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PO SOVIETINIU 
KEVALU

Elgetų ieškojimas užsieniuose
Jeigu sovietai išleidžia į užsienius savo 

rašytojus ar žurnalistus, tai laukia kad 
jie paskui prirašytų pačių neįtikimiausių 
dalykų. Svetur viskas turi būti bloga, 
biauru, viskas skriaudomis ir išnaudoji
mu paremta, tik tarp to purvo kažkur dar 
matyti viena raudonai žibanti žvaigždė — 
komunistų partija.

Tokio važinėjimo ir nuobodaus rašymo 
pavyzdžių turime jau visą gausybę. Važi
nėjo ir sugrįžę į eilėraščių rūbą savo pro
pagandą tempė Mieželaitis, Venclova, pro
pagandines apysakas apie Švediją’ rašė 
Bauža, straipsnius ir reportažus rašė Pa
leckis ir Zimanas. O dabar su tokiais ra
šymais dažnai reiškiasi po Ameriką pava
žinėjęs A. Laurinčiukas ir Angliją perva
žiavęs V. Bubnys. Abu šie pastarieji kaip 
tik „Pergalės“ žurnale gegužės mėn. nu
meryje išspausdino iš tų pasivažinėjimų 
po naują tariamąjį reportažą. Žiūrėkite, 
kiek išminties Laurinčiukas pabėrė apie 
meną! O iš Bubnio rašinio atrodo, kad 
Anglijoje žmonės nepaprastai vargsta, net 
elgetų yra, ir vienintelis išganymas būtų 
arba visus tuos vargšus išvežti į laimės 
pilną Sov. Sąjungą, arba čia vietoje per
duoti valdžią komunistų partijai, kuri vi
sus paverstų elgetomis...

Ar nieko geresnio šie žurnalistai svetur 
neranda? Žinoma, kad randa, bet kas gi 
būtų, jei jie pradėtų rašyti tiesą? Tada iš
eitų, kad plėsti pasaulyje revoliuciją ir 
versti žmones elgetomis yra nusikaltimas. 
Taigi jie turi taip rašyti apie užsienius, 
kad atrodytų gera tik Sov. Sąjungoje, ku
rios vadai tebesiekia nusikaltėliškai įvyk
dyti pasaulyje revoliuciją, kad iš tiesų bū
tų pakankamai elgetų ir ten, kur jų nėra. 
Žinoma, tada jau bus galima ir net reikės 
rašyti, kad tie sovietiniais piliečiais pa
verstieji elgetos yra laimingi ir paten
kinti...

Atsiminimai apie išrinktuosius
■Lietuvoje išleista didžiulė knyga apie 

rašytoją A. Žukauską-Vienuolį. Jon sudėti 
atsiminimai visų tų, kurie pažinojo šį ra
šytoją ir bendravo su juo.

Aišku, šių dienų sąlygomis tuose atsi
minimuose nemaža prasisunkia propagan
dos. Reikia juk Vienuolį padaryti visiškai 
savo žmogum! Anksčiau išėjusioj knygoj 
juk be jokio atlaidumo buvo suraudoninta 
Salomėja Nėris, nors ji į sovietinį ratą 
įsukta ir galutinai sutriuškinta buvo tik 
1940 metais. Tačiau tokioms kolektyvi
nėms atsiminimų knygoms apie didžiuo
sius lietuvių talentus ir kūrėjus reikia 
pripažinti nemaža reikšmės net ir tuo at
veju, kad į jas įveliama propagandos.

Bet kodėl tokių knygų tereikia apie 
Vienuolį ir Nėrį? Dar, tur būt, yra gyvų 
žmonių, kurie pažinojo Maironį, Vaižgan
tą, Krėvę, Sruogą, Kiršą ir daugelį kitų.

O gal atsiminimai tegali būti renkami 
tik apie raudonus ir tariamai raudonus? 
Tada, žinoma, kitas reikalas.

Kur surasti metalo laužo?
Sovietinėje valstybėje nėra pakankamai 

puodų, nes metalas reikalingas dirbti
niams mėnuliams, raketoms, bombone
šiams, tankams ir dar traktoriams. Vadi
nas, privačioje aplinkoje negali būti daug 
metalo laužo.

Bet Lietuvos komsomolo vadovybė vėl 
paskelbė metalo laužo rinkimo dešimta
dienį. Visi komsomolcai, pionieriai ir ne
organizuoti vaikai ir jaunuoliai turi įsi
jungti į tą vajų.

Bet kur to laužo surasti? Tokie vajai 
skelbiami kas metai. Prakiurusius puodus 
žmonės dar saugo juodesnei dienai. Kari
nės įstaigos prie sugriuvusių tankų, aišku, 
neprileis.

Tai belieka tik viena dora išeitis: pasi
dairyti kolchozų laukuose, kur rūdija trak 
toriai ir kitokios apklibusios mašinos.

Kur dingo rusas penicilino 
išradėjas?

Valstybinė grožinės literatūros leidykla 
Vilniuje išleido prancūzo Andre Morua 
biografinę knygą „Aleksandro Flemingo 
gyvenimas“. Kaip žinoma, Flemingas yra 
penicilino išradėjas. Bet jis, aišku, buvo 
ne rusas, o anglas ar Skotas.

Tačiau mes taip pat gražiai atsimename 
sovietinės spaudos istorijas, kad rusai iš
rado paraką, lėktuvą, radiją ir visa kita, 
net ir peniciliną. Taigi dabar.išeis, kad 
ta knyga turės niekais paversti mitą, jog 
rusas čia šitaip žymiai pasitarnavo žmo
nijai.

Lietuvoje, kas paskaitys šią knygą, tik
rai stebėsis, kad tas rusas penicilino išra
dėjas kažkur staiga dingo be žinios.

DIDELIS STABDYS
KVISLINGAI TARP LAISVŲJŲ LIETUVIŲ

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Senatorius Goldwateris
RAŠO DR. .

Norvegų politikas Vidkum Quisling, ku
ris per II-jį pasaulinį karą padėjo vokie
čių naciams valdyti Norvegiją, paliko sa
vo pavardę visiems tiems, kurie bendra
darbiauja su tautos priešu ir šitaip kenkia 
tautinei vienybei ir atsparai, nors patys 
skelbiasi norį patarnauti tautai, atsidūru
siai pavojuj. Kvislingo vardas nebūtinai 
reiškia aiškų išdaviką, bet daugiau sveti
miems atsidavusį bendradarbį, neužmirš
tantį savo naudos, garbės ar privilegijų. 
Taikos metais kvislingai panašūs į tartiu
fą, kuris idealų priedangoj siekia savų 
interesų.

Ar lietuvių tautoj yra kvislingų? Deja, 
dėl šito didelių abejonių nėra. Jų nemažai 
yra privisę okupuotoj Lietuvoj, kur jie 
vaidina neva lietuvių tautos geradarius, 
nors jų kvislingavimas tėra naudingas ru
sų komunistams ir jiems patiems. Bet ar 
yra kvislingų tarp laisvųjų lietuvių? Deja, 
ir čia yra kvislingų ir kvislingėlių. Tik čia 
juos sunkiau pastebėti, nes Vakarų pasau
ly išsibarstę lietuviai nėra okupuoti ir ne
turi savo valdžios, kurią svetimųjų bendra 
darbiai galėtų lengvai paimti. Bet jie ir 
Vakaruose gali užimti laikraščiuose bei 
svarbiose lietuvių organizacijose postus, 
kurie tarnauja Lietuvos laisvei ir bendrie
siems lietuvių interesams palaikyti ir 
ginti.

Iš tikrųjų lietuvių viešieji interesai su
tampą su tėvynėje pavergtais patriotų sie
kimais — laisvės ir nepriklausomybės 
Lietuvai! Bet, kadangi Vakaruose gyve
nanti tautos dalis nėra pajėgi iškovoti 
laisvę visai tautai, lietuvų patriotų pagrin
dinis viešas uždavinys organizacinėmis 
priemonėmis išlaikyti veiklų lietuvių ryž
tą Lietuvai pagrobtą laisvę atgauti. Todėl 
visos doros kultūrinės pastangos ir darbai 
išlaikyti sąmoningą, veiklų, organizuotą 
patriotinį ryžtą laisvuose lietuviuose yra 
netiesioginė kova dėl Lietuvos laisvės. Juo 
lietuvių ryšiai Vakaruose glaudesni, stip
resni ir atsparesni, juo jie Lietuvos laisvės
priešams pavojingesni. Į juos nevienas 
kvislingas nukreipia savo veiklą.

Kadangi lietuvių žlugdytojų Vakaruose 
yra įvairių, pirmiausiai gali kilti klausi
mas: ar galima kvislingais vadinti tuos, 
kurie „dėl trupinio aukso, gardaus valgio 
šaukšto“, arba dėl apkerpėjusios sąžinės 
traukiasi iš lietuvių gretų? Ne. Tai yra lie
tuvių tautos pavargėliai, pabėgėliai arba 
tautiniai renegatai, bet ne kvislingai. Šių 
reikia ieškoti tarp veikliųjų, kurie skel
biasi tikrais lietuviais, bet tarnauja sveti
mai politikai, kenkdami arba Lietuvos 
laisvei bei nepriklausomybei, arba lietuvių 
organizuotai kultūrinei ir politinei veiklai, 
reikalingai Lietuvos laisvei.

Pirmiausiai kvislingais laikytini tie va
dovaujantieji lietuvių komunistai ir „pro- 
gresistai“, kurie pritaria Lietuvos pavergi
mui ir bendradarbiauja su komunistais. 
Tokius nesunku pažinti, nes jie dažnai 
patys pasisako savo tikslus.

Sunkiau pastebimą kvislingų rūšį suda
ro tie lietuviai, kurie principaliai nepasi
sako prieš Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę, bet siūlo apie ją viešai nekalbėti, 
būti realistais-pragmatikais, nes reikią 
skaitytis su faktu, kad mūsų tėvynė jau 
daugiau kaip dvidešimt metų nebeturi 
laisvės ir nežinia kada turės. Todėl jie 
siūlo bendradarbiauti su okupuota Lietu
va, nepasakydami, kad bendradarbiavimą, 
kuris nėra naudingas priešui, trukdo patys 
okupantai. Jie taip pat pataria nepeikti 
okupacinio režimo Lietuvoj, nes jame lie
tuviai taip pat atlieka naudingų darbų 
(tarytum kas nors būtų teigęs, kad vergai 
negali atlikti jokių naudingų darbų).

Šie kvislingai nepasisako prieš lietuvių

„DAILY EXPRESS“ APIE
MIN. BALUTĮ IR LIETUVIUS

Birželio 2 d. britų dienraštis „Daily 
Express“ parašė:

„Londono vyriausias amžiumi diploma
tas yra Bronius Balutis, sukakęs 84 m. 
amžiaus. Vakar jis atšventė 30 metų išti
sinės tarnybos kaip Lietuvos pasiuntinys 
šiame krašte.

„Deja, ne kažin ką čia galima ir švęsti“, 
pasakė vakar Balutis. „Aš vis dar tebesi
darbuoju pagal teisinės Lietuvos vyriau
sybės man suteiktuosius įgaliojimus, duo
tus jos man prieš 1940 m., prieš pašalinant 
ją rusams, kurie užėmė mano kraštą“.

„Balutis, kuris yra užsienio diplomatų 
sąraše, rūpinasi 15.000 Britanijoje apsigy
venusių lietuvių gerove. Jo atstovybė yra 
Essex Vilias, Kensingtone“.

. GRINIUS
patriotinių organizacijų veiklą. Ją kartais 
pagiria, o kartais pasijuokia, lyg iš vaikų 
žaismo. Šiems kvislingams aišku, kad, nu
stojus reikalauti Lietuvai laisvės, organi
zuotas tautinis atsparumas taip pat greit 
turės tapti neveikliu, kol galutinai apmirs. 
O viešiems ir slaptiems Lietuvos priešams 
kaip tik svarbu, kad organizuota lietuvių 
politinė ir kultūrinė veikla sustingtų ir iš
nyktų kaip galima greičiau. Juo lietuviai 
Vakaruose silpnesni, juo Sovietų Sąjungai 
ir jos talkininkams Vakaruose geriau, nes 
tada mūsų tautiečiams pavergtoj Lietuvoj 
bus morališkai sunkiau, tamsiau, juo
džiau, beviltiškiau. Vilties netenkančius 
visada lengviau sugniuždyti bei pribaigti 
negu viltimi gyvenančius. Kad niekas lais
vųjų lietuvių nebekeltų viešų protesto bal
sų dėl Lietuvos pavergimo, gal būtų labai 
malonu ir tiems neva laisvės gynėjams, 
kurie viešai su Sovietų Sąjunga pasibara, 
o slaptai nuo Jaltos laikų bendradarbiau
ja, pataikaudami jai.

Trečioji lietuviškų kvislingų rūšis yra 
gudresnė už pirmąsias dvi. Jie apie Lietu
vos laisvę ir nepriklausomybę garsiai kal
ba, kartais labai narsiai barasi ant komu
nistų, bet jie nusiteikę prieš lietuvių gerai 
organizuotą, nesavanaudišką, patriotinę 
veiklą, kurią jie laiko neprasminga, nes 
lietuviai Vakaruose vis tiek greit išmirsią 
ir nutaustą. Jiems nepatinka, kad lietuviai 
vienur kitur Amerikoj organizuotai baks
noja į Kongreso narių sąžinę Lietuvos la
bui. Bet ypač nepalankūs Lietuvių Ben
druomenei ir jos rėmėjams, nes Lietuvių 
jBendruomenės organizacijoj jie mato po
tencialią jėgą, kuri neleis lietuvių patrio
tinei sąmonei išblėsti ir numirti. Kad ši
tokių kvislingų niekas neįtartų tarnyba 
sau ir svetimiesiems, jie nuolat giria ga
lingiausio laisvės krašto oficialiąją politi
ką, laikas nuo laiko primindami, kad joj 
yra lietuvių laisvės viltys. Ir šitokia tak
tika kvislingams labai patogi.

Iš vienos pusės, dėdamiesi Lietuvos lais-

Artėjant Amerikos prezidento rinki
mams, vis stipriau pradėjo medžioti sau 
busimųjų rinkėjų palankumą''senatorius 
Goldwateris. Jis nori eiti į rinkimus kaip 
respublikonų-kandidatas. Dėl to britų 
„New Statesman“ rašo:

„Senatoriaus Goldwaterio šioks toks lai 
mėjimas Kalifornijoje rinkimų repeticijos 
metu reiškia, kad jis sekantį mėnesį ke
liaus į respublikonų suvažiavimą San Fran 
ciske, turėdamas didesnį skaičių pasiryžu 
šių už jį balsuoti, negu bet kuris kitas kan 
didatas šios partijos istorijoje. Išmintingi 
respublikonai, kuriuos gąsdina tokia gali
mybė, sudvigubins savo pastangas organi
zuoti „Goldwateriui nusodinti“ sąjūdį. Ta
čiau labai abejotina, ar jiems pasiseks. 
Amerika ir pasaulis bus priversti skaity
tis su galimybe, kad vienas jų kandidatų 
rinkimams į prezidentus 1964 m. bus tok
sai žmogus, kuris atsisako pagrindinių JV 
užsienio politikos dėsnių“.

Kas gi tas Goldwateris ir kaip j jį reikė
tų žiūrėti? Britų „The Guardian“ rašo:

„Nė vienas Jungtinių Valstybių draugas, 
o taip pat niekas iš tų, kam rūpi išlaikyti 
nesubirusią Vakarų sąjungą, negali nesi
jaudinti dėl to, kad daugiau kaip milijo
nas Kalifornijos gyventojų yra linkę bal
suoti už senatorių Goldwater}. Jeigu res
publikonai parinktų jį, tai pats toks daly
kas jau pakenktų Jungtinių Valstybių ge
ram vardui ir viso Vakarų pasaulio reika
lams. Tačiau net ir tokių dalykų akivaiz
doje reikalus tenka svarstyti nuosaikiai. 
Senatorius Goldwateris dar nėra prezi
dentas. O jei respublikonai net ir pasielg
tų taip neišmintingai ir pasirinktų jį savo 
kandidatu, tai jis vis tiek nekokias galimy 
bes teturėtų laimėti prieš prez. Johnsoną. 
Kita vertus, senatorius Goldwateris, nors 
ir reakcionierius, kokių britų politika ne
pažįsta jau nuo prieškarinių laikų, nėra 
vis dėlto pusfašistis, kokiu jis yra vaizduo 
jamas, nei kuo nors artimas tokiems. Jis 
yra aštuonioliktojo amžiaus individualis
tas, per klaidą patekęs ne į tą amžių, ku
ris jam tiktų“.

O norvegų „Arbeiderbladet“ rašo:
„Jeigu toksai žmogus, kaip Barrys Gold 

wateris, būtų parinktas kandidatu, tai vė 
liau rinkiminėje kovoje galima susilaukti 
baisaus vaizdo. Visu savo politiniu galvoji 
mu jis yra reakcionierius, ir tiesiog nepa- 
tikėtina, kad jam galėtų būti pramatyta 
prezidento vieta. Pats geriausias dalykas 
būtų Goldwater} sustabdyti. Būtų labai 
pikta, jei tokio tipo žmogus neštų Ameri
kos didžiosios partijos vėliavą“.

LAIMĖJIMAS AR ŠNIPINĖJIMO
LIZDAI?

„The New York Times“ rašo:
„Aiškiai matyti, kad vėl labiau pradeda 

tirpti šaltojo karo ledai, kai jau pasirašyta 
sovietų - amerikiečių sutartis dėl konsulą 
tų steigimo ir kai Vašingtone paskelbta, 
kad Amerika su Rumunija keičiasi atsto
vais, pradeda prekiauti ir užmezga kito
kius ryšius. Tik ar protinga pagerinti san
tykius su Rumunija, sudaryti jai geresnę 
padėtį, negu kitiems Rytų Europos kraš
tams? Paprasčiausias atsakymas yra tas, 
kad Rumunija pastaruoju metu buvo ypač 
linkusi pagerinti savo santykius su JAV. 
šalia Jugoslavijos, dabar Rumunija iš vi
sų anos srities kraštų naudojasi didžiau
sia laisve“.

Bet amerikiečių „Chicago Tribūne“ ne 
taip šviesiai žiūri į tuos susitarimus. Jis 
rašo:

„Pirmadienį su Sov. Sąjunga pasirašytą 
ją sutartį dėl konsulatų steigimo vargu 
galima laikyti mūsų krašto diplomatijos 
laimėjimu, ypač po to, kai paaiškėjo, kad 
sovietai mūsų atstovybės sienose Maskvo
je buvo prislapstę bent 40 mikrofonų. Ru
sams kiekvienas ryšys su JAV yra nauja 
galimybė šnipinėti. Matyti, sutarties tiks
las yra prekybiniai sumetimai. Tačiau ma 
ža kas amerikiečiams tereikalinga iš Sov. 
Sąjungas, o kai bandome drausti prekybą 
su Kuba, tai daug ką būtų galima pasakyti 
ir prieš rusų norą daugiau pirkti“.

vės šalininkais, tie kvislingai įkalbinėja 
lietuviams, kad jų pastangos ir kultūriniai 
darbai, atliekami organizuotai, neturi 
prasmės, nes lietuvybė Vakaruose pa
smerkta mirti. Iš kitos pusės jie įtaigoja, 
kad Lietuvos laisve rūpinasi kažin kas la
bai galingas ir nemarus, tartum tie, kurie 
Jaltoje Sovietų Sąjungai užrašė pusę Eu
ropos, nebūtų mirę arba nemirs. Bet kvis
lingai žino, kad žmonių atmintis trumpa. 
Tad kodėl lietuviams neskelbti palaidumo, 
pasyvumo, nevilties ir beprasmybės? Juk 
tai ypač patinka visokiems lietuvių palie
gėliams, pavargėliams, renegatų kandida
tams, trupinio aukso ir gardaus valgio 
šaukšto nesuskaitomiems mėgėjams. Pa
gal tuos kvislingus, kam lietuviams galvo
ti, rūpintis, organizuotis, veikti, stiprinti 
Lietuvių Bendruomenę, jeigu už juos ka
žin kas galingas veikia-daro, arba jei vis
kas savaime pasidarys? Tai gudri taktika, 
velniška taktika, bet vis dėlto kvislingo 
darbas, kuris lietuviams pavojingesnis už 
atvirus puolimus.

Be abejo, kovoti prieš kvislingus lietu
viams Vakaruose sunku. Čia jų, gal būt, 
niekas į kalėjimą nepasodins, bet vis dėl
to kovoti reikia ir būtina. Tam yra dvi 
priemonės. Pirmoji jų boikotas — ne
skaityti ir neremti tų laikraščių, kur mi
nėtų trijų rūšių kvislingai dėsto savo min
tis; neremti nė tų organizacijų, kur kvis
lingai turi vadovaujančią reikšmę. Viso
kiems kvislingams nieko nėra pavojinges- 
nio, kaip jų izoliavimas. Antra priemonė 
— daryti priešingai, negu kvislingai per
ša. Kadangi jų visų svarbiausias uždavi
nys pakrikdinti, nutautinti ir numarinti 
lietuvių patriotinę sąmonę Vakaruose 
kaip galima greičiau, todėl reikia telktis 
į pagrindines lietuvių organizacijas, jose 
nesavanaudiškai cĮirbti ir nuolat kelti sa
vo pačių lygį dvasiniu, kultūriniu, profesi
niu ir politiniu atžvilgiais. Taip pat svar
bu žinoti, kad vieno lietuvio principingu
mas ir veiklumas svarbesnis už dešimtį 
svyruojančių.

(ELI)

Rumunijoje 10.000 politinių kalinių
(E) Pagal Tarpt. Laisvųjų Profesinių 

Sąjungų organizacijos (IBFG) pranešimą, 
pastaruoju metu Rumunijoje iš kalėjimų 
ir darbo stovyklų išleisti keli šimtai poli
tinių kalinių. Esą, tai įvykę siekiant suda
ryti palankesnę atmosferą ryšium su JAV- 
se prasidėjusiais amerikiečių-rumunų pa
sitarimais. Tačiau politinių kalinių skai
čius Rumunijoje ir toliau siekiąs 10.000.

r&jtfyate DIENOS ~Į
JAV KIPRO BYLOJE

Turkijos vyriausybė yra tos nuomonės, 
kad padėtis Kipro saloje nebepataisoma 
Tr todėl tą salą reikia užimti. Turkija tel
kia tam žygiui kariuomenę.

Norėdamas sustabdyti tą žygį, JAV pre
zidentas Johnsonas skubiai išsikvietė pas 
save Turkijos min. pirm. Inonų.-

SUSIRŪPINIMAS DĖL RUMUNIJOS
„Washington Post“ žiniomis, tarp Sov. 

Sąjungos ir Rumunijos vyksta dideli nesu
tarimai. Prieš Sov. Sąjungos valią, Rumu
nija nori vesti savarankišką ekonominę po 
litiką ir dėl to net su JAV stiprina ryšius.

Norėdamas paveikti Rumunijos komu
nistų partiją, ten jau kelis kartus lankęsis 
Chruščiovas. Paskutinį kartą jis ten slap
tai lankęsis prieš važiuodamas į Egiptą ir 
norėjęs pašalinti Rumunijos komunistų va 
dą Georgiu-Dejį.

SUDEGINIMAS NEBELAIKOMAS 
NUODĖME

Popiežius Paulius VI patvirtino doku
mentą, kuris nebelaiko nuodėme, jei miręs 
katalikas yra sudeginamas krematoriume.

Popiežius esąs tos nuomonės, kad degini 
mas krematoriume dabar jau nebesąs 
koks nors antireliginis pasireiškimas ir su 
derinamas su ekonominiais ir higienos mo 
tyvais.

NEDUOS GINKLŲ
Sov. Sąjunga patikino Turkiją, kad ji 

neduosianti ginklų ir karinių medžiagų 
Kiprui, kur graikiškoji dauguma kovoja 
prieš turkiškąją mažumą.

NAUJAS MIN. PIRMININKAS
Kongreso parlamentarinė partija savo 

vadu ir kartu Indijos ministeriu pirminin
ku išsirinko Lalą Bahadurą Šastrį.

VISUR TAS PATS
Pastaruoju metu Britanijoje pradėjo 

reikštis chuliganiškas jaunimas. Bet pasi
rodo, kad ir Sov. Sąjungoje esama tokių 
reiškinių. Štai „Junost“ rašo, kad vasarvie 
tėję netoli Maskvos būrys tokių svečių 
kambaryje sudaužė televizijos aparatą, 
kad galėtų laisvai pasišokti, sudaužė lem- 
pss, veidrodžius, išmindžiojo gėles, išlau
žė krūmus, o su lovų apklotais valėsi ba
tus.

VIDURIŲ ŠILTINĖ
Britanijoje siaučiančios vidurių šiltinės 

nesiseka sustabdyti.
Apie Aberdeeną jau yra sergančių dau 

giau kaip 400.

GOLDWATERIS Į PREZIDENTUS?
Artėjant rinkimams į JAV prezidentus, 

dabar jau vyksta populiarumo varžybos 
tarp norinčiųjų kandidatuoti.

Kalifornijoje besivaržant dviems jų dėl 
respublikonų kandidatūros, senatorius 
Goldwateris surinko apie 60.000 balsų 
daugiau, kaip New Yorko gubernatorius 
Rockefelleris.

Tai išgąsdino pasauli, nes Goldwateris 
skelbia kraštutinę reakcinę politiką.

P-niai S. STAUSKIENEI, 
jos mylimam vyrui tragiškai mirus, 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia
Derby Sk. nariai

Ponioms
F. ČEPINSKIENEI ir R. POPIKIENEI,
jų mielam tėveliui mirus Vokietijoje, 

liūdesio valandoje gilią užuojautą reiškia
Derby Sk. nariai

Tragiškai mirus
JUOZUI STAUSKUI, 

jo žmoną p. St. Stauskienę nuoširdžiai 
užjaučia ir kartu su ja liūdi

Derby Lietuvių Klubas

Mūsų nares
p. F. Cepinskienę ir p. R. Popikienę, jų 
tėveliui p. ČERKUI Vokietijoje mirus, 

mes visi giliai užjaučiame
Derby Lietuvių Klubas

1
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VIETOVARDINIS LOBYNAS
Lietuviškoje spaudoje jau nemaža esa

me skaitę, kad Bronius Kviklys yra paruo
šęs didžiulę knygą apie Lietuvos vietoves. 
Pagaliau tai knygai buvo surastas leidėjas, 
buvome kviečiami ją užsisakyti, ir šian
dien jau turime rankose tos knygos I to
mą. Knyga pavadinta Mūsų Lietuva.

Iš viso jos bus trys tomai. Kada išeis 
kiti du tomai, dar kol kas neaišku. Tačiau 
šio pirmojo tomo pasirodymas buvo toks 
greitas ir netikėtas, kad tiesiog nustebino 
prenumeratorius. Tik jie gavo laiškelius, 
kviečiančius susimokėti prenumeratos mo
kestį, nes knyga esanti spausdinama, o, 
štai, jau ir pati knyga rankose! Toks nu- 
stebinimas prenumeratorių, žinoma, labai 
malonus ir džiuginantis.

Kas gi tai per knyga?
Apie ją nemaža jau buvo rašyta, kol dar 

nebuvo išėjusi. Bet dabar, tą gražų tomą 
turint rankose, jau ir gerą vaizdą galima 
susidaryti ir pabandyti knygą vertinti.

Knyga, žinoma, neeilinė, šitas tomas tu
ri 752 didelius puslapius (formatas dides
nis už Lietuvių Enciklopedijos). Nežmo
niškai daug iliustracijų ir dar vis puikių, 
būdingų.

Šio tomo pradžioje turime didelius įžan
ginius straipsnius, skirtus Lietuvos žemei 
ir žmonėms (geografinei padėčiai, vardo 
kilmei, tautai, kalbai, valstybės ir tautos 
žemės plotams, sienoms, upėms, ežerams, 
klimatui, Lietuvos žemės turtams, miš
kams, gyvūnijai, paukščiams, archeologi
jos paminklams, gyventojams, gyvenvie
tėms, istorijai). Ta dalis ypač naudinga 
tiems, kurie neturi jokių geografijos ir is
torijos knygų.

Toliau viskas skirta Vilnijos ir Rytų 
Aukštaitijos vietovių aprašymams.

Vilnijos skyrių sudaro Vilnius, su prie
miesčiais ir apylinkėmis, Vilniaus apskri
tis; kitos apskritys: Vileikos, Maladečinos, 
Ašmenos, Valažino, Lydos, Ščiutino, Gar
dino, Alytaus, Trakų. Skyriaus gale dar 
paskirta vietos lietuvių kultūros pamink
lams ir gyvenvietėms Gudijoje, senosioms 
lietuvių gyvenvietėms Gudijoje ir lietuvių 
kolonijoms Gudijoje.

Rytų Aukštaitija: Zarasų, Breslaujos ir 
Švenčionių apskritys.

Turint galvoje šitiek didelių puslapių, 

ŠATRIJOS RAGANA

VIKTUTĖ
APYSAKA

(17)

Vakar pas mus buvo svečių. Butautai ir 
dar kelios panos ir ponai; buvo, žinoma, ir 
daktaras, šoko, grojo, dainavo... buvo links
ma. Prasidėjo mano savaitė šeimininkauti; 
turėjau daug darbo ir mažai tesėdėjau salone. 
Nepykau dėl to: sėdėdama tenai, būčiau gavus 
nuolat šokti, o dabar tik retkarčiais tesisuki- 
nėjau. šokius mėgstu, bet, šokdama daug, ne
galėčiau pasikalbėti su daktaru, kuris nešoka. 
O dabar galėjome prisikalbėti lig soties, nes 
jis man padėjo šeimininkauti, stalą padengti, 
pripilti, sudėti viską, trumpai sakant, buvo 
tikru tarnu. Kalbos mums niekados netrūksta, 
kaip iš maišo lenda vis nauji klausimai ir te
mos. O su kitais jaunikaičiais visai nemoku 
šnekėti. Pakalbėti apie orą, apie ūkį, apie pa
nas — ir stop! Nemoku linksminti svečių — ži
nau gerai. Daktaras, matyti, patinka visoms 
panelėms; sako, kad gražus, simpatingas, tik 
nelaimė — nešoka. Vargšės panelės labai nu
liūdo tai išgirdusios. Pasakiau jam:

— Kaip gaila, kad tamsta nešoki! Gailė- 
kis ir pats: visos panelės tamstą vieną rinktų į 
figūras. Būtumei tamsta, lyg inkstas taukuose. 
Argi iš tikro nesigaili nemokąs šokti? Prašau 
prisipažinti! Argi ir nenori visiškai?

— Nori tamsta tiesos? Norėčiau šokti ir 
šokčiau tik su tamsta. Bet kadangi su vienu 
tiktai asmeniu šokti negalima ir reikėtų ir su 
kitomis, nesigailiu.

Ką man reikėjo į tai atsakyti?! Apsisuku
si nubėgau į saloną šokti. P. Jonas, Dievas žino 
dėl ko, buvo liūdnas; o man buvo linksma, ge
ra, tik sunku darės pažiūrėjus į p. Jono rūs
tų veidą. Norėdama jį sujudinti ir palinks
minti, vis jį rinkaus į visas šokių figūras. Ma
no paklaustas, kas jam yra, atsakė, kad nieko 
ypatingo, kaip ir visados. Kažin ko nubėgome 
su Onyte į savo kambarį. Tenai tariau:

— Dievas žino, kas yra tam p. Jonui! šį
vakar toks apsiblausęs...

— Ir dar klausi! Kokia tu naivi, Viktutė!

Ir kuo jis džiaugsis? Ar tuo, kad rivalį gavo?
— Kokį rivalį? Sakyk aiškiau!
— Tarsi nežinai! Ogi daktarą, žinoma! 

Kokio dar kito bereikia! Mato, kad jis vis ap
link tave sukas, o kas tavo širdyje, kas gi gali 
žinoti? Daktaras šimtą sykių daugiau turi 
šansų už p. Joną: savarankus žmogus, partija 
gera. Kvaila būtumei pasirinkus ne jį, bet p. 
Joną. Jis, matyt, tai nujaučia ir sėdi, lyg de
besys.

— Ar iš galvos išėjai?! Eikit sau su savo 
įtarimais! Aš nenoriu nei tų partijų, nei ka
valierių, pasilik sau, jei nori!

Nuo tos valandos dingo mano linksmybė, 
kilo kažkoks sunkus jausmas. Apmaudas ėmė 
ant žmonių, ieškančių visur partijų, įsimylėji
mo, Dievas žino ko! Tarsi palytėjau kokį slie
ką — taip man ant širdies buvo šlykštu. Kad 
bent sykį būčiau pamąsčius, katras jų dviejų 
geresnė partija, ar kad vieną jų dviejų galė
čiau už vyrą pasiimti!.. Nė į galvą man tai 
nebuvo atėję. Ir vienas'ir antras — žmonės 
šviesūs, geri, galima su jais protingai pasikal
bėti, jų draugija labai maloni mano protui ir 
dvasiai. Ar jau ta Onytė viso to negali supras
ti? Su daktaru maloniau man, nes daugiau 
sutinkame, bet mėgstu ir p. Jono draugiją. 
Klausant Onytės, reikėtų padaryti išvadą, kad 
kartu du įsimylėjau... Cha! cha! Tikrai juokai 
iš tokių išvadų!

Gruodžio 27 d.
Vakar visi nukeliavome pas Butautus. Va

žiavome mažais šlajukais, aš su p. Jonu.
— šiandien pakenčiamai, — tariau pake

lyje, — bet vakar įerzinai tamsta mane: tiek 
buvo panelių linksmų, gražių, o tamsta, užuot 
linksminęsis su jomis, sėdėjai, kaip juodas de
besys.

— Ne visados galima žibėti, lyg saulė, ką 
padarysi! Panelėm, man ding, dėl to buvo ma
ža nelaimė: visos jos težiūrėjo į daktarą, kaip 
į saulę. Tikrai, jis turi laimės su gražiąja ly
tim!

— Dėl ko tamsta kalbi taip ironiškai? Juk 
jis pats nėmaž neieško tos laimės ir galvos sau 
dėl to nelaužo.

— Aš to nesakau... sergėk Dieve! Nežino
jau, kad jis toks pamaldus žmogus, tas dakta
ras: šiandien žiūriu — bažnyčioj bestovįs, iš 
knygos besimeldžiąs... visiems pavyzdys!

— Ar tai taip nuostabu? Taip ir reikia. Jis 
bažnyčioje beveik kiekvieną šventadienį ir, 
žinoma, netam, kad skaitytų istoriją...

— Aa, tai į mane šauta! Na, ką padarysi? 
Aš negaliu būti avinu, kurs bėga paskui kitų

avinų būrį; negaliu taip užtemdyti savo protą, 
kad tikėčiau, ką tas piemuo sako.

— Tai dar klausimas, kas didesnis avi
nas. O ar tamsta nebėgi paskui būrį? Ir dar 
prieštarauji pats sau, nes, atmesdamas tikėji
mą, dėlto tiki tokiais, kaip anas „Dievo Moti
nos gyvenimo“ autorius et consortes; tiki taip 
pat, kad Dievo nėra, nes ar tai įrodyta? Ar ži
nai tamsta, verčiau meskime tą temą! Jau vis
ką žinau, ką tamsta pasakysi apie šį dalyką, ir 
tamsta daug iš manęs esi girdėjęs... neverta 
burnos aušinti! Prašau kalbėti apie ką kita, 
ne apie daktaro pamaldumą ir Dievą.

— Gerai, nebeerzinsiu. Kalbėsime apie ką 
kita. Dabar jau tamsta tikra lietuvė: susipaži
nai su mūsų judėjimu, daug skaitai lietuviš
kai, pramokai mūsų kalbos, tuojau mane pra
lenksi.

— O, dar daug reikia! Bet jau bent kiek 
eina lengviau. Po Kalėdų rašysiu tamstai ge
resnius laiškus, ne tokį šiupinį, kaip lig šiol.

— Tai tamsta vis dėlto žadi rašinėti? Tik
rai?!

— Kodėl ne? Nesuprantu, kodėl tamsta 
manai, kad liausiuos? Rodos, atsakydavau 
akuračiai.

— Taip sau pamaniau... Dėkui už priža
dėjimą. Tamstos laiškai labai malonūs, dau
giau juose pasakai, nekaip lūpomis, šiaip jau 
tamsta retai teatidarai savo sielą.

— Per laiškus drąsiau kalbėti. Dabar ati
darysiu sielą, jei tamsta nori, štai esu be galo 
laiminga išmokus lietuviškai. Tamsta jau esi 
iš manęs girdėjęs, kad vis daugiau trokštu 
veikti pasaulyje; dabar turiu tam tikslui dau
giau priemonių. Rinksiu dainas, pasakas, už- 
rašinėsiu gaidas ir siųsiu tiems, kurie jas su
naudos. Dabar galėsiu gerai mokyti skaityti ir 
rašyti; stengsiuos kokiu nors būdu rinkti pi
nigus lietuviškiems reikalams... Ak, kad nors 
krislelį atneščiau naudos tėvynei! Nors kris
lelį! Bet taip sunku padaryti, ko siela trokšta! 
žmogus esi suvaržytas, atsikvėpti negali; bi
jok kiekvieno žmogaus, saugokis nuolat, kad 
drąsesnio žodžio neištartumei... Dieve mano!

— Reikia darbuotis atsargiai, bet darbuo
tis būtinai! Tėvynei šimtą sykių didesnė nau
da iš tokio sūnaus, kurs, nors tiktai per vienus 
metus, bet iš visų jėgų dirbęs, paskui visą savo 
amžių yra priverstas gyventi svetur, negu iš 
tokio, kurs lig mirties sėdi tėvynėje, lyg strai- 
gių kauše, žus vienas darbininkas, pakils jo 
vietoje trys, jo darbais įkvėpti... Lietuva ne
pražus, nors ir žudo jos žadintojus...

— Nepražus!

(Bus daugiau)

aišku, kad čia sugrūsta labai daug duome
nų. Br. Kviklys atliko didelį darbą, tokią 
knygą paruošdamas, o J. Kapočius — pa
siimdamas ją išleisti. Didelis darbas, ir 
sunku būtų pageidauti, kad būtų gera bu
vę, jei jis dar būtų padidėjęs.

Matote, reikalas toks, kad, reikšdami 
didžiulę pagarbą „Mūsų Lietuvos“ sudary
tojui ir jos leidėjui ir teigiamai vertinda
mi viską, nejaučiame pareigos kai ko ir 
nutylėti.

Be galo didelis darbas būtų palyginti 
šioje knygoje aprašytąsias vietoves su 
tais tekstais, kurie išspausdinti apie jas 
Lietuvių Enciklopedijoje. Be to, kai kurios 
vietovės dar kol kas nepateko į Enciklope
diją (pvz., pirmoje eilėje Vilnius). Tačiau 
paviršutiniškai kelias palyginome. Vienų 
vietovių aprašymai knygoje trumpesni, 
negu Enciklopedijoje, bet kai kurie — il
gesni. Vadinas, nemaža duomenų kartoja
si. Taigi kas turi savo namuose Lietuvių 
Enciklopediją, tam jau nebėra didžiausia 
būtinybė įsigyti dar ir „Mūsų Lietuvą“ ir 
džiaugtis ja, kaip visiškai nauju ir bran
giu dalyku. To džiaugsmo dozė jau suma
žėja. Turėdamas Enciklopediją, jauti, kad 
šalia jos „Mūsų Lietuva“ jau yra šiokia 
tokia prabanga, nors ir graži prabanga.

Padėtį vargu kiek daugiau pakeičia ir 
tas dalykas, kad „Mūsų Lietuvos“ tekstas 
vietomis yra ne toks sutrauktinis, kaip 
Enciklopedijos. Čia turime galvoje, pvz., 
šen ten įterptą kurį tinkamą eilėraščio 
posmą.

Vadinas, knyga turi būti nepakeičiama 
brangenybė pirmoje eilėje tiems lietu
viams, kurie neturi ir nežada įsigyti Enci
klopedijos. Jie čia turės stambesniųjų, žy
mesniųjų Lietuvos vietovių savotišką en
ciklopediją.

Bet vieną dalyką, tur būt, reikia apgai
lėti, nors jau aišku, kas yra ir kas bus. 
Kiti du tomai, be abejo, bus panašiai su
tvarkyti, kaip ir šis pirmasis. Vadinas, bus 
aprašymai daugiau tik tų mažesniųjų vie
tovių, kurios yra kuo nors išgarsėjusios. 
O jeigu kaimas niekuo neišsiskiria iš kitų, 
jeigu jame nebuvo jokio paminklo, kapi
naičių ar mūšio, tai jis ir liks taip tarytum 
niekada nebuvęs. Nebus jo nei šitoje kny
goje, nei Lietuvių Enciklopedijoje. Šituos 

visus niekur nepatenkančius kaimus kaip 
tik ir norėtume apgailėti. Mes, kol dar gy
vi, vis atsimename juos. Čia dar kiūto šis, 
čia anas kaimas, bet dabar juk vyksta vi
sokie draskymai ir kilnojimai, kurių metu 
nebėra jokių garantijų, kad taip ir palik
sim, kaip radom. Argi paskui vėl po kokio 
šimtmečio turės vaikščioti po Lietuvą nau
ji užrašinėtojai ir iš naujo klausinėti se
nelius, kur čia kokio kaimo būta ir žmonių 
gyventa? Šiandien tai padaryti, rodos, te-

ANIO RUKO
Anis Rūkas yra iš tų gyvųjų lietuvių, 

kurie stengiasi atsiliepti į kiekvieną spau
doje keliamąjį opesnį klausimą. Jo nuo
monė ne visada sutaps su daugumos nuo
mone, bet jis vis tiek ryžtasi pasisakyti sa
vąją, jei kuris išspausdintasis straipsnis 
jam patinka ar nepatinka.

Bet jis pajėgus ir kitokiu būdu reaguoti. 
Štai jis periodinėje spaudoje yra jau kėlęs 
klausimą, kad yra daug gražių lietuviškų 
vardų ir juos reikia vartoti, o ne krikščio
niškuosius, kurie yra nelietuviški. Jo griež 
ti tuo klausimu pasisakymai, tur būt, nė 
per vieną laikraštį neišvydo dienos šviesos 
taip, kaip buvo parašyti. Dėl to Anis Rū
kas ryžosi atskiru leidiniu pateikti visuo
menei ne tik savo mintis dėl vardų, bet ir 
patį vardyną. Jis sudarė ir išspausdino 
Asmenų, dievybių ir didvyrių vardyną (jo 
kaina 3 dol., 90 psl. didesnio formato, ir 
leidinys gaunamas tik pas autorių: Anis 
Rūkas, 712 W. 17th Pl., Chicago 16, Ill., 
USA).

Kaip jau sakėme, Anis Rūkas turi savo 
stiprią nuomonę dėl daugelio dalykų. Turi 
ją tokią ir dėl lietuviškų ir krikščioniškų 
vardų, ir ją jisai išreiškia laisvai savo mi
nėtosios knygos įžangoje. Pagrindinė jo 
mintis visiškai gera: krikštykime savo vai
kus lietuviškai!

Gerai, krikštykime.
O kad mes galėtume krikštyti, tai Anis 

Rūkas pateikia ištisą lietuviškų vardų žo
dyną. Pradžiai jis net sudaręs ištisą kalen
dorių, kuriame tie lietuviški vardai su- 

bėra žymiai lengviau net ir svetur gyve
nant, negu tiems, kurie užrašinės ateityje.

Dar viena, gal jau tikrai smulkmena, 
tai aprašytųjų vietovių smulkesnis turi
nys. Jis eina ne kaip knygos kartu įrišta 
dalis, bet kaip palaidas 4 puslapių priedas. 
Šituo būdu jam bus lemta nusimesti. O 
toks turinys labai reikalingas. Argi dabar 
mes turėtume pirktis klijų ir patys terlio
tis? Ypač, kad dabartinis knygos įrišimas 
geras ir puikus, vadinas, toks terlioj imąsis 
gadintų tik knygos išvaizdą.

K. Abr.

VARDYNAS
skirstyti pamėnesiui, kiekvienai dienai vis 
skiriant po 4 ar 5 vardus.

Toliau jis duoda atskirus vardynus. Vie
nas tokių yra skirtas lietuviškiems asmen
vardžiams. Kitas tokiems vardams, kurie 
žinomi pasakose. Gale dar yra dievių ir 
dievų globėjų, asmens lemties dievų ir 
nelabųjų dvasių sąrašai.

Pabaigos žodyje autorius dar kartą ke
dena vardų klausimą.

Išskyrus ginčų galinčius kelti įžangos ir 
pabaigos žodžius, patsai vardų žodynas, 
žinoma, turi būti malonus lietuviui. Deja, 
bevartant šią Anio Ruko brošiūrą, kyla ir 
tam tikrų abejonių. Iš kur gi jis surinko 
visus tuos vardus? Sakosi dalį paėmęs iš 
kalendorių. Bet ar visus?

Jeigu visus, tai gali būti, kad jo patei
kiamieji čia vardai jau yra patikrinti ir 
patvirtinti kalbininkų, tautotyrininkų ir 
istorikų. Tokio patvirtinimo mums reikia, 
nes kitaip galima juk susigalvoti vardų, 
kurie neatitiks žodžių darybos ir varto
senos.

Jeigu mums tokį vardyną pateiktų Skar
džius, Salys, Dambriūnas ar Jonikas, mes 
nė trupučio neabejotume. Tie vyrai juk 
išmano reikalą. Deja, Anis Rūkas juk pir
moje eilėje yra tik kupinas gerų lietuviš
kų norų. Tačiau jis nėra mokslo žmogus, 
kurio kiekvienu žodžiu galėtum tikėti.

Anis Rūkas abejones skaitytojui kelia 
dar juk ir tuo, kad rašydamas irgi ne
silaiko arba nekreipia dėmesio į lietuvių 
kalbos rašybos dėsnius. Jis juk rašo „kai
po“, „nusižiurę“, „naujagymius“, ir t.t. 

Toks rašymas kelia tik įtarimą, kad turi
me reikalo ne su specialistu, o su mėgėju, 
kuris turi vien gerų norų. O gerais norais 
juk visko nesutvarkysi.

Be kita ko, brošiūrą yra išleidęs pats 
autorius. Kas ir kur spausdino — nepa
žymėta.

K. Abr.

■ —

ITToekmadienio, 
!RimčiaQ

„PADĖK, DIEVE!“

Evangelija pasakoja (Lk. 5, 1-11), kaip 
kartą Jėzus mokė žmones ant Genezareto 
ežero kranto, sėdėdamas žvejo Simono Pet 
ro laively. Jo klausėsi ir Simonas, nuvar
gęs po nakties darbo: visą naktį žvejojo ir 
nieko nesugavo. Baigęs kalbėti minioms, 
Jėzus pasiūlė Simonui dar kartą išmesti 
tinklus valksmui. „Dėl Tavo žodžio aš įlei- 
siu tinklą“, sutiko tas ir užgriebė didelę 
žuvų daugybę. — Taip Jėzus padėjo žve
jui Simonui Petrui. Žinoma, ta Jėzaus pa
galba turėjo gilesnę prasmę. Ne praturtin 
ti Simoną — dėl to nebūtų vertėję daryti 
stebuklo. Bet padaryti jį apaštalu ir žmo
nių žveju! „Nebijok, nuo šio laiko tu jau 
žmones žvejosi“, pasakė jam Jėzus. Ir Pet
ras bei jo draugai, ištraukę laivus į kran
tą, visa paliko ir sekė Jėzų.

Lietuvoj buvo senas gražus paprotys: 
dirbantį žmogų praeinantieji sveikindavo 
žodžiais: „Padėk, Dieve!“ Gražus linkėji
mas, kad Dievas duotų pasisekimo darbe.

Dievas neperima žmogaus darbo, nes 
darbas yra žmogaus paskirtis. Dievas re
tai padeda stebuklu, kaip tada Simonui 
Petrui, ir tik turėdamas ypatingą tikslą. 
Tačiau, kaip sako Šventasis Raštas: žmo
gus sodina, žmogus laisto, o augimą duoda 
Dievas (1 Kor. 3,6).

žmogus, apsipratęs su gamtos įstaty
mais, dažnai ir negalvoja, kad tokie įstaty 
mai yra, ir dar mažiau galvoja, kodėl to
kie įstatymai yra. žmogus žino, kad paso
dintas ir palaistytas augalas auga, bet re
tai klausia save, kodėl jis auga. Chemiš
kos žemėj esančios medžiagos savybės ir 
pati gyvybės esmė juk nepriklauso nuo 
žmogaus. Kodėl gi auga pasodintas auga
las?

Taigi tas linkėjimas: „Padėk, Dieve!“ 
turi gilią mintį. Žmogus sodina, Dievas , 
duoda augimą ir tuo padeda žmogui. Žmo
gus elektros laidus praveda, o pati magne 
tinė ir elektrinė jėga ne žmogaus sukurta, 
o duota kartu su pasaulio sutvėrimu. — 
Taip kiekvienam darbe Dievas ir žmogus 
veikia kartu.

Savo gerumu Dievas padeda ir tiems, 
kurie jo neprašo, ar apie Jį negalvoja, ar 
net Jo nepripažįsta. Jis leidžia, kad saulė 
šviestų ir geriesiems ir blogiesiems ir kad 
lietus lytų ir ant teisiųjų ir ant neteisiųjų 
(Mt. 5, 45). Čia mūsų linkėjimas: „Padėk, 
Dieve!“ turi kitą, aukštesnę ir ne materia
linę prasmę, būtent, kad Dievas, veikda
mas gamtos jėgose ir kiekviename žmo
gaus darbe, padėtų žmogui pažinti ir pri
pažinti Jį, kaip Tvėrėją. Pagal šventojo 
Pauliaus mokslą, „kas Dievuje yra nere
gima, Jo amžinoji galybė ir dievystė, tai 
nuo pat pasaulio įkūrimo galima matyti 
proto šviesa iš padarytųjų dalykų“ (Rom. 
1,20). Linkėdami Dievo pagalbos besidar
buojančiam žmogui, mes kartu jam lin
kini, kad jis savo darbe pastebėtų ir Die
vą, Kurs kartu su žmogum dirba. Mūsų 
„Padėk, Dieve!“ — tai ir žemiškos ir ant
žemiškos Dievo pagalbos linkėjimas.

Kunigas Vincas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — birželio 14 d., 12.15 vai. 
BRADFORD — birželio 21 d., 12.30 vai 
ROCHDALE — birželio 28 d., 11.30 vai. 
ECCLES — birželio 14 d., 12.15 vai.
NORTHAMPTON — birželio 21 d., 12 vai., 

katedroje, Kingsthorpe Road.

NAUJAUSIAI GAUTĄ
Ilgo grojimo plokštelė „Dainuojame su 

Lione“. 16 liaudies dainų (Kur bakūžė sa
manota, Supinsiu dainužę, Pamylėjau va
kar ir kt.). Išpildo Lionė Juodis.

Don Kuraičio knyga — Magiškuoju ki
limu į Vilnių — 18/6 šil.

J. Kralikauskas —Mindaugo nužudymas
— Premijuotas romanas — 22 šil.

K. Bradūnas — Sidabrinės kamanos — 
Prem. eilėraščių rinkinys — 14 š. 8 p.

J. Ignatonis — Lūžiai —Romanas —22 š.
A. Tyruolis — Metų vingiai — Eilėraš
čiai — 22 šil.
Stp. Kairys — Tau, Lietuva — 35 šil.
D. Bindokienė — Keturkojis ugniagesys

— Vaikams, gausiai iliustruota —14 š. 8 p.
Plokštelės: Lietuvių tautiniai šokiai 

(Švedo redaguota). Dainuojame su „Rūta“ 
(17 liaudies dainų) ir Težydi vėlei Lietu
va (17 liaudies dainų; Stuko redaguota).

Rašyti: DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, 
Surrey.
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18
Tuo metu, kai respublikos prezidentas 

A. Smetona vyko į Šveicariją, Lietuvos 
pasiuntiniai, diplomatijos šefo Stasio Lozo 
raičio kviečiami, rinkosi į Romą tartis pa
vergtos Lietuvos laisvinimo reikalais. Tų 
pasitarimų svarbiausias klausimas suda
ryti egzilinę vyriausybę. Visapusiškai ap
svarsčius, prieita išvados, kad to meto są
lygos tokiai vyriausybei sudaryti nepalan 
kios ir ji negalėtų veikti. Negalint sudary
ti egzilinės vyriausybės ir jaučiant gyvą 
reikalą turėti bendros politinės vadovybės 
instituciją, šiuo nutarimu buvo {steigtas 
Lietuvos Tautinis Komitetas:

Nepriklausomos Lietuvos nepaprasti pa
siuntiniai ir {galioti ministerial, akivaiz
doje Sovietų Sąjungos agresijos prieš Lie
tuvą, remdamiesi teisėtų konstitucinių ne
priklausomos Lietuvos valstybės organų 
jiems suteiktais {galiojimais atstovauti ne 
priklausomą Lietuvos valstybę, kalbėti jos 
vardu, ginti jos nepriklausomybę ir sau
goti jos interesus, protestavę prieš Mask
vos smurto aktą, nepripažindami tam 
smurto aktui jokios teisinės galios nei pa
sėkų ir vykdydami tėvynės jiems uždėtą 
pareigą, nutarė sudaryti Tautinį Ko
mitetą, kurio vyriausieji uždaviniai bus:

derinti visų lietuvių darbą nepriklauso
mai Lietuvos valstybei atstatyti ir, ligi Lie 
tuva yra okupuota, rūpintis Lietuvos vals
tybės ir tautos reikalais;

Lietuvos Tautini Komitetą sudaryti iš 
pirmininko ir dviejų - trijų nuolatinių na
rių;

įgalioti Lietuvos Tautinio Komiteto pir
mininką, reikalui esant, daryti aktus ir 
veikti viso Komiteto vardu;

kviesti viso pasaulio lietuvius talkinti 
Lietuvos Tautinio Komiteto darbui ir pra
šyti J. Š. Amerikos Valstybių lietuvius de
leguoti į Komitetą savo įgaliotinius spren
džiamuoju balsu.

Lietuvos Tautinio Komiteto pirmininku 
buvo nutarta pakviesti inž. Ernestą Gal
vanauską, jo pavaduotoju ipso iure buvo

Susitikimas su raudonaisiais
1940 m. birželio 17 d. mes, buvę trys Lie 

twos savanoriai-kūrėjai, šiurpo krečiami, 
dairėmės Kėdainiuose, Gedimino gatvėje, 
kai bolševikų įsibrovėlių milžiniški tan

kai, gremėzdiškai riedėdami gatve, laužė 
šaligatviuose augančius medelius ir pa
čius šaligatvius.

Mums bestovint priėjo mokytojas Vali- 
nevičius ir sako:

— Tai ką, vyrai, vėl turėsime tuos ša- 
rančius iš savo gimtojo krašto ginti lauk.

Buvęs savanoris vyr. pusk. Maliackas 
sako:
x— Tai kur gi mūsų kariuomenės vadas 

generolas Vitkauskas, kad neduoda savo 
kariuomenei įsakymo pastoti raudonie
siems kelio?

Valinevičius priminė, kad gen. Vitkaus
kas davė įsakymą sutikti raudonąją armi
ją, kaip draugus išlaisvintojus.

Man, buvusiam savanoriui vyr. pusk., 
dėl Lietuvos laisvės kovojusiam, taip su
spaudė skausmas širdį, kad nė nepajutau 
pasakęs, jog Vitkauskas yra parsidavęs 
bolševikams ir jį reikia pakarti. Man bai
gus tuos žodžius, tankų kolona sustojo Ge
dimino gatvėje, po tris greta. Po tankų 
vikšrais gulėjo sulaužytos šaligatvių ply
tos ir ten augę puikūs medeliai.

Aš vėl prisiminiau 1917 m. Petrapilį ir 
1918 m. gruodžio mėnesį Mirabelyje. Kilo 
klausimas: argi su raudonuoju slibinu tre
čią kartą susidūręs turėsiu mirti?

Buvęs savanoris jaun. pusk. Leščinskas 
dunkstelėjo man į pašonę, sakydamas:

— Žiūrėk, vienas jau ateina prie mūsų, 
gal nugirdo tavo pasakytuosius žodžius 
dėl Vitkausko.

Leščinsko žodžiai mane išbudino iš pri
siminimų. Raudonasis karininkas su trijų 
kubikų ženklais priėjęs paklausė:

— Draugai, ar kalbate kuris nors rusų 
kalba?

Mes atsakėme, kad visi galime kalbėti 
rusų kalba. Jis tada paklausė, ar nežinom, 
kur būtų galima gauti atsigerti vandens. 
Mes pasiūlėme jam antroj pusėj gatvės 
Riaubienės restorane skanaus lietuviško 
alučio. Jis su šypsena pasakė, kad žygyje 
uždrausta ragauti alaus.

Jis dar klausė mus, iš kur tiek daug čia 
visokių gėrybių prikrautos magazinų vitri 
nos, ir skaniai nusijuokė. Mok. Valinevi
čius klausė jį, kodėl gi jis taip skaniai juo 
kiasi. O jis su ironija sako mums:

— Aš žinau, iš kur jums tos gėrybės pri 
statytos. Amerikos kapitalistai pripildė 
jums magazinus propagandos sumetimais.

Mokytojas Valinevičius tada karštai pa
klausė jį:

— Ar draugas esate skaitęs Lietuvos is
toriją?

— Kokią gi ten istoriją Lietuva gali tu
rėti? — klausimu atsakė karininkas. Ją 
amžiais valdė kapitalistai carizmo lai
kais, o dabar Amerikos kapitalistai valdo. 

laikomas Lietuvos diplomatijos šefas Sta
sys Lozoraitis, o jo nuolatiniais nariais bu 
vo numatyti Eduardas Turauskas ir Ka
zys Škirpa. Kiek vėliau antruoju pirminin 
ko pavaduotoju buvo numatytas Lietuvos 
nepaprastas pasiuntinys ir įgaliotas minist 
ras Washingtone Povilas Žadeikis.

Pasak Škirpos, Lietuvos Tautinis Komi
tetas nebuvęs Lietuvos konstitucine pras
me jokia Lietuvos vyriausybė, o tik politi
nio vadovavimo kolektyvas, tai joks kitas 
aktas jo sudarymui nebuvęs reikalingas. 
Tačiau buvę nusistatyta prašyti respub
likos prezidentą A. Smetoną Lietuvos Tau 
tinio Komiteto sudarymui pritarti ir jo pir 
mininką E. Galvanauską skirti naujos vy
riausybės ministru pirmininku, kad jis 
tuojau galėtų ją sudaryti, kai tik susiras 
kraštas, kuris leis jai gyventi ir teisėtai po 
litiškai veikti Lietuvos labui.

Grjždami iš Romos Lietuvos pasiunti
nių konferencijos, K. Škirpa, dr. J. Šaulys, 
P. Klimas, E. Turauskas ir dr. A. Gerutis 
Berne' aplankė neseniai iš Vokietijos atvy 
kusį respublikos prezidentą A. Smetoną, 
painformavo apie įsteigtąjį Lietuvos Tau
tinį Komitetą ir išdėstė savo prašymą dėl 
jo pirmininko E. Galvanausko. Pasak K. 
Škirpos, prezidentas A. Smetona pačiam 
Lietuvos Tautinio Komiteto sudarymui 
pritaręs, tačiau griežtai atsisakęs skirti E. 
Galvanauską ministru pirmininku, nes 
juo negalįs pasitikėti jau vien dėl to, kad 
jis dalyvavęs okupanto primestoje liau
dies vyriausybėje ir tuo savo elgesiu su
klaidinęs daug inteligentų, galėjusių išsi
gelbėti iš bolševikų pavojaus. Nors šis A. 
Smetonos atsisakymas ir buvęs labai ne
malonus, bet Lietuvos Tautinis Komitetas 
tuo dar nebuvęs palaidotas...

Lietuvos Tautiniam Komitetui, kurio na 
riai gyveno įvairiose valstybėse, ir prie ge 
riaušių norų bei didžiausių pastangų buvo 
ne tik sunku, bet ir neįmanoma veikti. Tai 
buvo tik generolai be kariuomenės. Jį rei
kėjo organizuoti, ir tuo reikalu jau seno
kai sielojosi K. Škirpa.

Mok. Valinevičius, pritrūkęs kantrybės, 
jam tada ir sako, kad mes patys laisvę iš 
priešų Lietuvai iškovojome ir patys valdė- 
mės ir tvarkėmės, nepriklausydami nei 
nuo Amerikos, nei nuo Sov. Sąjungos. Jis 
tam karininkui dėstė toliau, kad Lietuva, 
nors ir nedidelė, bet turtinga viskuo, per
tekę ir sotūs ligi šiol gyvenome. Bet atei
tis, matyti, bus liūdna.

Karininkas šypsodamasis klausė mus, 
kas mes tokie būsime, kad buržuiškai ap
sirengę ir pilviukus turime nemažus. Mes 
atsakėme, kad esame ūkio darbininkai. 
Kai sočiai geriausiu maistu matinamės, 
tai ir pilviukus turime nemažus. Matote, 
draugas, koks mūsų puikus laisvoj Lietu
voj gyvenimas! Jis sako mums: mes pui
kesne laisve kvėpuojame; Sovietų S-ga — 
darbo žmonių valstybė. Nenugalima raudo 
noji armija jums, darbo žmonėms, neša 
daug šviesesnį gyvenimą. Mok. Valinevi
čius sako jam: — Mums šiandien matant 
jūsų, draugas, elgseną, laužant tankąis 
medelius ir šaligatvius, sunku tikėti darbi 
ninku laimingesnių gyvenimu.

Karininkas su ironija mums sako: — 
Sovietų Sąjunga iš pagrindų visa, kas bur 
žuaziška, sunaikins ir iš naujo demokratiš 
kais pagrindais atstatys.

Man gerai žinomi Petrapilio bolševikų 
revoliucijos šūkiai. Tai sakau jam:

— Draugas karininke, jūs skraidote pa 
dangėmis, bet nematote gyvenimo tikro
vės. Aš noriu jums keletą žodžių pasaky
ti iš 1917 metų Petrapilio revoliucijos. Le
ninas su Trockiu ir Kerenskiu irgi taip 
kalbėjo darbininkams^ kaip jūs dabar 
mums kalbate. O kas iš to išėjo, savo aki
mis mačiau. Revoliucijai pasibaigus, Lėni 
no režimui valdant, trečią mėnesį po revo
liucijos tūkstančius dabininkų šeimų išti
ko baisi bado nelaimė, kai šiuo šūkiu buvo 
vadovaujamasi. Seneliai ir vaikai, badu 
mirdami, keikė tą žmogų, kuris išgalvojo 
tą šūkį — sena sunaikinti ir laukti naujo 
pastatant.

Nežinia kuo būtų baigęsis pokalbis, jei 
tankams nebūtų buvęs duotas švilpuko 
signalas tęsti žygį. Karininkas nubėgda
mas pasakė, kad mūsų laimė, jog taip pir 
momis dienomis susitikome.

Tankams pajudėjus, mes visi keturi su
tarėme užeiti pas Riaubienę.

Skaidriosios stikliukuose skandinant 
įspūdžius, išgirdome moteriškę šaukiant:

— žiūrėkite, kiek daug raitų šarančių 
Gedimino gatve traukia!

Visi išbėgome į gatvę. Žiūrėjome ir ste
bėjomės žmonėmis ir arkliais. Raiteliai dė 
vėjo suplyšusias ir nešvarias uniformas, 
jų veidai be šypsenos. Arkliai blogai pri
žiūrimi, jų daugiau kaip pusė nekaustyti. 
Ant kitų arklių balno vietoj uždėti šiaudų 
prikimšti maišai, virvėmis pritvirtinti. Iš 
tų pačių virvių padarytos ir kilpos.

19
1940 m. lapkričio 17 d. Berlyne K. Škir

pos iniciatyva buvo įsteigtas Lietuvos Ak
tyvistų Frontas, kurio tikslas — „sutelkti 
veikliausias pajėgas į vieningą kovą dėl 
Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės ir 
kiekvienu metu reikšti, vykdyti ir atsto
vauti tikrąją tautos politinę valią“. Jis bu
vo „užsibrėžęs atkurti Lietuvos valstybę 
naujais pamatais ir ją vesti naujais ke
liais, siekti tikros ir realios vienybės, kuri 
sucementuotų visas lietuviškas širdis ir 
protus į vieningą, neišsemiamą tautinę 
energiją...“ Stengtis „išrauti iš mūsų tar
po visiems laikams tą nelamingąją tarpu
savio kovą, kuri labai prisidėjo prie Lietu
vos savižudystės“.

Tiesioginio ryšio su pačiu Lietuvos Ak
tyvistų Frontu A. Smetona neturėjo ir ne
galėjo turėti. Jam formuojantis, retkar
čiais jį aplankydavo kai kurie žymesnieji 
aktyvistų nariai, smarkiai pakaltindami jo 
režimą, ypač jo griežtą laikymąsi neutrali 
teto, tariamą didžiausią ir fatališkiausią 
jo klaidą, sužlugdžiusią Lietuvos nepriklau 
somybę. Toks jų galvojimas A. Smetonai 
visiškai buvo suprantamas ir kai kuriais 
atžvilgiais pateisinamas, tik jis abejojo 
dėl jo teisingumo.

(Bus daugiau)

Pyragų nekepėme, nebuvo miltų...

(E) Iš Lietuvos gautame laiške atsaky
ta, kaip buvo praleistos Velykų šventės. 
Vienas ūkio specialistas, turįs žmoną ir 
kelis vaikus, rašė: „Klausiate, kaip pralei
dome šv. Velykas? Mes tai nekaip, nes ne
turėjom nieko išsikepę, miltų nėra, bet 
šiaip nieko, esame sveiki...“ Toliau laiške 
pasakojama, kad nuosavas ūkis, kur gyve
nama (kolchoze), esąs „didelis“, yra vie
na karvė, avis, keletas vištų, kiauliukas, 
turime mažą sodelį, keliolika obelaičių, 
pasisodinome kiek uogų“... Laiško auto
rius prieš porą metų grįžo iš Sibiro.

Maliackas, žiūrėdamas į žygiuojančius 
bolševikus, sako:

— Dieve, Dieve, jei mūsų dabar pasi
suktų ulonų ar gusarų eskadronas, — tai 
pridarytų košės iš tų šarančėlių!

Žydaitės, raudonus kaspinus prie krūti
nių prisisegusios, su gėlių glėbiais švaistė
si, puošdamos raudonųjų pražygiuojan
čius raituosius Sąrančius. Jos, bėgdamos 
pro mus su gėlėmis, šaipėsi:

— Ui, draugai, ko gi tylite? Sušukite 
po keletą kartų ura!

Būdamas po skaidriosios stikliuko, joms 
pasiūliau rėkti, kiek tik gerklės gali. Bet 
įspėjau jas: pagalvokite, ką darote!

Kepurninko Zamkos duktė Sorė, pribė
gusi prie manęs suriko:

— Ui, jūsų jau šauliška giesmelė sugie 
dota. Mūsų gadynė dabar atėjo, supranti?!

Gedimino gatvėje pasirodė Stasys Mali
nauskas su plakatu, kad 4 vai! po pietų žir 
gyno aikštėje bus didelis liaudies mitingas 
su raudonosios armijęs karių koncertu.

Papietavę pas Riaubienę, nuėjome į mi
tingą.

Aikštėje stovėjo įkasta aukšta kartis, o 
jos viršūnėj kabojo raudona vėliava. Ne
toli karties stovėjo aukšta iš karčių ir len
tų tribūna. Jos šone metro aukštumo di
delė platforma - scena.

Stasys Malinauskas su Juozu Paukšteliu 
rikiavo prie tribūnos bolševikuojančius žy 
delius ir keletą valkatų, vengiančių darbo, 
lietuvių. Tokių išrikiavo apie dvidešimt 
vyrų ir penkias žydaites.

Pirmutinis įkopė tribūnon Malinaukaš. 
Pagarbinęs Staliną ir komunistų partiją, 
pradėjo savo pagyrų maldelę, kad esąs už
sigrūdinęs komunistas - revoliucionierius. 
Šaulių būryje būdamas, teikdavęs savo po 
grindžio štabui žinias ir platinęs bolševiki 
nę literatūrą, Kėdainių rajone skleisdavęs 
atsišaukimus.

Juozas Paukštelis irgi pagarbino Sta
liną, komunistų partiją ir, iškėlęs kumštį, 
suriko keletą kartų ura už Sovietų Sąjun
gą. Tada iš eilės pradėjo eiti kiti į tribū
ną. Buvo tokių, kurie nežinojo, ką turi sa
kyti, tai apsisukę tylom movė žemyn. Žmo 
nių minioje pasigirsta šauksmai: valio, va
lio, bravo! Malinauskas, sugriebęs vargšą 
žydelį už kalnieriaus, jį verčia šaukti ura. 
Žydukas, bėgdamas laiptais žemyn, šau
kia: Stalin, partija, ura, ura!.. Jam kaž
kaip koja paslydo, ir keberiokšt — nukri
to žemėn. Tuo tarpu trys žydaitės pasi
traukė iš eilės į minią ir dingo.

Po to raudonarmiečiai šoko.
Staiga scena pradėjo linguoti ir į vieną 

pusę slinkti, šokėjams pritupiant, paga
liau subraškėjo ir nuvažiavo nuo atramų į 
šoną.

Žmonės skirstėsi į namus, nežinodami 
baisaus rytojaus.

Jonas Stnunskis

IR NUSIKALTIMAI
(4)

Prieš baigdamas filmų gamybos institu
tą Kieve (1951 m. klasę), bandžiau studi
juoti teisę. Bet po metų mečiau, nes tik 
idiotai ar nusikaltėliai gali būti teisinin
kais sovietinėje sistemoje, kuri suimtajam 
nepripažįsta pagrindinių žmogaus teisių. 
Bet kol studijavau Kievo universiteto tei
sių fakultete, tai dėstytojai sakydavo 
mums, kad nusikaltimai, prostitucija ir 
jaunimo nusižengimai yra tiesioginis, supu 
vusios kapitalistinės sistemos palikimas. 
Moksliškai ir dialektiškai mums buvo įro
dyta, kad nusikaltėliai ne gimsta, bet pa
daromi. Dėl to turėjo būti savaime aišku, 
kad supuvusios socialinės, moralinės ir 
ekonominės reakcinių buržuazinių kraštų 
sąlygos prisidėjo prie to, jog kyla nusikal
timų skaičius. Tiek pat turėjo būti aišku, 
kad grynai socialistinė visuomenė, kokia iš 
auga Sov. Sąjungoje, nekentės nuo šitų ka 
pitalizmo blogybių, dėl to čia nėra pagrin
do nusikaltimams ar jaunuolių nusižengi
mams. Tas dalykas buvo toks logiškas, 
kad ir aš pats tikėjau juo, kol vieną dieną 
pamačiau, kaip sąvadautojai siūlo praei
viams paaugles prostitutes Chreščiatiake, 
Kievo pagrindinėje gatvėje.

Šiandien aš galiu tik juoktis iš savo nai
vumo. Nusikaltimų apskritai ir jaunimo 
nusikaltimų skaičius Sov. Sąjungoje yra 
"nepalyginamas su jokiu kitu kraštu pa
saulyje, net ir su New Yorko Central 
Park ar su Alžyro Casbah tamsiosiomis 
gatvelėmis. Labiausiai nusikaltimų apsės
tas miestas Sov. Sąjungoje yra Maskva, o 
po jos eina Kievas, Odesa, Rostovas, Tbili
sis, Baku, Kišinevas ir Sverdlovskas. Le
ningradas, Ryga, Minskas, Taškentas ir 
Lvivas taip pat skundžiasi nusikaltimais, 
bet juose, palyginti, jaukiau.

Aiškinantis sovietų valdomoje Ukraino
je vykstančius nusikaltimus, pirmiausia 
reikia turėti galvoje skirtumą tarp Kievo 
ir Odesos plėšikų gaujų. Odesos pogrin
džiui vadovauja rusai plėšikai, garsiosios 
„Odesskije blatnyje“ gaujos, kurios tero
rizuoja net saugumo policiją vinių priva
rytomis lazdomis ir rankų tarpupirščiuose 
paslėptais skutamaisiais peiliukais. Kievo 
plėšikai daugiausia ukrainiečiai, ir vadina 
jie save „Dniprovska holytba“. Tarp Ode
sos ir Kievo gaujų viešpatauja nesantai
ka, ir nuolat vyksta muštynės dėl ginčija
mosios teritorijos, tokios kaip naujasis 
Kachovkos automobilių parkas.

Kachovka prie Dniepro dabar paversta 
dideliu turistų centru. Jos vieta prie upės, 
prie pagrindinio turistų kelio i Krimą ir 
Juodąją jūrą, iš tiesų yra puiki. Praeitais 
metais buvo baigtas naujas keturių ruožų 
plentas, jungiąs Kievą su Simferopoliu ir 
Jalta. Užsienių turistai skatinami pernak
voti Kochovkoje ir kitą rytą tęsti kelionę.

Iš to pagrindinio plento siauresni dviejų 
ruožų keliai jungiasi į Nikolajevo - Odesos 
kelių mazgą. Odesos pogrindis kontroliuo
ja prostitutes, sąvadautojus, kišenvagius, 
vagius, juodosios rinkos dalyvius ir speku
liantus, kurie minta iš Krimo turistų. Nuo 
balandžio iki rugsėjo Krimas iš tiesų tam 
pogrindžiui yra aukso kasykla.

Odesos gaujos taip pat veda neatlaidžią 
kovą prieš Rostovo pogrindį („Rostovskije 
Felony“), kuris kontroliuoja Kaukazo 
Aukso Kranto ruožą (Soči - Gagry - Su- 
humi). Bet kai Kachovka patraukė turis
tų dėmesį, tai Kievo gaujos nutarė pasi

naudoti jėga. Dvejis metus vyko kruvinas 
karas ginklais, peiliais, skustuvais ir mir
tingais pianino virbais, kol abi gaujos pa
galiau sudarė nevisiškai tikros taikos su
tartį. Odesos gaujos ir jų padėjėjai kont
roliuoja visą Juodosios jūros pakraštį, nuo 
Dunojaus į rytus iki Krimo, įskaitant Sim 
feropolio - Jaltos - Kerčo trikampį. Dono 
upę, Azovo jūrą ir Kaukazo pakrantę val
do Rostovo gaujos. Toliau į rytus biaurios 
Saratovo gaujos sudaro glaudų nusikaltė
lių sindikatą, kuris veikia apie Volgos upę 
ir Kaspijos jūrą. Sverdlovsko gaujos kont
roliuoja Uralą ir Vakarų Sibirą.

Kita vertus, Kievo pogrindis veikia 
šiaurės ir pietų kryptimis, ir jo kontrolė 
pripažįstama visu Dniepro pajūriu nuo 
Smolensko iki Nikolajevo. Jeigu keleiviui, 
plaukiančiam kuriuo nors tos upės laivu, 
iškraustomos kišenės arba jei jis pasigen
da brangaus laikrodžio, tai jis turi kreip
tis ne į pulkininką Ivaną Fedotovą, polici
jos (liaudies milicijos) viršininką Kieve, 
bet į Vašką Horbatį (kuprius Vasia), ku
ris vadovauja Kievo pogrindžio išpirkų ir 
atsipirkimų reikalams.

Vašką pažinojau keletą metų nuo to lai
ko, kai 1957 m. Komsomolskaja autobusų 
sustojimo vietoje man pavogė piniginę. 
Ne tiek man rūpėjo dingę pinigai, kiek 
vienintelės man likusios mano tėvų ir se
serų fotografijos, kurie H pasaulinio karo 
metu, vokiečiams valdant, nacių buvo su
šaudyti.

Laikiau jas piniginėje ir graudžiom 
ašarom verkiau, kai paaiškėjo, kad jos 
man pavogtos iš kelnių kišenės, kol lau
kiau autobuso važiuoti į filmų studiją. 
Vėliau patyriau, jog vagys sudarė spūstį, 
kuri sumaišė laukiančių keleivių eilę, ir 
išžvejojo jų kišenes, kol jie nepatenkinti 
stumdėsi. Pasakiau savo viršininkui apie 
vagystę ir paprašiau, kad paleistų dienai 
susisiekti su „Ugrozysku“ (kriminaline 
policija). Jie mums buvo lyg ir skolingi, 
ypač po to, kai mes išgarsinome juos vie
noje savo dokumentinių filmų su tais jų 
patruliuojančiais automobiliais, pavadin
dami tą filmą „Graždane, možete spat 
spokoino“ (Piliečiai, galite ramiai miego
ti). Jų padedamas tikėjaus atgauti savo 
tėvų fotografijas. Kai dėl pinigų, tai bu
vau jau atsisakęs vilties atgauti juos.

Mano viršninkas išklausė mane ir kurį 
laiką galvojo. „Aš tau duosiu laisvą dieną, 
tačiau jei tu nori atgauti fotografijas, tai 
neik į policiją. Viską, ką jie sugalvoja, tai 
areštuoti vieną kitą nekenksmingą gir
tuoklį. Man atrodo, kad piniginių reikalas 
yra profesionalų darbas. Geriausia tai su
sisiekti su Vaska Horbačių. Jis tau padės 
už atlyginimą“.

Jis man davė adresą, suradau Vašią, su
mokėjau jam reikalaujamas išpirkas ir 
atgavau fotografijas. Vėliau savo drau
gams galėjau šitaip pasitarnauti. Per Vaš
ką, kuris, be kita ko, turėjo ryšius ir su 
policijos aukštaisiais pareigūnais, aš turė
jau progos susidaryti vaizdui apie Kievo 
ir Odesos pogrindį. Esama vienos ypatin
gos gaujos, vadinamos „Želiazki“, kuri 
specializuojasi apvogti ir apiplėšti trauki
nius. Ginkluoti geležinkelių sargybiniai tu 
ri įsakymą pirma šauti, o tik paskui klaus 
ti, tačiau jie bijo atkakliųjų „želiazki“ 
gangsterių ir mieliau apsimeta, kad ne
mato, kol šie ištuština vagonus su brangia 
važma arba įsilaužia ir apiplėšia pašto 
vagonus. (Bus daugiau)
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LONDONAS
IŠVEŽIMŲ MINĖJIMAS

Baltų Tarybos ruošiamasis birželio išve
žimų minėjimas šįmet įvyks birželio 13 d., 
šeštadieni, Estų Namuose (18 Chepstow 
Villas, London, W.ll).

Pradžia 7 vai.
Žodį tars Oro Pajėgų vyr. maršalas Sir 

Tįheodore McEvoj, KCB, CBE.
Pabaltiečių dainų ir poezijos programą 

atliks: H. Pavasars vedamas latvių miš
rus choras, sopranas M. Daskievica-Putcė, 
bosas J. Villard ir E. Helbemae-Watts.

Pasiekti: iš požeminio geležinkelio sto
ties Notting Hill Gate arba autobusais 15, 
?7, 28, 31, 52.

MANCHESTERIS
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS

Birželio 13 d., 4 vai., Susikaupimo Va
landėlė prie lietuviško paminklinio kry
žiaus Mostono kapuose. Tą pačią dieną 
6 vai. Lietuvių Socialinio Klubo patalpose 
T. Buroko paskaita.

Organizacijos dalyvauja su savo vėlia
vomis.

Manchesterio ir apylinkės lietuviai kvie
čiami kuo gausiausiai dalyvauti.

Kut. Koordinacinis K-tas

SKAUTŲ-CIŲ METINĖS
MANCHESTER?

„Europos Lietuvio“ reikalams aukojo J. 
Pumeris 5 svarus.

Tadas Česnickas Lietuvių Sodybos sene
liams paremti aukojo 3 svarus.

RAŠO K. VALTERIS

PASTABOS REDAKTORIUI

STOKE-ON-TRENT
DEŠIMTMEČIO MINĖJIMAS

Šiais metais birželio mėn. sukanka de
šimt metų, kai įsikūrė DBLS skyrius.

Ta proga birželio mėn. 20 d., 6 vai. vak., 
Sneyd Arms Hotel patalpose Tunstalyje 
ruošiame kuklų šios sukakties minėjimą.

Visus geros valios kaimynus prašome at 
silankyti — pasveikinti ir pasišokti.

Skyriaus Valdyba

ŽYMI LIETUVIAMS DIENA
Birželio 14 d. apie 10.40 vai. Lietuvių 

bažnyčios kanoniškai vizituoti ir suteikti 
Sutvirtinimo Sakramento atvyksta pats 
arkivyskupas Karmelis Heenan. Parapijie 
čius kviečiame atvykti 10.30 vai. Visi la
bai laukiami prie šv. Komunijos. Sutvirti
namiems net būtina. Išpažintys klausomos 
ir birželio 13 d. nuo 5 vai. vakaro, o sek
madienį nuo 8.30 vai. Per Sumą kunigai 
bus užimti apeigomis.

Šv. Mišios aukojamos už Lietuvą ir lie
tuvius; minime okupaciją, trėmimus ir re
zistenciją.

2 vai. po pietų arkivyskupas aplankys 
lietuvius parapijos salėje, 345 A, Victoria 
Park Rd., E.9. Visus kviečiame dalyvauti. 
Bus trumpa ir oficialinė ir meninė dalis. 
Taip pat arkiganytojas aplankys lietuvius 
ligonius.

Visi galintieji tą dieną rengiasi tauti
niais drabužiais.

Lietuviams artimo Ganytojo apsilanky
mas ir Sutvirtinimo Sakramento teikimas 
mums yra žymi šventė, kuri jungiama su 
atmintinais birželiniais Lietuvos įvykiais.

Išgyvenkime ją dvasiniu pakilimu.
Kun. S. Matulis, MIC, 

Liet. Bažnyčios Rektorius

KADA NETURĖSIME „E. LIETUVIO“?
Dėl Nidos spaustuvės atostogų vieną sa

vaitę „Europos Lietuvis“ neišeis.
Paskutinis priešatostoginis numeris bus 

išleistas sekančią savaitę (birželio 16 d.). 
Po atostogų vėl išeis birželio 30 d.

Birželio 27 d., punktualiai 6 vai. p.p., 
Manchesterio Liet. Soc. Klubo patalpose 
(121 Middletori Rd., Crumpsail - Man
chester 8) įvyks skautų-čių
Živilės ir Maironio Draugovių metinės.
Programoje: iškilminga sueiga, lauželis, 

bendras pasilinksminimas — šokiai ir lo
terija.

Visus Anglijoje gyvenančius skautus-es. 
jaunimą, mieląją visuomenę ir rėmėjus 
kviečiame kuo gausiau dalyvauti mūsų 
metinėse.

Klubas pasiekiamas autobusais nr. nr. 
62 ir 75 Half Way House kryptim.

Vyr. Sk. SI. L. šnelytė
Živilės D-vės Draugininke
S. V. V. SI. A. Jakimavičius

Maironio D-vės Draugininkas

COVENTRY
BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS

Birželio išvežimų minėjimas Coventryje 
ruošiamas kartu su latviais ir estais birže
lio 13 d., šeštadienį, City Engineer s Social 
Club, Foleshill Rd.

Pradžia 7 vai. vak. Veiks baras ir bufe
tas su užkandžiais.

Visi prašomi atsilankyti.
Coventry DBLS Valdyba

NORTHAMPTONAS
PAMALDOS IR MINĖJIMAS

Lietuviškos pamaldos bus birželio 21 d., 
12 vai., katedroje. Po jų — birželio įvykių 
minėjimas.

BRADFORDAS
PAMALDOS EVANGELIKAMS

Konfirmacijos pamaldas su Šv. Komuni 
ja lietuviams evangelikams laikysiu birže 
lio 14 d., 14 vai., Bradforde, Vokiečių baž
nyčioje (29, Grt. Horton Road).

Kun. Aldonis Putcė

PAIEŠKOJIMAI

URBAITIS Juozas iš Santakų kaimo, 
Šakių apskr., Sintautų valsčiaus.

Žinantieji jo adresą prašome pranešti 
J. Avižiui šiuo adresu: 60, Court Rd., Wol
verhampton.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — birželio 14 d., 12.15 v.
BRADFORD — birželio 21 d„ 12.30 v.
HUDDERSFIELD — birželio 28 d., 1.15 v. 
ROCHDALE — birželio mėn. pamaldų ne

bus, nes daugumas išvyksta atostogų.

(Kitos pamaldos 2 psl.)

i!!!

PAREMKITE IR PRADŽIUGINKITE SAVO GIMINES
LIETUVOJE!

Išnaudokit progą pasiųsdami mūsų specialiai paruoštus

VASARINIUS SIUNTINIUS.
šie siuntiniai yra sudaryti pasiremiant mūsų ilgamečiu 

patyrimu, ir juose yra tai, kas dabar Lietuvoje 
labiausiai reikalinga.

SIUNTINYS VA-1 — £29.0.0
Vilnonė angliška kostiuminė medžiaga 3*/2 jardo, kos
tiumui pamušalas geriausios rūšies 2/2 jardo, vilnonė 
vasariniam arba rudeniniam paltui angliška medžiaga,
3 jardai geriausios rūšies pamušalo, nailoninė suknelei 
medžiaga 4 jardai, vyriški nailoniniai baltiniai, puošniai 
šilkinei suknelei 4 jardai, nailoninės moteriškos kojinės 
2 poros, nailoninės kojinės vyriškos 2 poros, šilkinės 
skarelės 2 ir vienas kaklaraištis.

{skaičius muitą ir visas persiuntimo išlaidas, šis 
siuntinys kainuoja tik £29.0.0.

SIUNTINYS VA-2 — £10.0.0
4 svarai (visa galva) olandiško sūrio, 3 svarai grynų 
taukų, 6 svarai geriausių kvietinių miltų, y2 sv. kakavos, 
j/2 sv. arbatos, 1 sv. maišytų saldainių, 2 sv. ryžių, 2 oz. 
pipirų, 2 oz. lauro lapų, 2 svarai cukraus, su muitu ir

visomis kitomis išlaidomis tik £10.0.0.
::::

V-3 — £16.15.0
Trys atkarpos trims kostiumams vilnonės angliškos 

medžiagos įvairių spalvų —
su muitu ir persiuntimo išlaidomis tik už £16.15.0.

Dėl informacijų, pavyzdžių, kainoraščių ir įvairių 
patarimų prašome rašyti:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

Seniausia lietuviška bendrovė Anglijoje, veikianti nuo 
1938 metų. Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas ir 

atsakome už kiekvieno siuntinio pristatymą.
SKYRIAI: 121 Middleton Rd., Manchester, 8.

7042 So. Talman Ave., Chicago Ill., 60629, 
tel.436-0494, USA.

124 Park St. Sudbury, Ontario, Canada.
61N Windermere Ave., Port Arthur, Ont.
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VOKIETIJA
PASKAITA APIE VILNIŲ

Gegužės 25 d. Hamburgo universiteto 
filologijos fakulteto istorijos seminare 
prof. Dr. A.E. Senn skaitė vokiečių kalba 
paskaitą „Žvilgsnis į Vilniaus klausimą“.

Klausytojų susirinko ne per daugiausia, 
gal todėl, kad kaip tik tą dieną nužudyto
jo Amerikos prez. Kennedžio brolis prieš 
porą valandų buvo turėjęs universitete 
viešą pasikalbėjimą su studentais.

Tarp klausytojų buvo keletas lietuvių 
iš Hamburgo, tarp jų ir lietuvių studentų.

Prof. Dr. A.E. Senn atsiprašė, kad savo 
paskaitą skaitys iš užrašų, nes jis ne per 
geriausiai vartoja vokiečių kalbą. Jis kal
bėjo amerikonišku akcentu. Jo paskaita 
Vilniaus klausimu buvo įdomi. Tarp kitko 
jis paminėjo prof. Augustino Voldemaro 
pastangas dėl Vilniaus ir pasikalbėjimus 
su Pilsudskiu bei Želigovskio žygį į Vilnių 
ir kad 1922 metais vienas ministeris Lie
tuvoje, kurio pavardės jis neminėjo, turė
jo atsistatydinti dėl to, jog priėmė pas sa
ve vieną lenkų diplomatą.

Prof. A.E. Senn paminėjo, kad 1926-27 
metais prof. A. Voldemaras turėjo Pary
žiuje neviešą konferenciją su lenkais. Kal
bėjo, kad Lietuva turėjo kovoti, jog išsi
laikytų tautiškai ir kultūriškai, nepasi
duotų nei lenkų, nei kitų kaimynų įtakai. 
Todėl aplink Lietuvą buvo kažkas pana
šaus į „kinietišką sieną“. Tačiau Lietuva 
pasiekė savo tikslo.

Paminėjo, kad Lenkija ir Prancūzija 
skundėsi, jog už Lietuvą stovi Vokietija 
ir Rusija, bet iš tiesų nevisai taip buvo, 
nes, kad ir maža, Lietuva juk gali irgi tu
rėti savo nuomonę.

Po paskaitos p. Johansen klausė prof. 
Dr. Senn, kaip dabar atrodo Vilniuje, nes 
jis ten yra buvęs. Dr. A.E. Senn papasa
kojo, kad gatvėse girdėti rusų ir lietuvių 
kalba, bet mažai lenkų. Viešbutyje patar
nautojai kalbėjo rusiškai, bet tarpusavy 
kalbėjosi lenkiškai. Dr. A.E. Senn labai 
norėjo aplankyti Kauną ir Trakus. Jam 
labai rūpėjo Trakai, kaip senas miestas. 
Bet jam neleido ten važiuoti, o kai sužino
jo, kad jis istorikas, tai patarė aplankyti 
jų „revoliucijos muziejų“ vietoje Trakų...

Po paskaitos dar mes, lietuviai, pasikal
bėjome su Dr. A.E. Senn lietuviškai ir iš
siskyrėme gailėdamies, kad taip retai 
tenka pasiklausyti tokių ar panašių pa
skaitų. Dr. A.E. Senn mielai kalbėjosi su 
mumis lietuviškai.

J. Cckauskas

Emigracijos gyvenime redaktorius yra 
svarbi asmenybė; dar daugiau: tai reta 
vertybė, brangenybė. O brangenybės pa
prastai būna prižiūrimos, saugomos, pa
valomos, pašveičiamos.

Mūsiškis redaktorius taip pat reikalin
gas geros priežiūros: tinkamo atlyginimo, 
patenkinamų darbo sąlygų, paraginimų, 
pagyrimų, o svarbiausia — pabarimų. Juo 
daugiau ir dažniau jį barsim, juo jis bus 
geresnis, tobulesnis; o tobulėjimui ribų 
nėra!

„Europos Lietuvis“ išeina laiku, klaidų 
būna labai mažai, bendradarbių kadras 
gausus ir įvairus. Kas nuostabiausia — 
redaktoriui pavyko sumedžioti vertingų 
bendradarbių beveik visuose pasaulio už
kampiuose! Tad ką gi galima būtų prikiš
ti dabartiniam redaktoriui? Ak, prie gerų 
norų galima bet prie ko prikibti!..

Ilgesnį laiką vartydamas „Europos Lie
tuvį“, priėjau išvados, kad redaktorius yra 
labai nepalankus atsitiktiniams rašyto
jams, "kurių rašinius be atodairos sukiša 
į skyrių „Skaitytojų laiškai“! Dauguma 
tų „laiškų“ nėra laiškai, o įvairiomis te
momis straipsniai. Ar gi gaila įvesti vieną 
kitą skyrelį tokiems „laiškams“?

Kai tik žvilgteriu į skyrių „Europos lie
tuvių kronika“, tai vis save klausiu: „O ką 
tai reiškia?“ Vieną kartą net pažiūrėjau 
į Lietuvių kalbos vadovą ir štai ką ten ra
dau: ,,Kronika,-kos, 1. žr. chronika“ „Chro- 
nika,-os, 1. — metraštis“, „metraštis,-čio, 1.
— kronika, raštų rinkinys“. Tas man nie
ko nepaaiškino. Tada pažiūrėjau į Britiš
kąjį žodyną; ten kronikai duodamos ke
lios reikšmės: įvykių aprašymas laiko 
tvarka; istorija; pasaka: sąskaita. Taigi, 
remiantis tiek lietuviškomis, tiek britiško
mis knygomis, mūsų laikraščio „kronika“ 
nepateisina savo vardo. Be to, tai ne lie
tuviškas žodis. Tad nejaugi negalima įves
ti suprantamesnių skyrių, k.a.: „Mūsų 
veikla“, „Mūsų gyvenimo vaizdai“ ir pan. 
Bet tinkamus skyrių pavadinimus sugal
voti yra redaktoriaus reikalas — juk jis 
iš to duoną valgo!..

Žinau, kad mūsų redaktoriaus „politi
nė“ padėtis yra kebli: jam tenka taikytis 
prie visokių priešingų srovių, klasių, luo
mų ir net asmeniškų užgaidų. Aišku, dėl 
to kenčia ne tik redaktorius, bet ir laik
raštis.

Pasitaiko, kad redaktorius, bijodamas 
kelių asmenų, galinčių sukelti „audrą 
stiklinėj“, vengia spausdinti objektyvius 
bendro pobūdžio straipsnius. Taip pat 
karts nuo karto pastebimas redaktoriaus 
šališkumas: jis vieniems leidžia asmeniš
kai plūsti kitus (kartais net prisidengus 
slapyvarde!), o iš kitų reikalauja pasira
šyti tikra pavarde ir po straipsniu, nieko 
asmeniškai neliečiančiu.

Kai redaktoriui sunku būti objekty
viam, kai laikraštis negali skelbti tiesos, 
kovoti su neigiamybėmis ir prietarais, kai 
negalima pareikšti pagrįstos nuomonės ar 
iškelti įdomių klausimų, tai laikraštis ne
atlieka savo paskirties!

Šiuokart tiek.

SGGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINI
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2,. LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

MAISTO SIUNTINIAI PERSIUNČIAMI 
TIESIOG IŠ DANIJOS.

GGGGGGGGGGGGGGG

— Salisburyje, Rodezijoje, dvi afrikie
tės burtininkės nuteistos mirti, nes jos nu 
žudžiusios vienos jų sūnų, kad geriau sek
tųsi pardavinėti namie gamintą alų.

— Šiaurės Katangoje, Konge, sukilimo 
metu žuvo daugiau kaip 100 asmenų.

— Seoule, Pietų Korėjos sostinėje, po di 
džiulės studentų demonstracijos įbestas 
karo stovis ir cenzūra.

— Ryšium su Chruščiovo vizitu Skandi 
navijos kraštuose sustiprinama sienos 
kontrolė, ypač stipriai tikrinant norinčius 
įvažiuoti iš Rytų Europos kraštų asmenis.

— Hagos, Olandijos sostinės, aikštėje 
buvo atrastas laiškas su 32.000 guldenų, 
kuris dingo sausio mėn.

— Raudonasis Kryžius surado Lietuvo
je vokietį, kuris beveik prieš 20 metų, tuo
met turėjęs 13 m. amžiaus, buvo paimtas 
iš Karaliaučiaus ir išgabentas į Sov. Są
jungą (dabar grįžo į V. Vokietiją pas mo
tiną).

— Vidurnaktį Venecijoje, šv. Morkaus 
aikštėje, bokšte suskambėjo varpas, prikel 
damas gyventojus, ir paaiškėjo,, kad tame 
bokšte užsižiopsojęs netyčia pasiliko vie
nas lankytojas ir buvo ten užrakintas va
kare.

MASKVOJE KATĖS SURADO 
KLAUSOMUOSIUS APARATUS

Olandijos sostinės savaitinis laikraštis 
„Haagsche Courant“ rašo, kad Olandijos 
Pasiuntinybėje Maskvoje per paskutinius 
trejus metus buvo surasta sienose 30 ma
žutėlių klausomųjų aparatėlių. Pasiunti
nybės žmonės atkreipė dėmesį, kad jų ten 
turimosios dvi Siamo katės pradėjo Pa
siuntinybės namuose vieną sieną draskyti. 
Matyti, kad katės negalėjo pakęsti mikro
fono veikimo, kai žmogaus ausys to veiki
mo visiškai nejaučia. Pasiuntinybė nu
sprendė dėl tų aparatų neprotestuoti tam 
tikrose rusų įstaigose, o panaudoti juos 
savo tikslams. Vieną dieną netoli to mik
rofono buvo specialiai vedamas pasikalbė
jimas, kad kanalizacijos darbai prie pa
siuntinybės labai užtęsiami ir tas apsun
kina pasiuntinybę. Nelauktai jau kitą 
dieną pribuvo grupė skardininkų, kurie 
skubiai baigė darbus. Kita proga pasiun
tinio žmona pasiskundė vyrui, kad jos už
sakytoji Olandijoje dėžė su gėlių daigais 
taip ilgai dar vis stovi muitinėje. Po to 
pasikalbėjimo per 24 valandas tas reika
las irgi buvo sutvarkytas.

J. C.

Lietuvos moksleiviai — į kolchozus

(E) Komjaunimo CK sekretorė V. Dau
kaitė Vilniaus Eltos korespondentą infor
mavo, kaip Lietuvos moksleiviai leis šių 
metų vasarą. Pagal Daukaitę, vasaros me
tu moksleiviams tenka ne tik pailsėti, bet 
ir „patirti daug naujo“. Profesinių sąjun
gų, kolchozų, sportinėse ir kitose stovyk
lose vasarą praleis daugiau kaip 100.000 
moksleivių. Žemės ūkio darbuotojų vaikai 
numatyti sutelkti pionierių stovyklose ne
toli Panevėžio, Ignalinos, Palangoje, Tel
šiuose. Be to, Lietuvoje bus organizuota 
apie 80 stovyklų miestų jauniesiems gy
ventojams ir po 2-3 kolchozines bei tarp- 
kolchozines stovyklas kiekviename rajone. 
Moksleiviai dirbs ir kolchozuose. Numaty
ta, kad kolchozuose ir sovchozuose veiks 
apie 1.500 gamybinių brigadų.

Dar organizuojami ir vad. turistiniai 
Vyresnių klasių moksleivių žygiai po Lie
tuvą. Kokias turistines vietas jie lankys? 
Ogi pastarojo karo, vad. „Didžiojo Tėvy
nės karo“ kovų vietas, istorinius-revoliu- 
cinius (bolševikinius) paminklus, septyn
mečio statybas. Šią vasarą Lietuvoje ren
giamos trys moksleivių šventės.

Kaip artinami Lietuvos ir Gudijos 

kalbininkai

(E) Gegužės 15-16 dd. Vilniaus univer
sitete vyko Gudijos ir Lietuvos kalbinin
kų mokslinė konferencija, skirta gudų 
15-17 amžių rašytinių paminklų tyrinėji
mui. Perskaityta net 15 pranešimų. Juos 
skaitė Minsko ir Lietuvos mokslininkai 
kalbininkai. Kai kurių pranešimų temos: 
senosios gudų kalbos leksikos tyrinėjimas, 
gudų ir ukrainiečių kalbų paminklų ben
drumas, teisminių knygų gudų leksikos 
klausimai, rusų-gudų kalbų santykiai 17 
amžiuje ir kt.

Rytų Vokietijos studentai įspėja — 

venkite kontaktų

(E) Neseniai iš Rytų Berlyno į vakarinę 
miesto dalį pabėgu trys Humboldto uni
versiteto studentai vak. Vokietijos spau
dos atstovams pareiškė, kad R. Vokietijos 
studentija nesupranta vakariečių pastan
gų palaikyti glaudesnius ryšius su rytų 
Vokietijos studentais. Kontaktai galimi 
tik per FDJ (komunistinio jaunimo s-gos) 
vadovybę, juos ulbrichtinis režimas pri
žiūrės ir tai tik silpnins Vakarams simpa
tijas reiškiančių studentų padėtį. Studen
tai pareiškė: nemanykite, kad tokia artė
jimo taktika jūs galėsite pakeisti Ulbrich- 
to režimą. R. Vokietijos studentai nusivylę 
Vakarų nuolaidomis.
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