabaltiečių ir ukrainiečių tautinį atspa
rumą, kerta smūgį į pačią jautriausią vie
tą — jaunimą. Matomai jų pastangos, 
naikinti sąmoningiausią vyresniąją kartą, 
nedavė reikiamų pasekmių. Išžudžius ar 
išvežus vyresniuosius, išauga jaunimas,

kurs taip pat lieka tautiniai sąmoningas 
ir prisirišęs prie savosios žemės. Tai pa
tvirtindavo ir ikšiolinės gautosios žinios 
iš Lietuvos, prasiveržusios pro geležinę 
uždangą.

Pagal naujuosius sovietų planus, išvež
tasis jaunimas, išsklaidytas tolimuose Sov. 
S-gos plotuose ir negalėdamas sugrįžti į 
savo gimtąją žemę, bus priverstas suda
rinėti mišrias šeimas, surusėti ir tuo pa
čiu žūti savajam kraštui be pėdsakų. Gi 
dar išlikusios krašte ir priaugančios nau
jos kartos laisvės laikų jau neatsimins ir 
nebus tokių, kurie apie tai joms galėtų 
priminti ar papasakoti. To pasėkoj leng
viau pasiduos sovietų „auklėjimui“ ir taip 
pat savam kraštui žus, surusės.

Ši žinia apie jaunimo „persodinimą“, 
paskelbta pačių sovietų, Lietuvai ir ki
tiems Pabaltijo kraštams, kaip mažiems 
gyventojų skaičiumi, yra tragiškiausia 
nuo sovietų okupacijos pradžios. Į ją tu
rėtų atkreipti ypatingą dėmesį paliestųjų 
tautų vadovaujamieji veiksniai tremtyje 
bei diplomatai ir daryti visa, kad išbudi
nus laisvojo pasaulio sąžinę, kviečiant ko
vai su tautžudybe. Be paskirų lietuvių, 
latvių, estų ir ukrainiečių tautinių vado
vaujamųjų veiksnių, turėtų daryti žygius 
ir Pavergtos Jungtinės Tautos, kad tą 
milžinišką tautžudystę sulaikius. Tam 
ypač palankus momentas yra dabar, ka
da sovietai pradėjo skelbti koegzistenciją 
laisviesiems Vakarams, skelbdamiei „tai
kos apaštalais“.

Dabartiniai kremliaus valdovai išvadin
dami buvusį savo bendradarbį Staliną 
žmogžudžiu, nuo savęs tos dėmės neusi- 
plauna; negirdėtu mąštu jų vedama taut- 
žudiška akcija Lietuvoj ir kitur, suteikia 
jiems dar baisesnį vardą.

M. Musteikis (ELI)

STALINO ĮPĖDINIAMS ATKELIAVUS
London spauda, dar kelias dienas prieš 

atvykstant Chruščiovui ir Bulganinui ra
šė, kad britų Scotland Yard gaunąs tūks
tančius grasinančių laiškų. Pirmadienio 
ryte, diena kada nusileido Londono are- 
Odrome pirmieji Maskvos enkavedistai, 

'’atskridę patikrinti pasiruošimą apsaugoti 
Kremliaus svečius, baltais dažais buvo 
užteptas Markso paminklas. Paminklo fa
sade išrašyta įvairūs antikomunistiniai 
šūkiai.

Nežinomas vyriškis paskambino telefo- 
nūų Scotland Yardą pranešdamas: — 
„Apdorojome Markso paminklą. Tai tik 
pradžia mūsų akcijos, protestuojančios 
prieš Bulganino ir Chruščiovo vizitą. — 
Thank you.“

Išvakarėje du vyrai užkūrė „laužą“ so
vietų žinių agentūros TASS slenkstyje, 
pribėrę pjuvenų ir jas apipylę benzinu. 
Apdegė paradinės durys.

Ryšium su tais,, įvykiais Londono sau
gumo, policija sustiprino sargybas visur 
ten, kur yra kas nors sovietinio. Nuo TA 
SS padegimo vakaro nuolat dabar budi 
policija.

Pirmadienį Londonan atskrido Serovo 
pavaduotojas raudonasis gen. Zacharovas. 
Jis apžiūrėjo Claridges viešbutį ir pasi
džiaugė tomis apsaugos priemonėmis, ku
riomis dar jam nesant pasirūpinę šeimi
ninkai.

Dieną,' kada Baltijos jūra plaukė abu

Kremliaus „didieji“, maršalas Bulganinas 
išgirdo per radiją „sveikinimą“, pasiųsta 
jo vardu buv. sąjungininko, britų aviaci
jos maršalo, Sir John Slessor. šis anglas, 
vadovavęs karo metu D. Britanijos Karo 
Aviacijai, iš Vakarų Vokietijos šitokiais 
žodžiais „pasveikino“ sovietinį maršalą 
Bulganiną: „Bulganinas įvykdė didžiau
sią išdavystę karų istorijoje, tyčia sulai
kęs sovietų ofenzyvą prie pat Varšuvos“! 
Anglų maršalas tvirtina, kad tuo laiku, 
kai jis turėjęs 800 mylių per priešo žemę 
skverbtis su paramą sukilėliams Varšu
voje, Bulganinas buvęs prie pat Lenki
jos sostinės vartų ir nieko nedaręs. Tai 
sunkus kaltinimas sovietiniam „didvyriui“

SUSEKTI PASIKĖSINIMAI?
Sekmadienio „Observer“ rašo, kad Lon

dono policijai pavyko susekti paruošia
muosius darbus, rengiamus atentatus 
prieš Bulganiną ir Chroščiovą.

Britų policijos vadovybė yra tos nuo
monės, kad saugumo priemonės, kurios 
yra padarytos su ypatingu pasirengimu, 
užtikrins svečiams 10 dienų viešnagės 
metų saugumą.

ŠEŠI KLAUSIMAI
Britų spaudos skirti Stalino įpėdiniams 

sutikimui balsai beveik niekuo nesiskyrė 
nuo tų balsų ir nuomonių, kokie sutiko ir 
išlydėjo budelį Serovą. Karčių žodžių ne

sigailėta ir premjerui Sir Edenui, surizi
kavusiam kviesti postalininės Rusijos val
dovus. Dar tiems svečiams tebelaukiant į 
šią salą, beveik be išimties visi šio krašto 
laikraščiai pranašauja, kad šis vizitas, 
kaip ir. kiti susitikimai su Maskvos komu
nistais, neduos jokios naudos šeiminin
kams, o nuostolio labai ir labai-daug bū
sią. Britų spauda teisingai įspėja savo vy
riausybę, kad šitoksai pakvietimas paker
ta pasitikėjimą Vakarais tų milionų žmo
nių anoje pusėje Geležinės Uždangos, ku
rie iki šiolei nepasidavėChruščiovo ir Bul 
ganino terorui. Ypač paskutiniąją savaitę 
anglų spaudoje daug priekaištų savo vy
riausybei ir dar daugiau tiesos žodžių 
apie tuos, atsiprašant, svečius. Randolph 
Churchiiris plačiame straipsnyje, atspaus
dintame balandžio 13 d. „Evening Stan
dard“ numeryje, parašė šešius klausimus, 
į kuriuos jis norėtų išgirsti Chruščiovo ir 
Bulganino. atsakymus. Churchiiris sako, 
kad Malenkovas, Chruščiovas, Bulganinas 
yra tokie masių žmogžudžiai, kokių nebuvę 
nuo Hitlerio ir Džigis Chano laikų. Ir su 
šitokiais žmogžudžiais, absoliučiais dviejų 
šimtų milionų žmonių viešpačiais, turės, 
girdi, mūsų premjeras, Sir Eedenas ir Mr. 
Selwyn Lloyd laikyti kontaktą ir juos ma
loniai sutikti!

R. Churchiiris sarkastiškai tyčiojasi iš 
britų spaudos. Šį kartą jis esąs tos nuo
monės, kad ir spaudos atstovai suras ki-

LONDONO SPAUDOS ATSTOVŲ 
ANTPLŪDIS

LIETUVIŲ NAMUOSE

Šios savaitės pirmadienio vakare Lietu
vių Namuose buvo surengta anglų spau
dos laikraštininkams konferencija. Paverg 
tų Tautų Londono Komitetas, ryšium su 
Bulganino ir Chruščiovo atvykimu, pa
kvietė spaudos atstovus, tikslu painfor
muoti juos apie mūsų visų nusistatymą ir 
duoti atitinkamos medžiagos anglų spau
dai apie pavergtuosius kraštus.

Praeities patyrimas rodė, kad apskritai, 
ypač didžiųjų laikraščių korespondentai, 
sunkiai prisiprašomi į panašios rūšies kon 
ferencijas. Tačiau šį kartą buvo netikėta 
išimtis, lyg ir nelauktas tos spaudos lūžis 
mūsų atžvilgiu. Dar gerokai prieš nusta
tytą laiką į Lietuvių Namus pradėjo rink
tis laikraštininkai, kiekvieną dar prieš 
konferenciją sutikę klausinėdami apie as
meninį nusistatymą atvykstančių svečių 
atžvilgiu ir pan.

Iš viso konferencijoje dalyvavo apie 40 
laikraštininkų, jų tarpe korespondentai 
šių1 didžiųjų laikraščių: The Times, Daily 
Herald, The Scotsman, The Daily Tele
graph, Daily Mirror. Daily Mail, (pastaro
jo net du atstovai), The Economist, Chu
rch Times, Kensington Post, Kensington 
News, du BBC bendradarbiai ir visa eilė 
kitų spaudos atstovų.

7 DIENOS
PABALTĖS MINISTERIŲ NOTOS

Teko patirti, kad ryšium su Bulganino 
ir Chruščiovo vizitu Anglijon, Lietuvos Mi- 
nisteris, p. B. K. Balutis, šiomis dienomis 
yra įteikęs Anglijos vyriausybei atatinkamą 
notą.

Panašias notas, kaip tenka girdėti, yra 
įteikę ir kiti du Pabaltės Ministerial — 
Latvijos Ministeris, p. K. Zarinš ir Estų Mi- 
nisteris, p. A. Torma.*

New Yorkas. Amerikoje, Alabamos vals 
tijoje vėl siautė stipri audra. Birmingha- 
mo mieste audros metu žuvo 17 žmonių 
ir 200 buvo sužeistų. Audra sugriovė ke
lis šimtus namų. ♦

Belgradas. Komunistinės Bulgarijos „pre 
zidentas“ Červienkovas buvo pagarsėjęs 
Stalino gerbėjęs ir, suprantama, Stalino 
taktikos šalininkas ir uolus sekėjas. Da- 
oar, Stalinui kritus, krito ir červienkovas 
nuo „prezidento“ posto. Bulgarijos kom
partijos reikalavimas jį pašalinti buvo 
Maskvoje patvirtintas.

Bonna. Admirolas Wright, kalbėdamas 
spaudos konferencijoje, Bonnoje, pareiškė, 
kad Sovietų Sąjunga kas metai pasistato 
85 naujus povandeninius laivus, šiuo me-

Konferenciją atidarė p. M. Bajorinas, 
paskaitęs ilgesnį pranešimą apie dabarti
nę okupuotos Lietuvos padėtį ir apie mū-
sų nusistatymą dėl sovietų vadų vizito. 
Trumpesnius pranešimus padarė lenkų ir 
latvių atstovai.

Kitos dienos ryto jau apie šią konferen
ciją paskelbė The Times, The Daily Tele
graph, Daily Mail ir kiti laikraščiai.

Kiekvienas mūsų galime suprasti, kokią 
reikšmę turi mūsų krašto bylai tokie ang
lų spaudos atsiliepimai. Tuos atsiliepimus 
paskaito keliasdešimt milionų skaitytojų. 
Šiuo kartu be abejo šis nuopelnas priklau
so DBLS p-kui M. Bajorinui, kuris šiai 
konferencijai pirmininkavo, kuriam teko 
atlaikyti įgudusių spaudos atstovų klausi
mų seriją.

BIUDŽETAS 1956 — 1957 METAMS
D. Britanijos Kancleris pareiškė, kad 

naujojo biudžeto pagrindinė ašis esanti 
— taupymas. Toks esąs to naujo biudže
to šūkis: taupyti, taupyti, taupyti!

Valstybės primokėjimas už duoną pa
naikinamas, todėl kepaliukas čfuonos pab
rangs pusantro peno. Aštriausiai naujasis 
biudžetas palietė rūkorius: tabako ir ci
garečių kainos vėl pakeltos 2 penais 20 
cigarečių pokeliui ir atitinkamai tabakui.

PREMIJUOJAMOS VALSTYBINĖS
PASKOLOS

Vieno svaro valstybinės paskolos obli
gacijų savininkai galės gauti premijas, 
kurios bus skirstomos loterijos būdu kas 
tris mėnesiai. Visos smulkios šitų obli
gacijų pirkimo sąlygos greitu laiku bus 
paskelbtos. Loterijoje galės dalyvauti tik 
tie, kurie turės įsigiję obligacijų bent 
tris mėnesius prieš loterijos traukimą. 
Stambiausia premija, kokią bus galima 
laimėti, sieksianti 1000 svarų.

Šis Kanclerio sumanymas primena, pvz., 
kad fr mūsų buv. Valstybinę Loteriją. 
„The Times“ šį sumanymą sveikina ir pa
stebi, jog gaila, kad tai nepadaryta žymiai

tu tos rūšies laivų sovietai turi per 400. 
Admirolas tvirtinęs, kad povandeniniai lai 
vai sudaro didesnį pavojų Vakarų sąjungi 
ninkams, negu raudonoji aviacija.

*
Paryžius. Balandžio 18 d. Prancūzijos 

parlamentas susirinko pirmam posėdžiui 
po velykinių atostogų. Vyriausybė paskel
bė dekretą, kuriuo karo išlaidoms pa
dengti paskirta papildomos sumos, siekian 
člos 110 milionų svarų. Prancūzams diena 
iš dienos didėja naminio karo Alžire sun
kumai.

*
Indonezija. Sovietų Sąjunga pasiūlė In

donezijai ūkinę pagalbą. Šį siūlymą Indo
nezijos vyriausybė svarstanti.

*
Maskva. Molotovas ir Mikojanas netikėtai 
atsilankė Izraelio ambasadoje, Maskvoje, 
ryšium su Izraelio nepriklausomybės su
kakties švente. Diplomatiniuose sluogs
niuose šis vizitas sukėlė įvairių spėlioji
mų, kadangi niekad anksčiau, nuo pat Iz
raelio valstybės įsikūrimo, sovietiniai 
augštieji diplomatai nebuvo apsilankę nė 
karto žydų pasiuntinybėje, Maskvoje.

*
Maskva. Tą pačią naktį, kai sovietų va
dai artėjo prie D. Britanijos krantų, iš 
MaskVos paskelbta sensacingi pranešimai, 
apie Kominformo panaikinimą apie sovie
tų politikos laikyseną Artimųjų Rytų 
klausimuose.

Londonas. Dienraštis „Daily Telegraph“ 
aprašo lenkų emigranto tragediją, ryšium 
su Bulganino ir Chruščiovo vizitu Anglijo
je, 48 metų amžiaus B. Rožycki nusižudė, 
bijodamas, kad atvykę bolševikų vadai 
susitars ir jis bus repatrijuotas Lenkijon. 
Anglų teisėjas pareiškė, kad nusižudėlis 
daug yra iškentėjęs sovietų koncentraci
jos stovyklose Sibire, ir jo nervai nebeiš
laikė.

Londonas. Komunistinės Rumunijos pre 
kybos delegacija atvyko Londonan atnau
jinti prekybos deryboms tarp D. Britani
jos ir Rumunijos.

anksčiau. Yra ir priešingų „The Times“ 
spaudos balsų, tvirtinančių, kad valstybės 
biudžeto reikalai negali būti saistomi su 
loterija ir, girdi, ši Kanclerio naujovė ne
išgelbės biudžeto.

TAUPYMO AKCIJOS
Bus išleistos specialios „taupymo akci

jos“, („Saving certificates“), kurių nomi
nalinė kaina būsianti 15 šilingų. Po septy- 
nerių metų tos akcijos bus valstybės išper
kamos po 1 svarą. Vienas asmuo negalės 
jų daugiau turėti, kaip 600.

GARSIOS VESTUVĖS
Šios savaitės trečiadienį įvyko garsios 

sutuoktuvės tarp Monaco miniatiūrinės 
valstybės kunigaikščio Reinier ir filmų 
žvaigždės Grace Kelly, kurios pritemdė 
pasaulio spaudoje Maskvos „žvaigždžių“ 
atvykimą į Londoną.

Vestuvių išvakarėse į Monaco uostą 
įplaukė amerikiečių, prancūzų ir britų lai
vai pagerbti jaunavedžius.

Vestuvinis tortas svėrė 100 kilogramų, 
jo augštis siekė 2 metrus, ir jam papuoša
lai buvo daromi per keturis mėnesius.

Vestuves aprašyti, nufilmuoti ir nufoto
grafuoti buvo suvažiavę 1800 spaudos ben- 
dradrbių iš viso pasaulio.

tų klausimų svečiams, negu išvykusiam 
Malenkovui, kuris buvo klausiamas tik 
vieno: ką jis maiiąs apie britų moteris?

Pirmajame klausime, R. Churchiiris
(Nukelta 1 pal, 4.)

Praga. Čekijoje išeinantis komunistų 
laikraštis „Laisvas Žodis“ nusiskundė, kad 
čekų darbininkams reikia valandą ir dau
giau stovėti eilutėje prie maisto krautu
vės, kad gavus nusipirkti duonos.

*
Pasižymėjęs amerikiečių veikėjas J. 

Epsteinas, steigėjas komiteto, tyrinėjusio 
lenkų karininkų išžudymą prie Katyno, 
telegrama paprašė Chruščiovą patvirtinti, 
kad dėl Stalino kaltės buvo prie Katyno 
išžudyta 4.243 lenkų karininkai ir 11.000 
lenkų karininkų kitose vietose. Epsteinas 
paprašė Chruščiovą, taip pat atsakyti te
legrama, bet ligi šiol atsakymo nesulaukė.

IŠ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SESIJOS 
STRASBURGE

Balandžio mėn. 12-17 d.d. Srasburgo 
mieste, Europos Tarybos sostinėje, įvyko 
antroji Pavergtųjų Tautų organizacijos se
sija.

Pavergtųjų Tautų europinėje sesijoje 
dalyvavo devynių pavergtų tautų atsto
vai: Albanija, Bulgarija, Čekoslovakija, 
Estija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumuni
ja ir Vengrija. Kad tos tautos, jų išlaisvi
nimo veikėjai jau antrą sesiją sukvietė 
Europos apjungimo sostinėje — Strasbur- 
ge — tai ir reikšminga ir natūralu. Tai 
suprantama, turint galvoje, kad juk Eu
ropos kontinentas yra vis pavergtųjų tė
vynė.

Visą laiką ties Pourtalės pilimi, kur 
vyko posėdžiai, plėvesavo pavergtųjų vė
liavos, jų tarpe ii* Lietuvos, nuleistos pu
siau stiebo.
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EUROPOS LIETUVIS

KNYGA APIE S. NĖRĮ

ALKOHOLIS

PAMALDOS
JAUNIMAS IR TAURELĖ — balan-

daugely- Jis Bažn. —

I VAKARUS...

22 dienos popietis. Mes stovim 
pašonėje. Per naktį spėjom nu-

iš ragų 
šiandien

klausoma 
bus vėly- 
valandas

po 
ar
po

LENKTYNES SU ŠĖTONU

vengti alkoholio.
draudžiama jauniems

spausdiname ištraukėlę iš

RUOSKIM JAUNIMO SAVAITE
Du dalykai apie kuriuos seniai ketinu 

spaudoje nebeužsiminti: VLIKo — Lozo
raičio ginčai ir jaunimo nutautėjimo pro
blemos. Per maža kompentencijos. Bet, va, 
atsitinka kaip anam kavalerijos arkliui, 
dėl senatvės išėjusiam iš tarnybos — vos 
tik pasigirsta maršo garsai ir jo kojos pra 
deda ‘kilnotis... Taigi, kai skautų vadovy
bė jau yra paskelbusi šių metų stovykla
vimo laiką, negaliu iškęsti dar kartą šio 
klausimo nepajudinęs, norėdamas sukelti 
platesnį juo susidomėjimą.

Atstovų konferencijos metu Lietuvių So
dyboje vienas kalbėtojas pasidžiaugė, kad 
jaunimo tautinį auklėjimą esame beveik 
sėkmingai išsprendę per Skautų Sąjungą 
ir jos vasaros stovyklas. Atsižvelgiant į 
mūsų skurdžias sąlygas, tai yra iš dalies 
tiesa. Bet vis dėlto kyla klausimas, ar to
ji tautinio auklėjimo dozė, kurią dalis An
glijos lietuvių jaunimo gauna per skau
tiškąją veiklą bus pakankama garantija 
tęsti, kad ir mažesniu mastu, lietuviškąjį 
darbą po to, kai dabartinė, daugumoj tė
vynėj išugdyta veikėjų karta bus pasitrau
kusi. O kaip su tais, kurie, palyginti, ne
gausingai skautų organizacijai nepriklau
so? Kaip pakurstyti po visą kraštą išsiblaš 
kiusių jaunų lietuviukų širdyse lietuvišką
ją ugnelę? Kaip priminti jiems Lietuvą, 
kurios jie nėra matę ar labai miglotai te
prisimena? Kaip įtikinti augantį ir bręstan 
tį jaunuolį, kad jis turi kovoti už lietuvio 
vardą ir tėvynės išlaisvinimą? O svarbiau 
šia, kaip išgelbėti tas vienišas dūšias, ku
rios skęsta svetimoje jūroje ir kurioms nu- 
tautimo banga jau verčiasi per galvą, grą- 
sydama visiškai praryti.

Kai kieno dedamos didelės viltys į ka
daise garsią vargo mokyklą (ne šeštadie
ninę, bet mamos) labai dažnai apsivilia. 
Ir geriausių patrijotų — lietuvių vaikai 
nutautėja. Dabar yra kitokios sąlygos ne
gu anais rusų priespaudos ir spaudos drau 
dimo laikais. Vaikai eina į svetimas mo
kyklas ir mokslo autoritetas yra mokyto
jas. O nei jis, nei klasės draugai lietuviš
kai nekalba ir apie Lietuvą neprisimena. 
Tėvams, geriausiu atveju, yra paliekama 
tik auklėjimo ir gerojo pavyzdžio pareiga. 
Tad siūlosi beveik vienintelė išvada, kad 
nors retkarčiais, nors kartą į metus ga
limai didesnis mūsų jaunimo skaičius su
sitiktų su lietuviškais mokytojais, su mū
sų visuomenės vadovais ir lietuviškojo gy
venimo atskirų sričių specialistais. Reikia, 
kad jie iš tiesioginių šaltinių, gyvu žodžiu 
patirtų, kas tai per šalis yra Lietuva ir ko 
dėl mes turime ją mylėti.

Kas bent iš tolo stebėjo mūsų skautų va
saros savaitines stovyklas, turėjo konsta
tuoti, kad jos per mažai iki šiol tesusilauk
davo intelektualinės paramos. Jaunimas, 
palyginti, jomis domėjosi, visuomenė rėmė 
ir palaikė, bet dvasinė vyresniųjų pagalba 
buvo aiškiai mažoka. Vos keli žmonės, p. 
Vaitkevičiaus vadovaujami, turėdavo at
likti ne tik stovyklos organizavimo darbą, 
bet taip pat jai vadovauti, prižiūrėti, kar
tu einant mokytojų, gydytojų, redaktorių 
ir profesorių pareigas. Tuo tarpu krašte 
mes dar turime tiek intelektualinių pajė
gų, kad jos galėtų turbūt ne vienai gimna
zijai mokomąjį personalą per trumpiausią 

■ laiką suorganizuoti. Tad nenuostabu, kad 
būta kartais šiek tiek ir nusivylimo.

Visa tai iki praėjusių metų buvo galima 
pateisinti tinkamos vietos ir sąlygų netu
rėjimu. Praėjusieji metai buvo bandomie
ji savoje Sodyboje. Tačiau šiemet jau ga
lėtume ir ką nors didesnio užsimoti. Tu-

rėdami nepaprastai patogias stovyklavimo 
sąlygas, mūsų skautai, lietuviškųjų orga
nizacijų remiami, galėtų pabandyti Lietu
vių Sodyboje suorganizuoti plačiausio mas 
to jaunimo stovyklą arba tiesiog — jauni
mo savaitę. I šią savaitę turėtų būti su
kviesti iš visų Anglijos kampų ne tik jauno 
amžiaus, bet ir jaunos širdies lietuviai, ne
paisant amžiaus, išsilavinimo ir užsiėmi
mo. O taip pat į ją galėtų atvykti lietu
vių jaunimo atstovai ir jų vadovai iš kitų 
Europos kraštų.

Norint tokią savaitę suorganizuoti, be 
abejo, reikia gerai pasiruošti ir sudaryti 
atitinkamą programą. Inciatyvos turėtų im 
tls skautai, nes jie turi toje srity didžiau
sią patyrimą. Tačiau ją pravesti pagal gry 
nai skautišką stovyklos mod’elį vargiai ar 
pasisektų. Ir štai dėl kokių priežasčių. Da
lis ypač vyresnio amžiaus ir nuošalesnių 
vietovių jaunimo, kurie niekada nėra skau 
tais buvę, negali ir nenori dėvėti uniformų 
ir nesidomi grynai skautiškais dalykais 
(pav., mazgai, pėdsakai, Morzė). Tie, ku
rie kartą stovykloje jau yra buvę, bet 
skautais del kokių nors priežasčių nepa
sidarę, išsivežė įsitikinimą, kad jiems skau 
tų tarpe nebėra vietos. Ir pagaliau stovyk
la, turėdama tautinio auklėjimo ir tėvy
nės pažinimo uždavinį, vargiai beturėtų ir
laiko grynai skautiškiems darbams atsi- job without a bob“.

Kalbant apie alkoholį, nedaug rizikuo
jant galima tvirtinti, kad jis buvo vienas 
pirmųjų narkotikų, kurį mūsų protėviai 
surado ir pradėjo vartoti. Senuose raštuo
se sakoma, kad jau Nojus, dar prieš Pa
saulio tvaną, mėgęs išgerti, nes vieną die
ną jis tiek prisiragavęs vyno, kad nuvir
tęs prieš saulę nuogas, gi jo sūnus Cha
mas atvirai šaipęsis iš savo girto tėvo. Se
nųjų amžių istorijoje taip pat daroma už
uominų, kad tų laikų tautos pažinojusios 
svaigalus ir juos vartodavusios. Apie sal
dų j į midutį, kurį mūsų senoliai 
gerdavę, turime ir dainų, dar ir 
dainuojamu arielkėlę begeriant.

Nr. 16. (446) 19. IV. 1956.

dėti. Tačiau techniškoji skautų stovyklos 
tvarka, žinoma, turėtų būti priimta ir 
įgyvendinta.

Jaunimo savaitės programa turėtų lįūti 
vykdoma tėvynės Lietuvos pažinimo ženk
le. Gyvos žodinės ekskursijos turėtų būti 
padarytos į dabartinę Lietuvą, į jos isto
riją, gamtą, meną, literatūrą, muzikąir kt. 
Galėtų būti suruoštos anglų radijo „On top 
of the form“ pavyzdžiu grupinės varžybos, 
dainų konkursai ir pan. Į programos vyk
dymą turėtų būti įtrauktos stipriausios mū 
sų intelektualinės pajėgos, kurios šia pro
ga tikrai neatsisakytų jaunimui patalki
ninkauti. Plačioji visuomenė, kaip ir anks
čiau, paremtų aukomis.

Kokia būtų tokios jaunimo savaitės nau- sekmadienio, 
da nebėra reikalo ir aiškinti. O ją suor
ganizuoti nėra neįmanoma. Juk praktiškai 
čia nėra nieko naujo. Tai toji pati skautų 
organizuojama stovykla, tik kiek praplės
ta ir tėvynės pažinimo pašnekesiais bei 
konkursais paįvairinta. Čia taip pat jauni
mas suvažiuotų ne dirbti ar studijuoti, 
bet ilsėtis ir pramogauti. Tik tos pramogos 
būtų perpintos gimtojo krašto vaizdais, o 
jų dvasioje būtų įžiebta tėvynės meilės 
ugnelė. Jei mūsų skautams ir jų vadovams 
pasisektų tokią plačią jaunimo savaitę su 
organizuoti, tai tikrai būtų atliktas „Big

J. Lūža

Šiais laikais alkoholio gamyba 
je valstybių yra viena pelningiausių pra
monės šakų. Gi alkoholio vartojimas yra 
labai paplitęs. Islamo tikėjimas nors ir 
draudžia alkoholio vartojimą, bet praktiš 
kai šis draudimas nėra efektyvus. Alko
holį vartoti draudžią įstatymai taip pat pa
sirodė neveiksmingi, nes prohibicija tu
rėjo atšaukti Amerika, o neperseniai ir Šve 
dijoje panaikintas alkoholio vartojimą 
draudęs įstatymas. Kartais įstatymai net 
globoja geriančiuosius. Pav. dažnai len
gvinančia aplinkybe esti įrodytas girtu
mas, kai žmogus padaro kokį nusikaltimą. 
(Tik šoferiams policija ir teismas šios 
švelninančios aplinkybės netaiko.). Tai ro
do, kad neblaivus žmogus negali pilnai at
sakyti už savo veiksmus, negali savęs 
kontroliuoti. Tik šitai, žinoma, neteikia gar 
bės pačiam pijokėliui.

Tiesa, kad alkoholis savo keliu padeda 
praskaidrinti nuotaiką, suartina (kartais ir 
išskiria) žmones; jis mielai vartojamas po 
būviuose, ir net labai rimtus klausimus 
svarstant. Tik čia yra viena sąlyga: būk 
saikingas.

Patirta, kad daugelis žmonių, kada jie 
yra blaivūs, labai gerai žino, kiek jie gali 
išgerti, kad nepadarytų sau ir kitiems ne-

Šiomis dienomis naujai pasirodė Lie
tuviškos Knygos Klubo leidinys — 
LENKTYNĖS SU ŠĖTONU. Autorius, 
Vladas Ramojus, pats yra šių kovų ir 
beviltiškų situacijų dalyvis. Bejieško- 
damas savo motinos, ir patyręs, kad jos 
nėra pabėgėlių tarpe, jis ryžosi grįžti 
Lietuvon kaip parašiutininkas. Tačiau 
beslenkančios karo audros yra nustu
miamas į Vakarus.

Knyga yra turtinga šiurpių išgyveni
mų. ši knyga liks mūsų raštijoje kaip 
turtingas istorinės medžiagos šaltinis.

Atsiminimai parašyti geru literatūri
niu skoniu, atstovaujančiu vertingą va- 
balninkėnų literatūrinę tradiciją.

Lietuviškų dalinių susitikimas su va
karais yra giliai jaudinantis. Vakarie
čiai nesupranta komunizmo pavergtų 
tautų tragikos, sovietus laiko tik są
jungininkais. Karo pabaigos diena, vie
toj buvus didinga, epopėjos didvyrių 
širdis pripildo neįsakomu liūdesiu, ku
rį autorius sugeba atvaizduoti jaudi
nančiai santūriai.

Čia

Liepos
Pasvalio 
tolti daugiau kaip dvidešimt kilometrų nuo 
namų ir tų vietų, iš kur žadėjom pigiai ne
pasitraukti. Bet likimas mūsų ateitį kitaip 
nulėmė. Mes pasitraukėm be kovos...

Iš priešais esančio Pasvalio ateina ne
kokios žinios. Ten stovintis nedidelis vokie 
čių dalinys degina turtą ir ruošiasi eva
kuotis. Bolševikai artėja prie Pasvalio. Vie 
tinis apsaugos būrys irgi pasiruošęs kiek
vienu momentu pasitraukti iš miešto. Iš

malonumų. Tačiau daug tokių žmonių, 
vieno- gurkšnelio, pajunta „troškulį“, 
ba užsimiršę taip „nusiragauja“, kad 
to tenka labai savo veiksmus apgailėti. Čia
svarbiausias dalykas yra sustoti prie „mir 
ties taško", ne kartą viena taurelė vir
šaus, gali milžiną ant menčių paguldyti. 
Todėl, objektyviai reikalą vertinant, reik
tų kaltės jieškoti ne pačiame alkoholyje, 
bet jį vartojančio žmogaus neapdairume 
ir nesusilaikyme. Ir kas dar įdomu, kad 
labiausia alkoholio nekenčia, labiausiai jį 
keikia tie, kurie jo daugiausia išgeria.

Jaunimas turėtų 
turėtų būti tiesiog 
žmonėms ragauti. Žmogus, pradėjęs jauno
se dienose vartoti svaigalus, į juos leng
vai 
liu. 
kių 
mi-

gali įprasti ir tapti chronišku girtuok- 
Yra nustatyta, kad daugiausiai viso- 
nusikaltimų jaunuoliai papildo būda- 

neblaivūs. Jauniems žmonėms vartoti
svaigalus, tai tas pat, ką žaisti su ugnimi 
vasaros kaitrų metu, kada miesto ugne- 
gesiai streikuoja. Jaunimas ir taip turi 
skaidrios nuotaikos sų kaupu ir jam ne
reikalingas alkoholio paskatas. Jauni žmo 
nės privalo mokytis, sportuoti — ugdyti 
sielos, charakterio ir fizines gerąsias ypa
tybes, ko jie negalės padaryti alkoholio 
įtakoje.

Amerikiečių tauta, kur jaunimas bene 
didžiausiu procentu vartoja alkoholį ir ki
tokius narkotikus, šiandien turi didelį rū
pestį: jaunimas ten pracleda išslysti iš tė
vų ir mokyklos kontrolės. Amerikoje įsteig 
ta spec, policija kovai prieš jaunimo nar
kotikų vartojimą ir jaunimo papildomiems 
kriminaliniams nusikaltimams aiškinti, bei 
kovai prieš tokių nusikaltimų plitimą.

Sveiką ir blaivų jaunimą išauginti ir : 
išauklėti stengiasi tėvai, valstybė ir įvai-

Salomėjos Nėries mirtį gaubia sunki 
paslaptis. Neseniai Vilniuje jšleisoje jos 
monografijoje tiesa, rašoma apie jos ligą, 
spausdinama net nuotraukos, vaizduojan
čios sergančios deputatės pergabenimą 
lėktuvu i Maskvą gydyti ji jau buvo Sa
nitarų įnešama į lėktuvą. Neštuvai ap
kamšyti storomis anklodėmis ir apsiaus
tais. Pakilusį lėktuvą mojavimu atsisvei
kina velionės vyras Bučys... Kitame pus
lapyje jau nuotraukos vaizduoja laidotu
ves. Apskritai, „Salomėja Nėris“ knyga 
verta dėmesio tų, kurie pažinojo ją, kurie 
domisi rašytojais, likusiais anoje pusėje.

Viena būdinga ištraukėlė iš S. Nėries 
dienoraščio 1W1 metų: „Sekmadienio ry
tas“. Niekad neužmiršiu birželio 22 d.

Nutraukė miegą sprogimo 
smūgiai, sudrebinę mūsų namą. Pirmas 
pabudo tėtukas. Atsargiai mane pažadino 
ir liepė apsirengti. Aš apsivilkau švariais 
baltiniais ir apygere suknele. Taip nenu
sirengus paskui išbuvau lygiai dvi savai
tes. Ėmiau dėti daiktus ir vis labiau no
rėjau miego — pikta buvo, kad bombos 
nedavė išsimiegoti. Nenujaučiau, kiek 
teks pakelti vargo ir kiek naktų visai be 
miego praleisti...

„Ties Kaunu dūmų debesys ir dar kele
tas sprogimų. Norėjome apgauti save, kad 
tik bandymai, bet radijas, Molotovo kal
ba ir kt. pasakė tikrąją dalykų padėtį“...

Salomėja Nėris, pasiėmusi sūnų, išbėgo 
su kitais paraudusiais rašytojais i Rusi
jos gilumą. Jie bėgo per Zarasus, Daugpi
lį, Rževą iki Maskvos. Vėliau ji išvyko į 
Penzą, kur ilgiau gyveno, atrodo, atsisky
rusi nuo paraudusių literatų, pabėgusių 
su raudonarmiečiais.

Dar didesnė paslaptis dengia antrojo 
raudonojo lietuvio rašytojo, Petro Cvir
kos, mirtį. Jo garbei išleistoje monogra
fijoje nė žodžiu neužsimenama apie jo 
ligą, nepaskelbiama taip pat kokia jo 
mirties tikroji priežastis. Petras Cvirka 
miręs 1947 m., gegužio 2 d., atseit, vos tik 
atšventus Gegužio Pirmosios komunistinę 
šventę? Paskutinis jo straipsnis, parašy
tas beveik mirties išvakarėse, (balandžio 
29 d. ), buvęs „Tautų Draugystės Žiedai“. 
Jame Cvirka rašo: „Ir tik šiandien, kai 
griuvo sienos kurios mus skyrė nuo bro
liškų tarybinių respublikų, kai išlaisvinto
ji iš kapitalistinių verteivų jungo mūsų 
tauta atgavo pilnas teises pareikšti savo 
tautiniam genijui, mūsų tautinės kultū
ros žiedai tuojau pajuto tas gaivinančias 
sultis ir šilimą, kurią jai suteikė nevar
žomos nei muitinių, nei sienų broliškų 
tarybinių respublikų kultūros“. Po poros 
dienų toje pat „Tiesoje“, kurioje buvo jo 
paskutinis straipsnis atspausdintas, ’pir
majame puslapyje spausdinamas nekrolo
gas: „...1947 m. gegužės 2 d. STAIGA mi
rė talentingas lietuvių rašytojas, ištiki
mas komunistų partijos sūnus — Petras 
Cvirka“, Nei „Tiesoje, nei „Sovetską j a 
Litva“, nei po 6 metų išleisoje Cvirkos 
monografijoje neužsiminta „staigios“ mir
ties priežastį.

LAISVE
BAŽNYČIA dabarties valandą atkreipia 

dėmesį į svarbiausią gyvenimo reiškinį — 
į Laisvę, kuri ir šiandien yra išniekinta. 
Šis žodis gali turėti daug reikšmių, bet sa
vo giliausia prasme yra laisvė nuo nuodė
mės ir galimybė prisiartinti prie Dievo 
sosto, kaip Jo vaikai, o ne vergai. Krikš
čionybė reikalauja, kad žmogus, pasidary
damas Dievo vaiku, butų savo žmogiško
je vertėje. Krikščionybė nori patobulinti 
žmogų, kad jis savo bendruomenėje, dirb
damas bet kokį darbą, turėtų pilną sąmo
ningą laisvę nuo bet kokio neteisngumo, 
priespaudos ir baimės.

Šv. Petras, rašydamas savo laiškus 
krikščionims,, turėjo savo laikotarpio so
cialinę struktūrą ir skelbė laisvę, nes vi
si esame Dievo vaikai, Kristaus broliai. To 
dėl turtingieji, tapdami krikščionimis,' su
teikdavo savo vergams laisvę, kad jie 
valstybėje būtų laisvi ir pilnateisiai pilie- 
čiai. Tai rodo, kad pagrindinė socialinė 
revoliucija yra artimai susijusi su Evan
gelijos skelbimu, kaip logiška išvada iš Die 
vo ir žmogaus santykių, nes Krikščionybė 
prie to paties Dievo Stalo kvietė ir šeimi
ninkus ir vergus, nežiūrint kokio jie bebū
tų kilimo. Tokiu būdu Krikščionybė dau
giau negu bet koks grynas mokslas atne
šė pilnutinį gyvenimo būdą be kraujo pra- 
liejimo, kilniai vertindama žmogaus asme
nį.

Pats Išganytojas, kuris visus sunkumus 
ir kančią pernešė, pasidarė ne silpnumo 
ir savo teisių atsisakymo simbolis, bet 
dvasios giedrumo, kuris nušviestas dan
gaus spinduliais, nuoširdžia užjaučiančia 
broliška meile. Todėl krikščionis kada to
je Dievo vaiko dvasioje turi priešintis ne
teisingiems civiliniams įstatymams, tai da 
ro dėl to, kad Dievo reikia labiau klausytų 
negu žmonių ir savo teises privalo ginti 
galinga Dievo vaiko teise, kuri reikalauja 
dieviško teisingumo.

Ar Kristus nepasakė: „Visų pirma jieš- 
kokite Dievo karalystės ir Jo teisybės, o 
visa kita bus jums pridėta“! Kad Dievas, 
mūsų širdyse turėtų savo gyvą šventovę,.' 
kad joje gyventų kaip dorybių brangakme 
niais išpuoštoje monstrancijoje, kad savo 
gyvenimu būtume Kristaus dieviškumo 
liudytojais, tada tikrai jieškosime Dievo 
karalystės ir mūsų Tėvynei bus suteikta 
išsiilgtoji Laisvė, ji bus pridėta kaip bran 
gioji dovana už mūsų ištikimybę Dievui!

P. Dauknys MIC

SHEFFIELD, St, Wilfrids bažn. 
džio 22 d., 12 v.»

PETERBOROUGH, Geneva St. 
balandžio 29 d., 5 v. p.p. 
Kadangi abiejose vietose bus 

Velykinės išpažinties, o Mišios 
bos, reikia pasninkauti tik tris 
prieš Mišias.

Soveitinės Mokslų Akademijos bibliote
ka Maskvoje kreipėsi į antibolševikini in
stitutą Sov. Sąjungos istorijai ir padėčiai 
tirti Muenchene ir paprašė jį keistis lei
diniais. Kiek žinoma, tai yra pirmas atsi
tikimas, kad sovietinė Mokslų Akademija 
užmegztų santykius su emigrantų mokslo 
institucija, priešinga sovietiniam režimui. 
Toks pasiūlymas buvo juo daugiau neįti
kėtinas, kadangi Muenchene veikiantis in
stitutas ne vieną kartą buvo puolamas so
vietinės spaudos ir radijų. Institutas nu
tarė tokiais leidiniais keistis, galvodamas, 
kad reguliarus keitimasis gali būti labai 
naudingas.

rios religinės bei kitokios organizacijos. » • -
Kalėjimai ir pataisos namai šiame reikale Panevėžyje nuo 1921 metų gyvenąs gy- 
mažai gelbsti. Atsiranda vis daugiau bal- dytojas Antanas Didžiulis ir jo žmona Se- 
sų, kad šios institucijos reikalingos pa- rafina Didžiulienė, dabar Panevėžio H-sios 
grindinių reformų. Bet, mano nuomone, vidurinės mokyklos (buv. mergaičių gim- 
grindinių reformų. nazijos?) direktorė, gavo po Lenino ordi-

R. Lučinskas ną už dalyvavimą 1905 metų revoliucinia-
„M.P“ me judėjime. LNA

VLADAS RAMOJUS akimirkos, jie sulaužė duotus žodžius, iš
vedė savo būrius toliau į vakarus ir kapi
toną paliko vieną. Taip sugriuvo kapitono 

. planas ir paskutinę valandą jis buvo pri
verstas atitraukti ir savo būrį. Kapitonas 
juto, kad tuo žygiu, jis daugeliui sumaišė 
aeities planus ir, nebenorėdamas imtis to
limesnės atsakomybės, pasitraukė. Kaip 
žinia, kapitonas greit įsijungė į rezistentų 
eiles ir dar 1947 m. buvo vienas iš re
zistencijos vadų šiaurės Augštaitijoje.

Mes, „šarvuočiai“, tik vakar kaltinom 
kapitoną kad jis mus paliko. Čia aūgštu- 
moje visai nepranešęs, kad jo būrys pasi
traukia. Bet prasimušus pas savuosius, rei 
kalas paaiškėjo. Mums buvo pasiųstas ry
šininkas su pranešimu, kad skubiai grį: 
tume. Bet ryšininkas nepasiekė mūsų ii 
pats dingo. Tada kapitonas pagalvojo, ka
mes žuvom arba pasitraukėm į miškus.

Su kapitonu pasiliko ir keli iškilesni bei 
jam gerai pažįstami rezistentai. Taip su 
tais žmonėmi daugiau ir nebeteko susitikt.

„Šarvuočiai“ vėl susiglaudėm krūvon. 
Sprendėm ar mums nebūtų tikslu grįžti 
atgal į gimtąsias apylinkes. Bet tas pašė
lęs tikėjimas, kad kur nors dar prieš Že
maitiją ar Žemaitijoje turi susitverti stip
ri lietuvių ginklo jėga, vyte vijo toliau į 
vakarus.

Prietemoje atėjom į Pasvalį. Mieste pa
nika. Geležinkelio stotelėje dega prekiniai 
vagonai. Ugnies liežuviai šoka augštyn ir 
juodi dūmai kyla į viršų. Miestelio gyven
tojai ir vietinės apsaugos būrys traukiasi 
Vaškų link. Mes sustojam prie degančių va 
gonų geležinkelio stotelėje. Vagonuose bū
ta visokiausių maisto gėrybių, kurios bu
vo skirtos vokiečių karo ligoninei. Pabėg
dami Vokiečiai vagonus oaderė. Pasvalio 
Apsaugos būrio vyrai spėjo iš vagonų šį

kur ir kaip raudonarmiečiai žygiuoja, ži
nios labai miglotos. Bet aišku, kad pasi
priešinimo nėra ir kad jiems visi keliai at
viri. Tiek daug garbingų kovos veteranų 
išauginusi ir Lietuvos laisvės kovose sava
norių bei partizanų taip narsiai ginta 
šiaurės augštaičių žemės, šį kartą besą
lyginiai kapituliuoja...

Kylam tolimesniam žygiui iš Pasvalio 
vienkiemių, nes atėjo laikas ir šį kampelį 
priešui atiduoti.

Pasvalio bažnyčios bokštai ir miestą ap
supę medžiai skendi rausvose saulėleidžio 
atošvaistėse. Platūs laukai, nusagstyti krū 
mokšniais ir viensėdijomis, nešdamiesi siū 
buojančių javų rėžius, rieda į tolius ir to
lumoje susilieja su dangaus mėlyne. Auksu 
žėri ir raibuoja derlingoji Lietuvos vidu
rio lygumos žemė. O tau akyse ašaros pa
kimba sunkia širdimi žvelgiant į tą gro
žybę, kurios diena po dienos gal nė siauro 
rėželio nebematysi...

Mūsų planai taip sumaišyti, kad dauge
lis gailimės iš namų pasitraukę. Būtume iš 
karto išėję į miškus ir nebūtų reikėję be
tiksliai klajoti.

Prieš išeinant į Pasvalį, vabalninkėnų 
būrį išrikiuoja sodybos kluone. Pasigirsta 
netikėta žinia, kad kpt. Y atsisakė toliau 
būriui vadovauti ir pasuko savaisiais ke
liais. Prieš būrį vėl atsistojo pirmasis va
das Itn. X.

Kodėl kapitonas mus paliko? Aišku, kad 
kaikas jį labai apvylė. Apvylė tie vadai, 
kurie sugriovė kapitono planus Vabalhin- 
kė. Kai buvo tartasi, jie prižadėjo visapu
sišką pagalbą. Bet, kai artėjo lemiamos tą išnešti. Pasvaliečiai ir mtims duoda sa

dainių, sausainių, aprikosų ir net šampa
no. Toks jau augštaičių būdas: jei jie ką 
turi, tai ir kitam negaili. Šampaną nieko 
nelaukę išgeriam ir tada ne taip graudu 
žiūrėti į tuščias Pasvalio gatves, į tuos 
namelius, kuriuose netrukus liesis ašaros 
ir lapos sunkus vargas.

Kažkur Biržų pusėje rausta pašvaistės. 
Bėgam iš Pasvalio kartu su visais į Vaš
kus. Prieš mus, vakaruose irgi pašvaistės. 
Ten jau trečią naktį iš eilės dega Šiauliai. 
Neramu, kad bolševikai neužimtų Šiau
lių ir nepastotų Joniškio- Mintaujos link. 
Tada mes liktume atkirsti.

- Liepos 23 dieną praleidžiam Vaškų pa
šonėje. Ilsimės, nes esam išvargę ir palauž
ti. Vaškams pavojus dar negresia, nors vie 
tinės apsaugos Vaškuoe nebėra ir raudonie 
ji gaivalai visur kaišioja nosis. Vaškuose 
sužinom, kad Linkuvoje telkiasi lietuviai 
partizanai.

Tą pačią dieną vakarop pasiekiam Lin
kuvos parapijos ribą. Šiandien Linkuvoje 
būta Škaplierinės atlaidų. Kaimuose dai
nuoja ir ūžia. Pagal seną tradiciją para
pijiečiai, grįžę iš bažnyčios, užbaigia šven 
tę prie alaus ąsočio ir visokiais valgiais 
apkrautų stalų. Nors bolševikai neperto- 
liausia ir nuo šios parapijos, nors maža 
vilties, kad juos kas sulaikytų, bet žmo
nės, dar turėdami progos, stengiasi atlaidų 
dieną taip atšvęsti, kad nors valandėlei 
liktų užmiršti vargai, rūpestėliai ir tamsi, 
slegianti ateitis.

Vos patekę Linkuvos parapijon, mes tuo 
jau pajutom pasiilgtą šventišką nuotaiką. 
Žmonės, pamatę pravažiuojančius gink
luotus lietuvius, tuoj užtvėrė kelią. Vieni 
kvietė į jų sodybas vaišintis, kiti nešė pil
nus alaus ąsočius ant keliė ir vaišino visa 
širdimi. Kiekvienas tikėjosi Dievo stebūk

lo ir guodėsi, kad Lietuva dar nebus pa
smerkta žūti.

Vaizdai Linkuvos parapijoje priminė ge 
ruosius laikus. Kažkaip pajutom, kad vėl 
išėjom iš mirties zonos, kad esam gyve
nančioj ir žydinčioj Lietuvoj, kad karas, 
bolševikų siaubas ir visokie pavojai pa- . 
siliko toli už šių apylinkių ...

Man prisiminė faktas, kad 1941 metais 
vokiečių-rusų bolševikų karui prasidėjus, 
linkuviai pirmieji šiaurės Augštaitijoje nu 
sikratė raudonosios valdžios. Jie spontaniš 
kai sukilo ir užvaldė Linkuvą su apylinkė
mis. Todėl galvojau, kad bolševikai, prisi
minę anuos įvykius, ir dabar nedrįs greit 
brautis į Linkuvą. Jie lauks tol, kol su
trauks užtektinai jėgų pulti.

Pats Linkuvos miestelis atrodė kaip tik
ra karo stovykla. Tiek daug radom parti- | 
zanų. Buvo vietinis Linkuvos būrys, pas
kui tie patys zarasiškiai, kurie iš Vabs#- 
ninko pabėgo, ir kiti būriai iš rytų Aagš- 
taitijos. Visi jie Linkuvoj jautėsi saugiai, | 
delsė ir laukė staigmenų.

Visi didesnieji Linkuvos pastatai buvo 
užimti apsaugiečių. Vieni gyveno gimna- | 
zijos rūmuose, kiti Linkuvos dvare, treti 
šiaip didesniuose valdžios pastatuose. Lin- , 
kuvoje susitvėrė ir bendras lietuvių ap
saugo štabas. Tomis dienomis atrodė, kad 
Šiaulių- Biržų-Panevėžio trikampyje esan
čiam Linkuvos miesteliui bus lemta tapti 
spontaniškai atsikuriančios naujos Lietu- , 
vos kariuomenės prietilčiu, iš kur lietuvių 
ginkluota jėga pakils laisvinti avo žemės... 
Tokiomis akimirkomis visada kyla šviesus 
optimizmas. •

Apsaugos štabas Linkuvoje nesnaudė. 
Tolimesnėse ir artimesnėse apylinkėse vei
kė Linkuvos lietuvių štabo žvalgyba ir riii 
ko žinias, kur yra bolševikai, kokioj jų Jė
gos, kuria kryptimi priešas juda.
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PROTESTO EISENA
ši sekmadienį, balandžio 22 d., 2 vai. p. 

į p. rengiama protesto eisena ryšium su at 
|vykimu į šį kraštą Kremliaus vadų.

Bendra tautybių eisena prasidės nuo 
Bromton Oratory Bažnyčios, Bromton 
Square, S.W.3 iki Nežinomo Kario pa
minklo Cenotaph.

Kiekviena tautybė eis su savo vėliava ir 
atitinkamu transparentu. Lietuviai, tiek 
londoniečiai tiek ik iš kitur gali atvykti, 
kviečiami skaitlingai dalyvauti šio protes
to eisenoje. Dėl informacijų skambinti': 
PARK 2470.

PROF. Z. IVINSKIS GRIŽO ROMON
Pereitą savaitę iš Vokietijos grižo i 

Romą prof. Z. Ivinskis. Gegužio mėn. prof. 
Ivinskis žada atvykti i rengiamą Anglijos 
lietuvių katalikų Kongresą, kuris įvyks 
Lietuvių Sodyboje .

PRAŠOMAS PASAKYTI KUR?
„E. Lietuvio“ Redakcija yra gavusi laiš

ką, kurį pasirašė, spėjamai slapyvardžiu, 
L. Dobilas. Laiško autorius tvirtina, kad 
skaitytojai yra suklaidinti dėl siuntinių į 
Lietuvą. Jis, L. Dobilas, žinąs, kad už 

■ maisto produktus muitas imamas tik 10 
procentų, tačiau laiške nenurodė adreso, 
nei vardo įstaigos, per kurią būtų galima 
pasiųsti siuntinius, mokant 10 procentų 
muitą.

„E. Lietuvio“ Redakcija maloniai prašo 
p. L. Dobilą atsiliepti ir nurodyti įstaigos 
adresą, kadangi šiuo metu keli skaityto
jai prašo tarpininkauti persiuntimą mais
to siuntinėlių į Lietuvą ir, Sibirą.

L. Dobilo laiškas išsiųstas iš Middles- 
brbugh, Yorks, balandžio 10 d.

PABĖGĖLIAMS PAGELBĖTI 
BRITĄ/ ORGANIZACIJĄ/ BIULETENIS

Organizacija „Aid To Displaices Per
sons“, įsteigta 1949 m., jau keturi metai 
išleidžia specialų biuletenį, kuriame ap
žvelgiama šios organizacijos veikla.

Biuletenyje pastebima, kad vertėju esąs 
lietuvis T. Kymantas, kurio adresas se
kantis: 53, Draycott Place, London, S.W.3.

PINIGŲ PERSIUNTIMAS 
VOKIETIJOJE ESANTIEMS DP

Pabėgėliams Remti Organizacijos biule
tenyje skelbiama, kad asmenys, norį siųs
ti pinigus DT* į Vokietiją, gali tai atlikti 
per Lloyds Banką, pagal specialų Iždo 
leidimą. Čekiai ir pašto orderiai siunčia
mi Miss F. Stancioff, 18, Albert Court, 
London, S.W.1 adresu, aiškiai pažymint 
pavardę, vardą ir adresą asmens, kuriam 
tie pinigai turi būti persiųsti. Taip pat 
reikia pridėti voką su savo adresu ir paš
to ženkleliu, kad tarpininkas galėtų atsiųs 
ti pakvitavimą, jog pinigai gauti ten, kam 
jie buvo skirti.

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS
Londono liet, skautų draugovė ir vargo 

mokykla rengia Motinos Dienos minėji
mą gegužio 12 d. 6 vai. vakaro, Liet. Soc. 
Klube. Programoje pasirodys: Londono 
liet, vyrų choras, skautai ir vargo mo
kyklos mokiniai. Po to bus šokiai. Pelnas 

| skiriamas skautams ir vargo mokyklai. 
S Londoniečiai kviečiami atsilankyti į šį 

jaunimo rengiamą minėjimą.

Iš šeštadienio į sekmadienį naktį, ba
landžio 21 d. į balandžio 22 d., įvedamas 
vasaros laikas. Visi neužmirškime laikro
džius1 vieną valandą pavaryti pirmyn.

LEEDS
Beveik kasdien netenkame lietuvių, iš 

vykstančių į kitus kraštus iš Anglijos. 
Šiuo kartu vėl nukentėjo Leeds lietuvių 
kolonija: balandžio 6 d. Amerikon išplau
kė skyriaus narys Jonas Stankevičius o, 
balandžio 19 Kanadon vietos lietuviai pa
lydėjo skyriaus sekretorių p. K. Naudušą. 
Leeds lietuviai linki abiems iškeliavu
siems laimingai įsikurti naujame krašte.

J. š .

VOKIETIJA
Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai ir 

šių metų vasarą ruošiasi pravesti Studi
jų savaitę, kuri užtruks septynias dienas. 
Šiemet Studijų savaitėje paskaitas skai
tys J. K. Čeginskas, prof. J . Grinius, prof. 
Z. Ivinskis, prof. Maceina ir kiti moksli
ninkai bei visuomenininkai. Drauge numa 
tomi pranešimai: apie tarptautinę padėtį 
ir lietuvių politinį veikimą, apie tremties 
kultūrinę veiklą ir žinios iš tėvynės. Stu
dijų savaitės metu įvyks ir Europos LFB 
metinė konferencija, o vakarais numato
ma pravesti įdomi meninė programa: in- 
strumentalinės muzikos vakaras, vokali
nis koncertas, poezijos vakaras, linksma- 
vakaris, tėvynės valandėlė ir šventoiji va
landa tėvynei — bažnyčioje.

HAHN. Plaučių ligų sanatorijoje yra ke
turi lietuviai. Sveikiausias iš jų visų da
bar yra Kazys Sakalauskas. Tai senas 
Lietuvos kariuomenės muzikantas. Groja 
bemaž visais instrumentais. Jis daug įne
ša džiaugsmo į sanatorijos gyvenimą, sa
vo muzika keldamas ligonių gerą nuotai
ką. Kazys Sakalauskas yra ligoninės per
sonalo ir visų ligonių labai mėgiamas.

ĮTALPA
LIETUVOS JAUNIMAS POPIEŽIUI

35 metai tarnybos
Pijaus XII 80 metų jubiliejaus proga 

Saleziečių Jaunimo Organizacijų Centras 
Torine pakvietė visus Europos Saleziečių 
jaunimo organizacijų narius pasiųsti Po
piežiui sveikinimus, parašant jam laišku
tį. Kadangi buvo norima tokius laiškus 
Popiežiui įteikti visus kartu, kaip jauni
mo pagarbos ir prisirišimo ženklą, tai 
buvo pagaminti vienodo dydžio lapai ir 
išsiuntinėti į visas Saleziečių įstaigas Eu
ropoje.

Kairiajam lapo šone buvo įrašyta or
ganizacijų intestacija įvairiom Europos 
kalbom. Organizacijų Centras labai švel
niu gestu pasirūpino, kad pirmoj vietoj 
būtų atspausdinta lietuviškai: SALEZIE
ČIŲ JAUNIMO DRAUGIJOS. Sekė pana
šūs užrašai vengrų, slavų, ispanų, portu
galų, prancūzų, olandų, anglų, vokiečių ir 
italų kalbomis.

Netrukus pasipylė šimtai laiškų iš Ita
lijos, Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos, Olan 
dijos, Luksemburgo, Anglijos, Vokietijos, 
Ausrijos, Šveicarijos, Maltos, Alžyro ir 
tremty atsidūrusio jaunimo.

Lietuviškai parašė Castelnuovo Don 
Boaco Saleziečių Gimnazijos auklėtiniai.

Visi laiškai buvo surinkti Centro ir 
meniškai įrašyti į 71 tomą, po 200 laiškų 
kiekvienam tome.

Į vieną tomą buvo tremtinių berniukų 
laiškai: lietuvių, vengrų, lenkų, čekų, sla- 
vakų, slovėnų, kroatų, ukrainų. Šis to
mas pirmutinis asmeniškai buvo įteiktas 
Šv. Tėvui audiencijoj. Taigi, lietuvių ber
niukų laiškai patys pirmutiniai pateko į 
Popiežiaus rankas.

Šv. Tėvas priėmė šią dovaną tėvišku 
dėkingumu, teiravosi apie rašančiuosius 
ir visiems pasiuntė savo tėvišką palaimi
nimą.

Įvairių kraštų spauda plačiai paminėjo 
šią Europos jaunimo iniciatyvą; ypač šil
tai atsiliepė apie pavergtuosius kraštus.

LABAI SVARBU PETRUI BELECKUI
„E. Lietuvio“ Redakcijoje yra labai 

svarbių PETRUI BELECKUI žinių. Spė
jama, kad P. Beleckas gyvena Angį joje. 
Žinančius jo adresą prašome pranešti „E. 
t.". Redakcijai.

P. DRILLING, GYV. VOKIETIJOJE
prašomas skubiai pranešti savo- adresą 
J. Cicėnui, 138 Show St., Toronto, Ont. 
Canada.

DARGINIS LIUDAS. SUN. VYTAUTO
kilęs iš Vilkaviškio apskr. j ieškomas gi
minių, esančių Sibire. Pajieškomas pra
šomas rašyti: Mrs. A. G., 19, Springfield 
Place, Bradford, England.

KIRŠINĄS JURGIS
kilęs iš Meškuičių valse., prašomas atsi
liepti. Turima žinių iš jo artimųjų į „E. 
Lietuvio“ Redakciją.

SKAITYK 
„EUROPOS LIETUVĮ“!

35 metai tarnybos vienoje vietoje yra
tikrai vertas dėmesio reiškinys, o tiek me 
tų ištarnavo p-lė Konstancija Noreikaitė

metams. Taip ir užklupo karas, o su juo

pas Lietuvos Ministerį B. K. Balutį šeimi-

mums ir mūsų kraštui visos nelaimės, — 
pasakoja K. Noreikaitė apie save ir savo
pergyvenimus Londone.

ninke. — O čia, štai, du mano sūnūs, — rodo
K. Noreikaitė kilusi iš Marijampolės a., 

iš mažažemių ūkininkų skaitlingos šeimos. 
Vos 7 metų būdama, išėjo tarnauti pas 
apylinkės ūkininkus. Vėliau, būdama 17 
metų, tarnauja vienoje lietuvių šeimoje 
mieste, su kuria, Pirmajam Karui užėjus, 
patenka Rusijon:

Lietuvon grįžta 1918 metais. Prisiglau
džia savo gimtinėje, tačiau namuose, ypač 
po karo audros, duonos neperdaugiausiai. 
Todėl vieną dieną tėvelis, pakinkęs ark
liuką, atveža Kaunan ir palieka susirasti 
darbą. Tačiau ne taip jau lengvai tuomet 
buvo ir su tos rūšies darbais. Kartą Kons-

ji nuotraukoje simpatingus, baltais dantu
kais besišypsančius, juodukus.

— Sūnūs? Negriukai?!
— Taip, šitas mažesnis — Juozas Norei

ka, o šis didesnis Kostas Noreika. Jie naš
laičiai, neturi nei tėvo, nei motinos. Indi
joje misionieriai juos globoja, auklėja, mo 
ko. Visa tai jiems duoti tekaštuoja keli do
leriai, todėl ir pasiunčiau, kad pagelbėjus 
nelaimingiesiems vaikams, — pasakoja ji 
tų savo „sūnų“ visą istoriją.

Suprantama, kad širdis, kuri pasigaili 
nežinomoje girioje vargstančius juodukus, 
užjaučia ir kiekvieną lietuvišką reikalą. 
Ji, p. Noreikaitė, nesuskaitomą kartų yra

LIETUVIAI ATSTOVAUJA 
PAVERGTOSIOS EUROPOS JAUNIMĄ
Pijaus XII jubiliejaus proga Tarptauti

nis Saleziečių Universitetas Torine suruo
šė iškilmingą akademiją — minėjimą Sa
leziečių Veikimo Centro salėje. Joje da
lyvavo Vyriausioji Saleziečių Kapitula, 
rinktiniai svečiai ir virš 30 tautybių stu
dentų.

Oficialią kalbą pasakė Torino Miesto 
burmistras adv. Amedeo Peyron, nušvies
damas dabartinio Popiežiaus, kaip teisin
gumo ir pasaulyje taikos nešėjo ir moky
tojo, nuopelnus.

Sekė meninė dalis kurią išpildė Mari
jos Krikščionių Pagalbos Bazilikos jauni
mo choras, ir atstovų žodis.

Aziją atstovavo vienas teologijos stu
dentas kinas, Ameriką — keli Meksikos, 
Argentinos ir JAV-ių studentai; paverg
tosios Europos jaunimą atstovauti buvo 
pakviesti lietuviai.

Trys Saleziečių Gimnazijos berniukai, 
apsirėdę tautiniais rūbais, iššaukė Lietu
vos, Lenkijos ir Ukrainos, Vengrijos, Ru
munijos... ir visos „dabartinių katakombų 
Bažnyčios“ jaunimą, kas nepaprastai su
jaudino publiką. Po to itališkai paskaitė 
dialogo formoj perstatytą V. Tamulaičio 
legendą „Vytuko malda“.

Pirmą kartą Lietuvos berniukams teko
garbė oficialiai atstovaui prieš tikrai tarp 
tautinę publiką ne tik savo kraštą, bet 
ir visos pavergtosios Europos jaunimą.

— Tai vaikai! Net ir suaugsius pravirk 
dint moka!“ — susijaudinęs sveikino vie
no žurnalo redaktorius. Dalyviai reiškė 
daug simpatijos Lietuvai.

P.G.

tancijos draugė papasakojo, kad iš Ame
rikos yra atvykęs kažkoks lietuvis ame
rikonas, kuris jieškąs šeimininkės. Ji ir 
adresą nurodė, pagal kurį bedarbė nuėju
si. Tai būta p. p. Balučių. Nuo tada K. 
Noreikaitė per 35 metus nebesiskyrė su 
šeimininkės darbu pas Ministerį B. K. 
Balutį.

— Kai pirmą kartą atvykau Londonan, 
tai buvau tvirčiausiai nusistačiusi, kad 
po metų važiuosiu Lietuvon ir daugiau ne
begrįšiu. Grįždavau pas savuosius atosto
goms į Lietuvą, bet ir vėl atvykdavau su 
tvirčiausiu nusistatymu tik „vieneriems“

:r darbu ir lėšomis parėmusi visus tuos, 
euriė į ją kreipėsi tiek, kiek ji įveikė.

Nepaslaptis, kad ilgesnį laiką sunkiai 
sirgusį ir dabar dažnai nesveikuojantį mū 
sų visų gerbiamą ir lietuvių tautai nusi- 
pelnusį vyrą, p. Ministerį B. K. Balutį, ji 
stropiai globojo, nenuilstamai prižiūrėjo 
ir slaugė. Todėl už tai jai ypač priklauso 
mūsų visų padėka ir linkėjimai geriausios

IR LIETUVOJ PRASIDĖJĘ 
NAUJI ĮDOMŪS REIŠKINIAI

Grįžę iš kp 20 suvažiavimo Maskvos 
delegatai dabar „šviečia“ savuosius veikė
jus ir „derina direktyvas“. Tokie „švie
čiamieji susirinkimai buvę sušaukta Vil
niuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose mies
tuose. Vilniaus radijo (1956.IV.1) prane
šimu, Klaipėdoj ir kitur, „propaguojant 
20-jo suvažiavimo nutarimus, dalyvauja 
apie 2.500 agitatorių bei propagandistų“... 
Tokie „propagavimai“ pridengiami suva
žiavimo nutarimų, kp istorijos studijavi
mo ar panašiais titulais. Kaune „švietęs“ 
pats A. Sniečkus. Lietuviams ir be jokių 
aiškinimų yra aišku, kas buvo Stalinas ir 
kas yra kom. partija. Lietuviai niekad 
Stalino negarbino. O jie tik nori, kad Sta
lino ir jo šalininkų padarytoji kraštui 
skriauda būtų juo greičiau atitaisyta. Tuo 
tarpu Zorino pavaduotojas Vokietijoje 
reiškia nuomonę, jog tebegaliojąs ir to
liau net Stalino su Hitleriu sudarytas 
„nepuolimo paktas“, kuriuo buvo pagrob
ta Lietuvos nepriklausomybė ir pasidalin
ta „įtakos sferomis“ Pabaltijo kraštuose.
Liaudis dabar tylomis klausia: o ką darė 
tie visi Stalino niekintojai, kai buvo pa
guldytas karste. Kas tada ėjo garbės sar
gybas... Ir ką kalbėjo tuomet Sniečkus, J. 
Žiugžda, Šimkus, Venclova, dabartinis 
,LTSR už. reik, ministeris“ Ignas Gaška 
ir daugybė kitų, kurie Stalino vardo da
bar kratosi kaip įmanydami. Ir kas bus
su „stalininių premijų laureatais“? Žmo
nės tepatikęs kintant sistemą tik tada, 
kai Lietuvai ir kitiems kraštams bus ati
taisyta darbais, ne žodžiais padarytoji 
skriauda.

AUSTRALIJOJE LIETUVIŠKA LĖLĖ 
LAIMĖJO PREMIJĄ

Žvalgybos daviniai rodė, kad aplinkiniai 
miesteliai rytuose ir pietuose Biržų ap
skrityje buvo bolševikų užimti. Buvo, lais
vi tik Saločiai šiaurės rytuose ir vakariniai 
miesteliai: Pašvintys, Kriukiai, Žeimelis, 
Joniškis. Sparnuose, Šiaulių ir Biržų ra
jonuose ėjo kautynės tarp vokiečių ir bol
ševikų. Apie Linkuvą vokiečių niekur ne
simatė. Anie iš Pasvalio tikriausia patrau
kė Šiaulių ar Biržų link. Todėl sprendėm, 
kad vokiečių tikslas laikytis tiktai stra
teginiuose punktuose, kaip Šiauliai, Biržai.

Beje, tarp rytinės Lietuvos sienos ir 
Šiaulių-Panevėžio-Biržų ruožo, bolševi
kams gilyn į Lietuvą slenkant, nebuvo jo
kių žinių, kad vokiečiai būtų kur į kauty
nes įsivėlę. Bet kai dabar jie pasirodė stra 
teginiuose punktuose, atsirado vilties, kad 
vokiečiai pamažu atgauna prarastą pusiau 
vyrą ir kad parodys bent kokį kovingumą, 
prftišdami didesnes raudonosios armijos 
jėgas. Tokiu atveju būtų gera partizanams 
pradėti operacijas.

Taip liepos 25 dieną, Linkuvoje, sulau
kėm valandos pradėti žygį atgal į rytus. 
Tą dieną per visus būrius Linkuvoje nu
ėjo žinia, kad pirmasis smūgis smogtas į 
kaimyninį Joniškėlį ir kad tam žygiui va
dovausiąs vienas Lietuvos kariuomenės at 
sargos kapitonas, kurį šiuose atsimini
muose įvardinsiu Z vardu.

(Nuo šiol visi tie žmonės, kurie dalyvaus 
toliau aprašymuose žygiuose ir kautynėse, 
bus vadinami nebe apsaugiečiai, bet parti
zanai).

PIRMIEJI PARTIZANŲ LAIMĖJIMAI

Smogiamasis partizanų dalinys, sudary
tas iš geriausiai ginkluotų Joniškėlio, Dau-

jėnų, Vabalninko ir kitų būrių partiza
nų, liepos 25 d. išvyko iš Linkuvos Joniš
kėlio link. Po poros valandų Linkuvą pa
siekė žinios, kad partizanai pasiėmė Jo
niškėlį ir kad miestelyje buvusi raudonar
miečių įgula pasitraukė Meškalaukio — 
Pušaloto link. Tuo pačiu kapt., Z. šaukėsi 
daugiau jėgos mesti iš Linkuvos į Joniš
kėlį. Tada mus „šarvuočius“ ir dar ke
liolika dviratininkų pasiuntė ten.

Pavakary pasiekėm Joniškėlį. Miestelis 
apstatytas partizanų sargybomis. Miestelio 
gatvėmis vaikšto patruliai. Visi jie civi
liais drabužiais ^psirengę ir tokie margi 
savo išvaizda. Kapiton Z. štabas apsisto
jęs policijos nuovadoje, štabe sužinom, 
kad partizanai Joniškėlį užpuolė taip stai
giai ir netikėtai, kad raudonarmiečiai vos 
vos atsišaudydami pabėgo. Partizanai lai
mėjo kiek rusiškų ginklų, lauko kabelio 
ir vieną auto mašiną, kuriuos paliko pa
sitraukę raudonarmiečiai.

Miestelio gyventojai sužinoję, kad .lie
tuviai partizanai sugrįžo, pasirodo kie
muose ir gatvėse. Kiti net iš artimesnių 
vienkiemių sugrįžta atgal į miestelį. Pa
sirodo ir vienas kitas vietos policininkas. 
Tik tų, kurie bolševikams pasirodžius pir
mieji juos su gėlėmis pasitiko, nematyti. 
Turbūt sulindo kur į rūsius ir slepiasi. 
Jokių sąskaitų su tuo elementu nesisten- 
giam suvesti, nes tai ne mūsų reikalas ir 
nėra tam laiko. Bet, mums atvykus, žmo
nės greit surado pasikorusį vieną mieste
lio komunistų. Matyt, žmogus prieš kelias 
valandas išsišoko ir dabar, partizanams 
šugrįžūs, pabijoję, kad negautų kulkos į 
pakaušį. Tai ir pasikorė „išvaduotojams" 
tik už kelių kilometrų esant.

SIUNTINĖLIAI I VISUS KRAŠTUS
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI

su tikra garantija pristatymo, arba pinigai grąžinami!
Išsiunčia eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą

P. & B. SUPPLY CENTRE LTD.
8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
Ilgametis patyrimas įgalina patarti kada ir kokias

MEDŽIAGAS, RŪBUS, AVALYNĘ, VAISTUS, 
ar kitas prekes geriausiai apsimoka išsiųsti.

Siūlome taip pat mūsų turtingą ir kasdien veikiančią iki 7 vai. 
vakaro (šeštadieniais iki 5 v.v.) KONTINENTINĘ PARDUOTU
VĘ LONDONE vardu „WHITE EAGLE STORES“ — 8A Thurloe 
Place, S.W. 7, visai prie Bromton Oratory.

Rašyti lietuviškai!

SIUNTINIAI IVISUS KRAŠTUS
Angliški 100% vilnos audiniai vyriškiems ir 

moteriškiems drabužiams, paltams ir kt.
Įvairiausios rūšies maistas. Vaistai.

Visi sovietų valdžios muitai užmokami čia. 
Siuntinių gavėjams nereikia nieko primokėti.

HASKOBA
LTD.

HOGARTH RD., LONDON, S.W.5. (prieš Earls Court stotį) TEL.: FEE 7888-9.

Vakarų Auburno (Sydnėjuje) pradžios
mokykla, š.m. kovo mėn. 22 d., surengė 
tą mokyklą lankančių berniukų ir mergai 
čių žaislų ir lėlių parodą. Šią mokyklą 
lanko keli šimtai mokinių, tad ir paroda 
buvo gausi eksponatais. Iš lėlių — nuo
takų, namų darbo, tautiniais drabužiais, 
ištaigingiausiai išpuoštų, pigiausiai, keis
čiausiai aprengtų, lėlių skyriai, šalia pa
sipuošusių, su šydais ir gėlėmis, sėdėjo 
kuklios, iš laikraščių sulipdytais sijonu
kais lėliukės — taip gyvenimiška — kaip 
gyvenime, taip ir lėlių pasaulyje.

Tautinės gražuolės, susibūrusios ant 
atskiro stalo, margavo savo spalvomis: 
fidžietės ir kitų Ramiojo vandenyno salų 
atstovės, su žolių sijonukais, plunksno
mis išsipuošusios indijonės, airės, tarsi 
kokios damos olandės’ ir kt. Tarp jų šyp
sojosi, iš visų ryškiausiai išsiskiriant, ir 
lietuvaitė — RASOS SLAVĖNAITĖS. Bal
taplaukė, su galvos papuošalu ir kaspi
nais, siuvinėtais marškinėliais, kiklikėliu, 
prijuoste ir sijonėliu. Už ją tad, kaip už 
gražiausią tautinę lėlę, Rasai Slavėnaitei 
ir pirmoji premija buvo paskirta. Šitas 
įvertinimas — ne tik lėlės savininkei ma
lonus pasitenkinimas, bet sykiu ir propa
ganda Lietuvai — kiekvienas lankytojas 
su dėmesiu apžiūrėjo gražiausią lėlę — 
lietuvaitę tautiniais drabužiais.

p. ALFONSĄ SAKALAUSKĄ

❖
Miss MARY O'BRIEN, 

-šeimos židinį sukūrusius, linkime 
gražios ateities.
J.M Zinkevičiai, J.M. Klezai ir 

J.O. šaltis
t
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= UŽR AŠ AI =

Ne tik teisė, bet ir biznis Anglijoje 
dažnais atvejais pagristas kieta ir nelau
žoma tradicija. Didieji Londono viešbu
čiai taip pat turi savo šinąjametes tradi
cijas. Taip, pavyzdžiui, vakariniame Lon
done Claridges viešbutyje, kuriame visa
da sutodavo vienagėn į šį kraštą atvykę 
karaliai, karališkos giminės šeimos nariai, 
yra paprotis, kad viešbučio tarnautojai 
svečių batus išvalo jiems. nepastebint. 
Tradicija tokia, kad svetys, nuėjęs pail
sėti, niekad nejaučia, kada iš miegamojo 
paimami jo batai ir kada išblizginti vėl 
pastatomi...

Kaip žinome šiame karališkajame vieš
butyje ir abu Kremliaus „karaliai“ su vi
sa svita, matyt, po Stalino mirties savo 
gyslose pajutę beplakant bajorišką krau
ją. Suprantama, kad karalius išžudę, 
Kremliaus įpėdiniai bijosi, kad jiems ne- 
sivaidintų. Todėl jie atsivežė su savim 
visą šimtinę enkavedistų ir dar šeiminin
kai jiems saugoti paskyrė tokius, kurie 
taikliai šaudo iš abiejų rankų ir dar už
simerkę.' Visa būtų gera, bet viešbučio 
direkcijai didelis rūpestis su ta karališ- 
kaja tradicija: kokiu būdu Kremliaus val
dovams nudžiauti išblizginimui batus, jei 
ten bus tiek sargų, kurie nė uodui neleis 
įskristi? Tuo reikau jau buvo keli posė
džiai ir, pasirodo, direkcija neradusi jo
kios išeities, kol gavo mano pranešimą, 
kad dėl šito galvos nesuktų, kadangi 
Kremliaus valdovai taip pat turi savo 
tradiciją: jie nuo pat revoliucijos dienų 
visada miega su batais...

* * *
Britų profsąjungų nuostatus taip pat 

reikėjo sulaužyti dėl Nikitos ir Bulganino 
vizito. Claridges viešbučio kelneriai ir 
šlavėjai, padavėjos ir liftininkai buvo pa
keisti... skotlandjardiečiais, kurie neprik
lauso viešbučių tarnautojų profesinei są
jungai. Žinoma šiuo kartu profesinė są
junga labai greit sutiko, kadangi tokia 

nuolaida liečia svečius, „kovojančius už 
darbininkų reikalus“.* * *

Londono anglų spaudos atstovams su
rengtoje Lietuvių Namuose konferencijo
je „Daily Mirror“ korespondentas paklau
sė, ar mes norime, kad įvyktų atentatas 
prieš atvykstančius „svečius?“

Konferencijai pirmininkaująs lietuvis į 
šį klausimą atsakė, kad šiuo reikalu mū
sų nuomonės sutampa su tomis britų nuo
monėmis, kurios buvo anais metais apie 
Hitlerį. ‘ * * ♦

Ši sala dar nėra savo istorijoje išgyve
nusi tokių dienų, kokias jai tenka išgyven 
ti B ir K vizito proga. Anglai tvirtina, kad 
ir karo metu nesijautė tokio „saugumo", 
koks jaučiamas dabar, didiesiems žmogžu 
džiams atvykus. Visdelto ženklai jau pir
mąją dieną tokie, kad šaltiems britams 
baigia išsekti kantrybė dėl tos baimės, ku 
rią atsivežė rytų valdovai. Daugiausiai 
pykčio sukėlė tiems londoniečiams, j kurių 
duris britų saugumiečiai, lydimi enkave
distų, beldėsi, teiraudamiesi, kas gyvena, 
kaip ilgai ir t.t. žodžiu, kad iš to dar bus 
juoko, kaip krekeno.

KNYGŲ MĖGĖJAMS NAUJIENOS
Gauta naujų leidinių.

V. Ramojus — LENKTYNĖS SU ŠĖTO
NU — 22 šil.
KRAŽIŲ SKERDYNĖS, I irll dal. po22 ši. 
Hugo — VARGDIENIAI, I dal. — 25/8 ši. 
Hugo — VARGDIENIAI II dal. — 14/8 ši. 
A. Merkelis — TUMAS VAIŽGANTAS — 
43 ši.
Dostojevskis — PAŽEM. IR NUSKRIAUS
TIEJI — II dal. — 18/6 ši.
Orintaitė — PASLĖPTA ŽAIZDA — 14/8. 
A. Kairys — LAISVĖS MEDIS. Keturių 
veiksmų istorinė pjesė — 7/6 ši.
Baronas — SODAI UŽ HORIZONTO — 
18/6 ši.
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TAUTŽUDŽIAI GARSINA AUKAS •
Verta pastebėti, jog Sierovo vizito proga 

prabilo net tokia spauda, kuri mūsų klau
simu daugiau, negu rezervuota. Čia no
rime skaitytojus supažindinti su mintimis, 
kurias ta proga paskelbė įtakingas pran
cūzų dienraštis Le Monde, plačiai skaito
mas akademiniuose bei šiaip augštesniuo- 
se visuomenės sluoksniuose ir kuriam ne 
nuo šiandien prikišama neutralistinė bei 
defetistinė kryptis. Kovo 29 laidoje minė
tas prancūzų dienraštis savo skiltyse at
spausdino palygint ilgą straipsnį, kuriame 
autorius Bernard Feron bando atsakyti 
klausimą:

KODĖL SIEROVĄ BLOGAI SUTIKO 
LONDONE?

Jau antrąja straipsnio antrašte autorius 
įtaigoja skaitytoją: Sierovo vardas lieka 
susijęs su pabaltiečių išgabenimu. Retai 
britų žemėje sutinkama svetimo krašto 
asmenybė su tokiu sarkazmo, jeigu jau ne 
tiesiog užgauliojimų, prasiveržimu, kaip 
Sierovo atveju. Aišku, jog britai turėjo 
būti užgauti augšto sovietų pareigūno įsi
kišimu į jų vidaus reikalus, tarsi anglų po 
licija būtų bejėgė užtikrinti Chruščiovo ir 
Bulganino saugumą. Tačiau, kaip straips
nio autorius pažymi, labiausiai Sierovui 
prikišama tai, kad jis prieš 15 metų va
dovavo policiniams veiksmams prieš pa- 
baltiečius. Štai kaip šį faktą aprašo Ber
nard Feron:

„1940 birželio mėn. SSSR pareiškė pre
tenzijų, kad Pabaltijo kraštuose — su ku
riais ji buvo saistoma pagalbos sutarti
mis — „priešiški elementai“ pagrasinę jos 
saugumui. Tada, kaip žinoma, valstybės 
perversmo keliu Lietuva, Estija ir Latvija 
buvo priverstos pakeisti režimus. Naujo
sios vyriausybės „suorganizavo“ rinkimus 
ir paprašė būti priimtos į SSSR. Dekano
zovas, Ždanovas ir Višinskis paruošė po
litinę operaciją.

Tačiau gyventojų nuotaikos kėlė nerimo 
Maskvos valdovams. Todėl buvo pavesta 
valstybės policijai padaryti tvarką. Pla
čios apimties ofenzyvą pravesti buvo pa
tikėta Sierovui, buv. Kremlriaus sargybų 
komendantui, kurs' ką tik buvo pakeltas 

valstybės saugumo komisaro pavaduotoju. 
Jo instrukcijos nepramatė nieko daugiau, 
kaip masinį pabaltiečių išgabenimą“.

Auorius toliau aprašo 1941 m. birželio 
įvykius Pabaltyje ir pažymi, kad Vakarų 
tautos masinį pabaltiečių išgabenimą lai
ko vienu sunkiausių kaltinimų Sovietų po
litikai Pabaltyje. Todėl prezidentas Eisen 
hoveris 1954 metais, pasinaudodamas bir
želio 14-os sukaktimi, pareiškė sovo sim
patijas ir padrąsinimą tautiniams komi
tetams tremtyje.

KĄ APIE MUS RAŠO LE MONDE?
Baigdamas straipsnį, autorius patiekia 

kiek žinių bendrai apie pabaltiečius trem
tyje, kuriems jis priskiria blogą Sierovo 
priėmimą Londone. Mums ne pro šalį ži
noti, kas svetimiesiems labiausiai krinta 
pas mus į akis, kuo jie'domisi ir į ką jų 
dėmesį dar geriau galėtume patraukti. 
Bernard Feron rašo:

„Reikia pridėti, kad Pabaltijo išeiviai 
yra ypatingai skaitlingi: Čikaga skaičiuo
janti daugiau Ifletuvlų, negu Vilnius, Lie
tuves sostinė.Prie pirmosios bangos, kuri 
jau buvo stipri tarpukaryje, po antrojo 
pasaulinio karo prisidėjo naujoji išeivija 
— apie 250 tūkstančių pabaltiečių. Di
džiąja dalimi jie įsikūrė JAV-se, Kanado
je, Australijoje, lotynų Amerikoje. Tačiau 
Europoje jų pagrindinis susitelkimo cen
tras yra Anglija: jų ten yra 25 tūkstan- 
čiai.Vakarų viešoji nuomonė yra tuo la
biau jautri jų argumentams, nes sovietų 
vaJdiJa praktiškai neleido jokiam užsie
nio stebėtojui keliauti po Pabaltijo kraš
tus.

Tuo tarpu šie išeiviai turi išimtinai 
stiprų nuošimti žurnalistų, profesorių in
telektualų, gerai paruoštų vesti veiklią 
propogandą juos priglaudusiuose kraštuo
se. Vien tik lietuviai išeiviai leidžia visa
me pasaulyje daugiau kaip 70 periodinių 
leidinių. Tai reiškia, kad jie buvo nuosta
biai pasiruošę „sutikti“ gen. Sierovą. Lon
done išlipęs, sovietų saugumo šefas rado 
vizitinę kortelę draugų, su kuriais jis su
sipažino 1941 m. birželyje“.

J. Vidzgiris (ELI)

(atkelta iš psl. 1.)

klausia Chruščiovo: — jei Stalinas buvo 
žmogžudys, kaip sakai ir dėl ko mes nė 
kiek neabejojome, kodėl jo neužmušei?1 
Antrasis klausimas vykusiai surištas su 
pirmuoju: — jei, girdi, užmušėt, tai kodėl 
to nepadarėt anksčiau?...

Penktasis klausimas liečia rytinės Eu
ropos tautas. Jei, kaip pastebi R. Chur- 
chill'is, numatytoje spaudos konferencijo
je Chruščiovas atsakinės į klausimus, tai 
jam reikės atsakyti į sekantį: — „Dabar, 
kada jau prisipažinote į dalį padarytų nu 
sikaltimų drauge su Stalinu, ar galvojote 
padaryti kokį nors skriaudos atitaisymą 
aukoms, dar iki šiol išlikusioms gyvoms? 
Ar galvojat duoti laisvę ir teisę rytinės. 
Europos žmonėms, kurie iki šiol laikomi 
vergais? Ar galvojate atsisakyti nuo pri
verstinio darbo sistemos, kuria jus nese
niai apkaltino paskelbtas Tarptautinio 
Biuro raportas?

šešiuose klausimuose Churchill'is pri
mena Chruščiovui jojo mestą Bombėjoje 
Vakarų valsybėms kaltinimą, kad pasta
rosios, jo žodžiais, pradėjusios Antrąjį 
Pasaulinį Karą, pasiųsdamos Hitlerio gau
jas prieš Rusiją? „Ar tiki tuo, ką pasa
kei —• klausia ChurchiU'is svečio.

Rašant šias eilutes, anglų vyriausybės 
svečiai dar šiaurės jūroje. („Daily Mail" 
abu vaizduoja sunkiai sergančius jūros 
liga...) Rytoj, trečiadienį, juos pasitiks 
Viktorijos stotyje britų premjeras Sir 
Edenas. Nuo to momento prasidės 10 die
nų riešutavimas. Mes ir daug šio krašto 
blaivesnių žmonių žino, kas atsitinka su 
tuo, kuris nueina riešutauti su velniu.

Iš anapus ateina žinių, kad pavergto
sios tautos, ypač po šio britų vyriausybės 
pakvietimo, nebetiki skubaus išsilaisvini
mo anglų-saksų pagalba. Raudonasis vė
žys vis gilyn ir platyn skverbiasi j vaka
riečių interesą, ypač šiuo metu į anglų 
gyvybinius šaltinius. Naftos reikalas pri
vers anglus atsipeikėti ir suspurdėti, lyg 
vėgėlei, kai išpumpuojamas iš geldos van
duo. Ne mūsų galioje ir ne mūsų valioje 
parodyti mūsų antrosios tėvynės šeimi
ninkams, kaip toje geldoje gręžia skyles 
tie „svečiai“, apgyvendinti karališkame 
viešbutyje.

Vakarai apvylė visų tautų partizanus
Gražios išvaizdos gilaus žvilgsnio, Jean 

Charles Rampelberg sužinojęs, kad esa
me lietuviai nudžiugo, lietuviškai klaus
damas: kuo galiu jums būti naudingas? 
Pasisakėme esą lietuviškos spaudos atsto
vai ir paprašėme papasakoti apie savo per
gyvenimus Lietuvos miškuose tarp Miško 
Brolių.

— Lietuva, — mano antroji tėvynė, — 
pradėjo pasakoti Kuršo apsupime, vėliau 
prie lietuviškų partizanų prisijungęs, Wer- 
machto karininkas..

Kadangi į rusų nelaisvę nenorėjo patek
ti, tai pasiskirstę nedidelėmis grupėmis, 
prasimušėme į Lietuvą. Ten susiduriau su 
Lietuvos partizanais, gana drąsiai veikian
čiais miškingose vietovėse. Prisijungiau 
prie Tauragės apylinkėse veikiančios par
tizanų grupės. Nors nesu gimęs didvyriu, 
karo pragaro jau buvau iki ausų, matęs 
ir teturėjau tik vieną troškimą: grįžti na
mo. Tačiau pabuvęs tarp partizanų įsi
jaučiau į jų kovos prasmingumą ir, pasa
kyčiau, į tą kilnią pareigą priešintis rau
donam okupantui. Geriau laisvu mirti, ne 
vergu gyventi, sakydavo jie. Kaip buvęs 
karininkas gavau atitinkamas pareigas, 
stengiausi kaip galima geriau išmokti lie
tuviškai. Turėjau keletą artimesnių drau
gų, buvusių mokytojų ir, jų padedamas, 
išmokau gana gerai. To reikalavo ir par
tizaniška kasdienybė, nes be kalbos nela
bai ką buvo ir nuveikti. Tauragės apy
linkėse ir kitur Žemaitijoje išbuvau iki 
1952 metų.

Gyvenome miškuose, kaip ir viso pasau
lio kovoją partizanai. Bunkeriai buvo 
įkasti į žemę, sutvirtinti rąstais. Iškastas 
žemes tekdavo išnešioti ir paslėpti, kad 
rusai nerastų. Žiemos metu slapstydavo- 
mės pas ūkininkus, pasidarę slėptuves po 
tvartais, po pamatais, duonkepiais ir pan. 
Iki 1’949 metų laikėmės dar gerai, bet pa
spartinus kolektyvizaciją ir pradėjus ūki
ninkus varyti i kolchozus, atėjo sunkios 
dienos. Maisto klausimas, anksčiau juo 
apsirūpindavom pas ūkininkus, iškilo vi
su aštrumu. Tačiau tai negalėjo paveikti 
pasiryžusius iki mirties kautis partizanus 
ir kova, kad ir nebe taip aktyvi, ėjo toliau.

Iki 1947 metų partizaninė veikla nebu
vo taip planingai organizuota ir pasitai
kydavo net tokių įvykių, kur asmenines 
sąskaitas suvedant partizanams įskųsdavo 
nekaltus žmones ir tie, kaip jau partiza- 
nėlio karo dėsniai įsako, likviduodavo už 
išdavimą. Tai pastebėjus, buvo imtasi at
sargos priemonių: norint ką apkaltinti 
bendraujant su sovietais, reikėjo raštiško 
dviejų asmenų parodymo. Ir didesnių ru

išdavimą, suaugau su Lietuvos žmogum, 
jo rūpesčiais ir džiaugsmais.

Tačiau pasipriešinimas silpnėje, nes se
nieji kovotojai nuolat nyksta, o naujų 
neprisideda. Jaunoji karta turi savo pa
reigas artimiesiems, kurie nukentėtų — 
jiems pasitraukus į miškus. Be to, gink
luotas pasipriešinimas yra netekęs pa
grindinio atramos taško: vilties! Jeigu 
anksčiau dar buvo laukiama ir kalbama 
apie rytų-vakarų ginkluotą konfliktą, tai 
dabar tam yra per vėlu. Vakarai apvylė 
visų tautų partizanus, buvusius už geleži
nės uždangos. Aš nesu matęs, bet girdė
jau vyrus pasakojant, apie vienos vakarų 
valstybės parašutininkus-ryšininkus. Tuo, 
tačiau, ir pasibaigė visa parama. O jos 
reikėjo. Stigo ir amunicijos, ir medika
mentų, nes atakuoti rusų įtvirtinimus 
sandėlius nebuvo galima. Amerikos Balso 
ir kitų radijo padrąsinimai — buvo kitaip 
suprasti: nes laukė efektyvios paramos. 
Neturiu teisės kaltinti amerikiečių, bet 
jie klaikiai abejingai leidžia nukraujuoti 
pavergtom mažosiom tautom. Sutikau Si
bire nemažai lietuvių, kurie atvirai sako, 
kad jeigu naikinimas tęsis ilgesnį laiką, 
tai lietuvių tauta yra pasmerkta išnyki
mui. Į visas gražias kalbas jau seniai ne
betikima. Pavergtos tautos turi tik vieną 
viltį: karas!

— Ar partizanams buvo žinoma apie 
vakaruose esančių lietuvių veiklą? — pa
klausėme.

— Taip, — daug žinių apie tai išgirsda
vo iš Amerikos Balso ir iš kitų šaltinių. 
Norėčiau atvirai pasakyti Icą galvojo par
tizanai apie tautiečius Vakaruose. Jie pri
taria jų veiklai, bet niekada neleisią da
ryti sprendimo dėl santvarkos būsimoje 
Lietuvoje. Tai, ką mes aplaistėm savo 
krauju, sako jie, nemanome atiduoti kaž
kur ramiai politikaujantiems buvusiems 
dvarininkams ar genelorams. (Jautrus skai 
tytojas neturėtų pasijusti įgeltas, nes tai 
yra, pasak Karolio, partizaninė nuomonė 
ir jis, būdamas belgas, vos tik keli mėne
siai laisvėje, tikrai neturįs jokios inten
cijos pasakyti daugiau, negu žino).. Mums 
nereikia iškilmingų atsižymėjimų ordinų 
ir nuopelnų įvertinimo spaudoje sako par 
tizanai.

Prisiminus Sibirą, Karolis, nors jis sa
kosi dirbęs lengvesnį darbą, (dešinė ran
ka yra sužalota), kirtęs mišką, kas jau 
laikoma „nesunkiu“ darbu, tačiau jaudi
nasi, prisiminęs tą pragarą. Gyvenimas 
stovyklose niekuo nesiskiria nuo jau daug 
kartų skaitytojų spaudoje vokiečių belais
vių pasakojimų. Mes paliesime tik lietu
vius.

sų užpuolimų prisėjo vengti, nes tai buvo 
perdaug jau rizikinga. Be to, reikėjo skai
tytis su rusų „atsiskaitymu“, kurie apkal
tindavo ištisus kaimus „bendravimu su 
banditais“ ir gyventojus ištremdavo į Si
birą. Prisiminus tariamą „banditizmą“, 
reikia pastebėti, kad pasitaikydavo. Įvai
raus plauko žmogučiai, prisidengdami 
partizanų vardu, plėšdavo ūkininkus, kas 
vykusiai buvo rusų išnaudojama. Partiza
nai griebėsi griežtų priemonių. Sužaudžius 
keletą bandų niekas nebedrįso piktnaudo
ti jų vardo.

Miškas ruseliams buvo prakeikimo ver
ta vieta. Na, jie jo ir vengdavo! Kiekvie
nas medis slėpė kažką baisaus, kiekvie
nas "krūmas galėjo staiga spjauti automa
tinių šautuvų ugnimi. Net nušautų parti
zanų lavonus paimti varydavo ūkininkus: 
dažnai po jais slėpdavosi partizanų palik
tos minos. Jūs negalite įsivaizduoti šitos 
kovos, pasakojo Karolis, kovos be pasigai
lėjimo! Rusai lietuviais niekada nepasiti-. 
kėjo. Mano prisiminimais rusai niekada 
nedrįsdavo vaikščioti be sargybų. Nakti
mis visi miesteliai būdavo lyg išmirę.

Miesto jaunimo partizanų gretose buvo 
nedaug, bet tai nereiškia, kad jis būtų 
paklusęs okupantui. Man žinomi keli stu
dentai atėję į mišką, kad su ginklu galė
tų priešintis terorui. Šiaip studentija prisi
dengus veikia intelektualų sluogsniuose. 
Teko skaityti pogrindinės spaudos,, bet ji 
gana ribota tiek dėl leidimo sunkumų, 
tiek dėl nesunkiai pagaunamų aukų.

Viena skaudžiausių blogybių — girta
vimas. Šimtai miško brolių dėl samagono 
prarado gyvybes. Būdami stipriai įkaušę 
ir tuo pačiu perdaug drąsūs, pradėdavo 
nelygias kautynes ir, žinoma/ nukentėda
vo. Nemaža jų girtų užklupdavo rusai, 
susemdavo kokioje daržinėje bemiegan
čius ar besilinksminančius. Vėliau girta
vimas buvo uždraustas ir net ūkininkai 
baudžiami už samagono gaminimą.

Karolis mums papasakojo apie bažny
čios persekiojimą ir apie mokesčius, ku
riais apkrauna parapijas.' Kunigai, kurių 
nemaža rusai išvežė, stropiai sekamų dėl 
menkiausios priežasties suimami. Jie pri
versti laikytis atsargiai jr „neprovokuo
jančiai“, rusų terminu kalbant. Mokiniai 
gauna vieną paruošimą mokyklose, kitą 
namuose. Jeigu jie priversti mokykloje 
mokytis rusiškai, tai, ruso paklausti gat
vėje, varto akis, šaiposi ir nuduoda nieko 
nesuprantą. Taip, lietuviai yra nepaver
giami! Tai tauta, kurią aš gerbiu ir di- 
džiuojosi prieš kitas, sako Karolis. Per 
tuos klaikių kovų metus, kur tik vienas 
įstatymas — mirtis ir keršto bausmės už

jog norint pamatyti vieną tų Žaliųjų Vel
nių, reikia ateit tada ir tada. Nemanau, 
kad ji būtų turėjusi blogą tikslą, bet no
rėjo tik patenkinti mergaitės smalsumą. 
Tą rytą aš atėjau prie ryšininkės lango. 
Paklausęs, ar viskas tvarkoj, gavau tei- 
giamą atsakymą. Įėjau į vidų. Man pa
ruošė vandens. Nusirengęs iki juostos, 
pradėjau skustis prie lango. Pistoletą ir 
kelias granatas pasidėjau šalia, ant kė
dės. Ryšininkė kalbėjosi su kažkokia mo
terim gretimame kambaryje. Aš pajutau, 
kad kažkas neaišku. Sakė, kad viskas 
tvarkoj, o- čia dar viena moteris. Tuoj 
pat pasirodė ūkininko duktė, ir pradėjo 
šluoti aslą. Nespėjau pasiteirauti, kai 
staiga, pastebėjau automato vamzdį prieš 
save. . \ .

Prie kito lango pamačiau kareiv.. No
rėjau čiupti granatą, bet suolas su gink
lais buvo jau dingęs... Mergaitė, bevaly
dama kambarį, nepastebimai išnešė Ir 
mano ginklus. Paskui viskas ėjo kaip pra
matyta buvo: į kambarį sugriuvo rusai, 
prirėmė prie sienos. Jiems jau buvo pra
nešta, kada aš atvyksiu. Dabar aš nekalti
nu tos mergaitės, nes ji, tikriausiai taip 
elgėsi gelbėdama tėvą. Esu tikras, kad 
mano draugai jos vargšės nepaliko ramy-. 
bėję, kaip tuos, kurie bendraudavo su ru
sais.

— Teko pakelti tardymo kankinimus?
— Manau, kad žinote, jog rusai neglos

to... Vilniaus kalėjime už akių nuteisė 25 
metams už „ginkluotą kontrevoliuciją“, 
ir išvežė į Sibirą. Tik ten sužinojau, kiek 
esu nubaustas. Lietuva man yra tapusi 
artima ir, jei kada bus ji laisva, — grįšiu 
fen. Pamilau ją, kaip tikrą savo tėvynę.

Mes, klausytojai turėjome nemažai lai
mės, nes tą pačią dieną buvo atvykęs vie
nas Karolio kovų draugas iš Hanoverio: 
Būdamas tankistu leitinantu, .jis kaip ir 
Karolis, susijungęs su partizanais ilgesnį 
laiką kovojo kartu. Netikėtai susitiko 
vienoje Sibiro stovykloje. Minėtas‘leiti- 
nantas, dabar studijuojąs radio techniką, 
tai pat kalba lietuviškai, bet kiek silpniau. ■ 
Jis papasakojo savo nuotykius Žemaitijo/ 
miškuose. Dabar šypsodamasis pasakoja, 
kaip jį surado po duonai kepti kramių, | 
kur turėjo slėptuvę. Į slėptuvę patekdavo , 
išėmus krosnies dugno plytas, bot viską I 
tikriną kareiviai ir ten jį*užtiko! Kalba 
jis žemaičiuodamas, kaip tikras žemaitis. į 
Su cJziaugsmu prisimena nepamirštamus 
draugų vardus — slapyvardes. Nesenai 
pasiuntęs keletai jis pakietėlių, su jais jis 
susirašinėjąs.

Prižadėję Karoliui mūsų spaudos, at
sisveikinome, pasižadėdami dar susitikti 
laisvoje tėvynėje.

Belgija, balandis
Edv. Cinzas

Stovyklose daugumą sudaro pabaltie- 
čiai. Sugyvenama nepaprastai gražiai, 
tiesiog broliškai. Lietuviai sudaro net at
skiras grupes, visaip remia vienas kitą. 
Mačiau nemaža žmonių šitame bolševikų 
košmare, sako Karolis, bet nebuvo tau
tos, kuri taip vieningai laikytųsi, kaip 
lietuviai. Tai yra ašarų verta kasdieny
bė, kurioje kovojama visais būdais, pe
tys — petyn. Nesu jau toks pamaldus, 
bet gulint ligoninėje šalia jėzuito Macke
vičiaus, mačiau kaip jis laimino juodos 
duonos gabalėlį. Vėliau padavė lietuvtitei 
sanitarei, kad ji tą katakombinę komuni
ją nuneštų mirštančiai lietuvei. Aš nega
lėjau sulaikyti ašarų. Šitoje speigų ir 
sniego pūgų kasdienybėje mylima ir au
kojamasi, vien tik dėl to, kad esi lietu
vis. Aš nemačiau ir nepastebėjau jokios 
klasinės trinties dėl praeities.

— Ar po Stalino mirties stovyklose pa
lengvėjo? Pasakotojas nusišypsojo.

— Taip, tikrai palengvėjo. Pradžioje 
nieko nežinojome. Stalinui mirus mus iš
varė į kiemą, liepė nusiimti kepures ir 
melstis už jį. Buvo 30 laipsnių žemiau nu
lio. Tada paskutinį kartą keikėme tironą, 
siųsdami jį, į patį pragaro dugną. Vėliau, 
susitikę vienas kitą, parūdydavome į pa
ūši ir sudėdavome rankas.

Tai buvo gana malonus darbo stovyklos 
juokas, kurį visi stengėsi išnaudoti. Rė
žimas kiek sušvelnėjo, truputį padidino 
maisto normą. Sovietų Sąjungoje tik vie
noje vietoje galima laisvai kalbėti bei 
kritikuoti rėžimą: darbo stovykloje. Ten 
prisiklausai visko! “Laisvas pilietis“ tik
rai nusigąstų, išgirdęs kalbas apie savo 
„neklaidingus vadus“ ir pan.

Jį kaip partizaną Išdavė viena lietuvai
tė, dirbusi rusams.

— Aš nekaltinu nieko, išskyrus save,— 
nusijuokė jis. — Man ir šiandien pikta, 
kad taip „gražiai“ sučiupo. Rusai sten
gėsi kiek galima daugiau partizanų pa
imti gyvų. Lavonai nekalba, o partizanai 
tikrai galėjo jiems daug ką pasakyti. 
Bent to jie tikėjosi. Tikrovėje, partizanų 
žinios buvo labai ribotos vien tik todėl, 
kad, nesant centrinės vadovybės, ko bu
vo vengta, partizaninis judėjimas skirstė
si į nedideles grupes, kurios veikė sava
rankiškai. Suprantama, tarp grupių buvo 
palaikomas ryšis, bet ką galima sužinoti 
iš pagauto partizano, jei jis pats težino 
tik draugų slapyvardžius? Užeidavau pas 
vieną merginą kuri buvo mūsų būrio ry
šininkė. Netoliese gyveno vadinamas „buo
žė“. Senyvas žmogus, turėjęs apie 20 h. 
žemės. Kadangi trėmimų metu jis vis 
likdavo neišvežtas, tai partizanų juoduose 
sąrašuose buvo jo pavardė. Jo duktė, 
apie 17 metų mergaitė, dažnai klausinė
davo mūsų ryšininkės apie miško bro
lius: Manau, kad ryšininkė pasakė jai,

EUROPOS LIETUVIS — THE LITHUANIAN WEEKLY. Redaguoja Br. Daunoras. Redakcijos ir Administracijos adresas: 1/2, Ladbroke Gardens, London, W.ll. Tel. PAR 2470. Redakcija rankraščius taiso ir 
trumpina savo nuožiūra. Prenumeratos kaina: metams — 40 šil., 6 mėn. — 22 šil. Dolerio kraštuose — 6 dol. metams. Skelbimai — spaudos eilutė arba jos vieta 1 šil. Atskiras numeris 1 šil. Leidžia — Lie
tuvių Namų Akc. Bendrovė. Leidimo Tarybą sudaro — DBLS-gos Centro Valdyba ir Europos Lietuvių Bendruomenių Pirmininkai: Vokietijoje —■ Pr. Zunde, .Prancūzijoje —.E. Turauskas, Belgijoje •“ F 
Sekmokas, Šveicarijoje — A. Paulaitis, Švedijoje — J. Pajaujis, Italijoje—kun. V. Mincevičius, banijOjė —A. Bričkus, Austrijoje — Msgr. K. Razminas, D. Britanijoje — M. Bajorinas.

Printed and Published in Gt. Britain by the Lithuanian House Ltd., 1/2 Ladbroke Gardens, London, W. 11. Telephone: LADbroke 1186 ■ , ■

4


	1956-04-19-EUROPOS-LIETUVIS-0001
	1956-04-19-EUROPOS-LIETUVIS-0002
	1956-04-19-EUROPOS-LIETUVIS-0003
	1956-04-19-EUROPOS-LIETUVIS-0004

