
' Lietuvos > 
n*cion»line 
M.Mažvydo 
<biblloteks/

L'

LI ETŲ VIS
XIX metaiNr. 26(867). 1965. VI. 22 Londonas. 1965 metų, birželio mėn., 22 d.

PO SOVIETINIU 
KEVALU MASINĖS DEPORTACIJOS Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Tito ir Ulbrichtas
Žemaitės nusavinimo logika

|||ji''. -
Rašytoja Žemaitė prieš kurį laiką sovie

tinių literatūros kritikų ir literatūros isto
rikų būdavo vadinama kritikine realiste. 
Vadinas, ji gyvenimą vaizdavo realistiškai, 
bet į kai kuriuos to gyvenimo reiškinius 
žiūrėjo kritiškai.

Kai dabar skaitome straipsnius, kurie 
spausdinami sovietinėje Lietuvos spaudoje 
apie Žemaitę ryšium su jos gimimo 120-to- 
siomis metinėmis, tai pradedame pasigesti 
to pavadinimo, kad ji buvo kritikinė rea
listė. Kas gi atsitiko, kad jai dabar buvo 
atimta ta garbė ar negarbė? O ir kodėl gi 
galėjo šitaip atsitikti?

Mums atrodo, kad tokio aptarimo atsi
sakymas reiškia tam tikrą evoliuciją ar 
net revoliuciją sovietinių kritikų galvose, 
tam tikrą žingsnį pasisavinti Žemaitę, pa
daryti ją savo įrankiu, šiandien iškeliama, 
kad ji buvusi bedievė. Ji gyvenimą vaizda
vusi vis juodą ir juodą, o žmones nykius, 
žiaurius, nežmoniškus, beveik be jokio vil
ties šešėlio, žodžiu, kaip rašytojas A. Balt
rūnas „Komunisto“ žurnale rašo, iš jos 
kūrybos veržiasi rūstus pasmerkimas be- 
širdžiams, tamsuoliams, godiesiems, išnau
dotojams, despotams, palaikantiems betei
siškumą. Visa jos simpatija buvusi paskir
ta liaudžiai. Iš to jau nesunku pasidaryti 
tolimesnę logišką išvadą, kad ji dirbo tokį 
pat darbą anuomet, kokį šiandien dirba 
partija ir partiniai. Taigi Žemaitė jau yra 
„mūsų žmogus“. Ji padarė didelį darbą, o 
šiandien jos įpėdiniai eina jos keliu. Šito
kia logika yra labai patogi.

Vadinti ją ir toliau kritikine realiste 
reikštų siaurinti jos istorinį ryšį su bolše
vikų partija ir duoti kozerius į rankas vi
siems norintiems ir šiandien kritikuoti gy
venimą, ypač rašytojams. Aha, sakytų 
šiandieninio gyvenimo kritikai, jeigu Že
maitė tokia vertinga dėl savo kritiškumo, 
jei čia yra jos esminis nuopelnas, jei tuo ji 
padėjo liaudžiai, tai ir mums leiskite būti 
tokiems pat kritiškiems. Jei ji gyvenime 
rado beširdžių, išnaudotojų, palaikančių 
beteisiškumą, godžių ir despotiškų, tai mes 
kur kas daugiau tokių surasim, nes to
kiems veistis ir gyventi šiandien turime 
kur kas puikesnes sąlygas. Tokias sąlygas 

». sudaro dabartinė santvarka. Tačiau toks 
kritiškas požiūris, sakysim, šiandieninėje 
literatūroje į dabartinį gyvenimą griautų 
sovietinę santvarką iš pačių šaknų.

Žemaitei tokie dalykai atleistini ir leis
tini, nes ji rašo ne apie sovietinę santvar
ką. Ji kaip tik kritikavo tą gyvenimą, kurį 
bolševikai sugriovė. Tiesą sakant, tą gyve
nimą, kuris Lietuvoje jau buvo sugriautas 
nepriklausomybės laikais. Vadinas, jos 
raštai šiandien parankūs režimui, nes pa
deda skelbti mitą, kad anuomet buvo ne
gerai, o dabar gerai. Dabar gerai, žinoma, 
ne dėl to, kad iš tiesų gerai, bet dėl to, kad 
negalima sakyti, jog negerai, negalima kri
tikuoti, kaip žemaitė kad galėjo.

Ieškoma konstitucijos okupacijai 
pateisinti

Mes taip ir spėjome, kad bolševikai bū
tinai nutylės tą faktą, kaip Molotovas 1940 

L, metais atsiuntė Lietuvai ultimatumą ir 
raudonoji armija birželio 15 d. sumarmėjo 
į Lietuvą. Tas faktas vis dėlto ir bolševi
kams sunkiai pasiduoda taip išaiškinamas, 
kad jis bent šiek tiek padoriau atrodytų ir 
būtų galimas pateisinti. Bolševikai irgi su
pranta, kad tas neteisėtas dalykas yra nie
kuo nepateisinamas.

Tai ir „Tiesoje“ rašąs M. Požarskas savo 
straipsnyje vis vaikščioja aplinkui, vis nu
rodinėja, kokie dar nepriklausomybės lai
kais buvo mitingai ir streikai, kaip inteli
gentija reiškė nepasitenkinimą padėtim, ir 
tik prabėgom sustoja ties birželio 15 d. 
Tada, sako, sovietų vyriausybė pareikala
vo Lietuvos fašistinę vyriausybę imtis 
griežtų priemonių užtikrinti savitarpio pa
galbos sutarčiai vykdyti, ir vyriausybė pa
krikusi, net nebandžiusi išsilaikyti.

Štai jums sovietinė teisybė!
Argi taip buvo?

' Žinoma, kad netaip.
Bet rusiškiesiems okupantams dabar la

bai norėtųsi, kad taip būtų buvę, nes pa
saulis vis neužmiršta ir nenori užmiršti 
sovietų klastos. Lietuviai taip pat yra ne
patenkinti okupacija ir tą nepasitenkini
mą nuolat reiškia. Jokios kalbos apie tau
tų draugystę ir tariamai dabar geresnes 
gyvenimo sąlygas neįveikia užslopinti to 
nepasitenkinimo. Dėl to šiandien ir sten
giamasi surasti, kuo pagrįsti tą okupacijos 
faktą, paremti jį kokiu nors tariamuoju 
teisėtumu. Net ir Požarskas šiandien iške
lia tą dalyką, kad remiantis anuometine 
Lietuvos konstitucija buvo sudaryta nauja 
vyriausybė.

(Elta) Lietuvių tauta savo istorijoje yra 
patyrusi daug nelaimių. Skaudžiausias ne
laimes ji išgyveno 1940-1941 metų birželių 
mėnesiais ir per sekusius 25-rius tėvynės 
okupacijos metus. 1941 m. birželio mėn. 
įvykdyti masiniai lietuvių išvežimai, vė
liau buvusios (po antrojo, 1945 m., bolše
vikų įsiveržimo į Lietuvą) deportacijos 
liudijo, kad, siekdami sunaikinti tautą, 
bolševikai naudojo ir.vis tebenaudoja vie
ną radikaliausių priemonių — išblaškyti 
lietuvių tautą po tolimus, mažai gyvena
mus Sovietijos plotus.

Komunistų režime labiausia nukenčia 
tos tautos, kurios turi didesnę tautinę kul
tūrą ir stipresnę tautinę sąmonę. Kaip lie
tuvių Vakaruose pabrėžta, bolševikų va
dams buvo aišku, kad lietuvių tautinis su
sipratimas ir nepriklausomo gyvenimo me
tu pasiekti laimėjimai — tai didžiosios 
kliūtys Lietuvai sovietinti.

Visi lietuviai su šiurpu prisimena 1941 
m. birželio mėn. klaikiųjų deportacijų die
nas. Nuo 1940 m. rudens Lietuvos bolševi
kinei vyriausybei pats svarbiausias užda
vinys buvo sudoroti „antisovietinį ir socia- 
liškai svetimą Lietuvos elementą“. Tokiam 
elementui aiškinti saugumo buvo sudaryta 
tam tikra sistema.

Ivano Serovo vaidmuo, pasiruošimai 
išvežimams

Kaip iš Pabaltijo turi būti išvežtas vad. 
„prieštarybinis elementas“, 1941 m. birže
lio 4 d. apie tai smulkią slaptą instrukciją 
pateikė anuometinis Sovietų S-gos Valst. 
saugumo liaudies komisaro pavaduotojas 
Ivanas Serovas. Vienu kartu keliasdešimt 
tūkstančių nekaltų žmonių išvežimas į ne
žinią iš savo tėvynės yra nepaprastas įvy
kis, sukrečiąs kiekvieną tautą. Todėl sovie
tinė operacija turėjo būti įvykdyta slaptai 
ir kiek galima skubiau. Serovo instrukcija 
yra svarbus, būdingas dokumentas — jį 
lietuvių tauta ilgai prisimins. Šiuo metu 
svarbu žinoti, kad tas pats Ivan Serovas 
už savo „darbus“ buvo paaukštintas, apdo
vanotas ordinais, o vėliau jau priėjo ir sa
vo karjeros galą, šiais metais jis išmestas 
iš partijos ir traukiamas atsakomybėn už 
nusikaltimus. Netenka abejoti, kad jis ne
bus kaltinamas už 1941 m. įvykdytą apie 
40.000 lietuvių ir kelių dešimčių tūkstan
čių latvių bei estų išvežimą. Primintina, 
kad budelių likimas vienodas — iš Sovie
tų Sąjungos slaptosios policijos savo mir
timi mirė tik vienas Dzeržinskis.

Pakrauti į vagonus ir išvežti į tolimas sritis
Lietuvių ir kitų pabaltiečių 1941 m. įvyk 

dyti išvežimai buvo be galo skaudi opera
cija. Tūkstančiai lietuvių, moterų, kūdikių

PASAULY
— Izraelio pilietis Elie Cohen už šnipinė 

jimą savo kraštui buvo nuteistas Sirijoje 
mirti, žymiausioje Damasco aikštėje pakar 
tas ir 6 valandas kartuvėse išlaikytas, kol 
10.000 žmonių praėjo pasižiūrėti.
' — Italijos policija, suėmusi Milane vyrą 
ir dvi moteris, kreipėsi į interpolą (tarp
tautinę policiją), prašydama padėti jai iš
aiškinti „baltųjų vergių“ prekybos kelius.

— J. Amerikos Valstybių ambasadorė 
Luksemburgui bus dabar ponia Patricia 
Roberts Harris, negrė (pirmoji negrė to
kiai amerikiečių tarnybai).

— Šveicaras studentas Hans Finger, ku
ris krito iš Eifelio bokšto antrojo aukšto, 
daugiau kaip 300 pėdų aukščio, išliko gy
vas, nes atsimušė į pirmojo aukšto stogą.

— Italijos teismas priteisė sumokėti 26 
tūkstančius svarų atlyginimo vokiečių la
kūnui, kuris išbuvo 10 m. kalėjime, nuteis 
tas už nužudymą, kurio jis nepadarė, kaip 
dabar paaiškėjo.

— Amerikiečiai gamina jau nuo saulės 
spindulių gintis akinius, kurių rėmuose 
įtaisytas radijo aparatukas (Vokietijoje to
kie akiniai kainuoja apie 100 markių).

— Steinheidėje prie Suhlo, V. Vokieti
joje, lapė išplovė visą gyventojo vištų ūkį 
— 30 vištų ir gaidį.

— Beveik prieš 4 metus iš Nacionalinės 
Galerijos Londone pavogtasis ispano Gojos 
pieštasis Wellingtono kunigaikščio portre
tas surastas — prieš porą savaičių Birming 
hamo geležinkelio stoties bagažinėje jį pa
sidėjo kažkoks vaikinas (paveikslo kaina 
140.000 svarų).

— Graikija įsitaisė pirmąją televizijos 
stotį, kuri Atėnams duos dabar po valandą 
kas vakarą bandomosios programos.

Deja, jis, žinoma, nenori pasakyti, kad 
Merkys buvo priverstas pasirašyti tokius 
aktus, kokių iš jo reikalavo Dekanozovas. 
O kai pasirašė, tai pats buvo suimtas, iš
vežtas ir sulikviduotas. 

ir senelių neišskiriant, buvo pakrauti į gy
vulinius vagonus ir išvežti į Sovietų S-gą. 
Iš pakrovimo stočių tremtiniai buvo pra
dėti vežti 1941 m. birželio 14 d., ir vežimas 
truko ligi birželio 22 d., iki vokiečių-sovie- 
tų karo pradžios. Dėl karo išvežimai turėjo 
būti sustabdyti. Išlikę dokumentai liudija, 
kad bolševikai nebūtų pasitenkinę pirmuo
ju lietuvių išvežimu. Tai patvirtino antra
jame sovietų okupacijos laikmetyje buvę 
nauji išvežimai.

Birželinių sukakčių proga verta prisi
minti tas vietas, į kurias buvo išvežtos 
1941 m. masinių išvežimų iš Lietuvos au
kos. Pagal „L. Archyve“ (1952) paskelbtus 
nepilnus duomenis, 1941 m. birželio 14-22 
dienomis Lietuvos tremtiniai buvo vežami 
19 ešalonų su 871 vagonų. Į Altajų — į sto
tis: Lokoti, Kulunda, Bijsk, Barnaul. Za- 
čajnovo tuo metu išgabenta 441 vagonas su 
15.375 lietuviais tremtiniais, į Sibirą — į 
stotį Novosibirsk nukrepti 159 vagonai su 
5.565 tremtiniais, į Karelo-Suomių kraštą 
(Medvežja Gora) išvyko 67 vagonai su 
2.345 tremtiniais, į Ukrainą, Starobelsk, 
išvyko 145 vagonai su 5.075 tremtiniais, į 
Kazachstaną, į Makat Orenburgą, išvyko 
29 vagonai su 1.015 tremtinių, į Gudiją, 
Minską, buvo nukreipti 5 vagonai su 175 
tremtiniais ir į Oršą — 12 vagonų su 420 
tremtinių.

Sovietų trėmimai prašoka istorinius pa
vyzdžius tremiamųjų masių apimtimi ir 
priemonių žiaurumu. Apskaičiuojama, kad 
nuo 1940 iki 1950 m. (atskaičius vokiečių 
okupacijos metus) komunistiniai trėmimai 
palietė vieną dešimtadalį .lietuvių tautos.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS PRIMENA 
BALTIJOS VALSTYBIŲ BYLĄ

Ryšium su Sovietų Sąjungos agresijos 
prieš Baltijos valstybes ir su Baltijos vals
tybių laisvės kovų 25-rių metų sukaktimi, 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimas birže
lio 17 d. išsiuntinėjo Jungtinių Tautų na
riams, laisvojo pasaulio vyriausybėms ir 
spaudai tokio turinio pareiškimą:

Prieš 25-rius metus, 1940 birželio 15-17 
d.d., sovietų kariuomenė įsibrovė į Estiją, 
Latviją ir Lietuvą. Tuo veiksmu Sovietų 
Sąjunga, vykdydama Molotovo-Ribbentro- 
po slaptąjį susitarimą pasidalintu Baltijos 
valstybės ir Lenkiją, sulaužė su trim Bal
tijos kraštais savo pasirašytąsias taikos ir 
nepuolimo sutartis. Buvusios laisvos ir 
klestinčios Baltijos valstybės buvo prie
varta įjungtos į kolonijinę sovietų impe
riją.

Kaip ir vadinamuose satelitiniuose kraš
tuose, sovietiniams prispaudėjams bei 
Maskvos statytiniams nepavyko palaužti 
pavergtųjų estų, latvių ir lietuvių pasi
priešinimo dvasios. Viešais sukilimais ir 
partizanine kova praėjusiame dešimtmety
je ir pasyvia rezistencija šiandien Baltijos 
tautos savo kovą už laisvę tebetęsia.

Baltijos valstybių byla, lygiai kaip ir 
kitų sovietų pavergtųjų tautų bylos, tėra 
dalis antrojo pasaulinio karo neišspręstų 
klausimų, reikalaujančių skubaus sprendi
mo sutinkamai su per karą ir po karo So
vietų Sąjungos ir Vakarų galybių padary
tais pažadais bei iškilmingais įsipareigoji
mais, o taip pat sutinkamai su Jungtinių 
Tautų nuostatais ir visuotinai pripažinta 
apsisprendimo teise. Todėl Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos byla priklauso tarptautinių 
konferencijų ir Jungtinių Tautų darbo
tvarkei.

Betarpiška laisvojo pasaulio politinė ir 
diplomatinė parama pavergtosioms Balti
jos tautoms yra ypačiai skubi šiandieną 
dėl nesiliaujančio rusinimo bei sovietini- 
mo. Baltijos kraštams yra paneigtos net 
išviršinės apraiškos nepriklausomybės, o 
sovietų okupacinė valdžia skubina koloni
zavimo vyksmą.

Komunistinės priespaudos dešimtmečiai 
Rytų ir Vidurio Europoje išugdė naują pa
vergtųjų tautų solidarumo dvasią. Estai, 
latviai ir lietuviai savo kovoje šiandien 
nevieni. Jie turi Albanijos, Bulgarijos, 
Čekoslovakijos, Lenkijos, Rumunijos ir 
Vengrijos simpatijas, supratimą ir morali
nę paramą. Pavergtųjų Europos tautų va
lios ir siekimų vienybė yra galinga jėga 
kelyje -į laisvą Europą, apsijungusią savo 
natūraliose ribose — Europą, kuri neįsi
vaizduojama be laisvos Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos. (ELTA)
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Skyriaus narį mielą 
VYTAUTĄ ŠAUČIULĮ, 

mirus jo žmonai, giliai užjaučia 
ir kartu liūdi

Manchesterio „Ramovė“ 
Skyriaus Valdyba ir nariai

Su sovietais vėl suartėjęs komunistinės 
Jugoslavijos prez. Tito nuvažiavo į Rytų 
Vokietiją, šveicarų „Neue Zuercher Zei- 
tung“ dėl tos jo kelionės rašo:

„Tasai Tito apsilankymas Ulbrichtui 
reiškia apvainikavimą jo ligi šiol atkakliai 
vestosios politikos. Socialistinės vienybės 
partijos fiureris nuo 1962 m. pabaigos net 
ir neabejojo tuo, kad bendradarbiauti su 
Belgradu yra svarbus tikslas ir Demokra
tinės Vokietijos Respublikai tai užtikrintų 
pasisekimą Afrikos ir Azijos neutraliuo
siuose kraštuose. Gražiai užtardamas jį 
Kaire, Tito pasisakė apie jį, kaip apie bu
simąjį šaunų arabų svečią. Ne koks nors 
atsitiktinumas buvo tai, kad prieš dabar
tinę Tito kelionę į Demokratinę Vokietijos 
Respubliką Nasseras paskubom pasikvietė 
Ulbrichtą ir Sukarnas suartėjo su Panko- 
wu. Be abejo, sovietai įsakė Ulbrichtui su
artėti su Belgradu, nes jiems vis tiek rūpi, 
kad Pankowas ir Belgradas sutartinai eitų 
į Afriką ir Aziją, nors tai ir reiškia nesu
sipratimus su Pekinu“.

SUNKUS KELIAS Į AFRIKĄ
Kinijos min. pirm. Čou En-lajus šįkart 

Afrikoje teaplankė tik Tanzaniją. Jis mėgs 
ta Afriką. Tai kodėl nepasuko į kitus to 
žemyno kraštus? Britų „The Guardian“ 
rašo:

„Sunku susilaikyti nepareiškus užuojau
tos Kinijos ministeriuį pirmininkui Čou 
En-lajui. Jis atkeliavo tiek toli į Afriką pa
simatyti su Tanzanijos prezidentu Nyere- 
re, o daugiau niekas jo nepakvietė į tuos 
kaimyninius kraštus, kurie labai domina 
jį. Nesunku ir suprasti, kodėl rytų afrikie
čiai nepakviečia jo. Kur krašto viduje ne
aiški padėtis, ten niekas nejaučia entuziaz
mo priiminėti svečią, kuris skelbia, kad 
jau pribrendęs laikas revoliucijai. Uganda, 
kuri iš Kinijos gauna ginklus, gal turėtų 
žymiai didesnio intereso priimti tą įžymų
jį svečią iš žemyno, negu Zambija, kuri 
jau ir šiaip nebepajėgia susitvarkyti. Ta
čiau Kenijai šiuo metu rūpi juo toliau nuo 
savo krašto laikyti Čou En-lajų, nes ten 
vyksta vadų nesutarimai. O kad Čou En- 
lajui nesiseka įsibrauti giliau į Rytų ar Vi
durio Afriką, tai tik rodo, jog tiek rusai, 
tiek ir kiniečiai visur nusvyla nagus, kur 
tik jie kiša juos šiame žemyne ar bet kur 
kitur“.
ŠUNES, KATĖS IR TOTALITARIZMAS
Britų „New Stasman“ rašo:
„Gyvulius mylintieji rusai dabar jaudi

nasi. Jų laikomieji šunes ir katės šaudomi 
vidury dienos, vaikų akivaizdoje, visoje

r Sefitųnios DIENOS ~|
SOVIETAI PARDAVINĖJA LĖKTUVUS

Sov. Sąjunga pasiryžusi savo Iljušinais 
-62 ir kitais savo gamybos lėktuvais už
imti pasaulyje lėktuvų rinką, pardavinė
dama pigiau negu britai ar amerikiečiai.

Jų 186 vietų Iljušinas-62 būsiąs piges
nis už labai panašų britų Super VC-10. 
125 vietų Iljušinas-18 kainuosiąs 800.000 
svarų (panašus britų gamybos, tik 139 vie
tų, kainavo milijoną), Tupolev-124 kainuo
siąs 540.000 sv., Antonov-24 — 340.000 sv. 
(tik 50 vietų).

TITO GRĮŽTA
Marš. Tito ir sovietų vadai jau sutarė, 

kuriomis sąlygomis Jugoslavija grįžta į 
Rytų bloką.

Dabartinio vizito Maskvoje metu prez. 
Tito sutars galutinai dėl visų smulkmenų.

Stalinas už nepaklusnumą Tito Jugosla
viją buvo išmetęs iš sovietinio bloko 
1948 m.

DE GAULLETS SUTINKA
Prez. de Gaulle'is sutiko, kad dar šiais 

metais būtų sušaukta Bendrosios Rinkos 
kraštų viršūnių konferencija.

Lankydamasis Bonnoje, jis pareikalavo, 
kad iki birželio 30 d. būtų sutvarkytas fi
nansinio atsiskaitymo reikalas tarp Bend
rosios Rinkos kraštų.

Vokiečiams jis pažadėjo, kad Prancūzija 
neteiks kreditų lengvatų Rytų Vokietijai.

KARAS VIETNAME
Vis dažniau bombarduojant karinius tai

kinius komunistiniame šiaurės Vietname, 
komunistiniai partizanai Pietų Vietname 
pagyvino veiklą ir pradėjo užpuldinėti 
amerikiečių ir vietnamiečių kariuomenės 
telkinius.

Dėl to amerikiečiai didina savo pajėgas 
P. Vietname. Dabar jie turi jau daugiau 
kaip 51.000 karių, liepos mėn. turės apie 
70.000, o spalio mėn. apie 100.000.

Sov. Sąjungoje. Akcija naikinti geriausius 
žmogaus draugus apėmė Rusijos miestus 
ir persimetė į kaimus“. Kaip laikraštis nu
rodo, dėl to pasisakė ir sovietinė „Litera- 
turnaja Gazeta“, kuri, be kita ko, šitaip 
parašė: „Jeigu kas nors pavogs tavo paltą 
ar kepurę, tai būtų nusikaltimas, ir polici
ja imtųsi atitinkamų priemonių. Ji dėtų 
pastangas surasti ir nubausti vagį, o paltą 
grąžinti jo savininkui. Tačiau jei nužudo
mas jūsų šuo, tas keturkojis jūsų draugas, 
tai, na, blogai, ir viskas“. O „New States
man“ toliau rašo: „Literaturnaja Gazeta“ 
užimtoji linija prieš oficialųjį žiaurumą ir 
už nepajėgius savęs ginti nebylius gyvu
lius iš tikro yra labai drąsi totalitariniame 
krašte. Ir ta linija juo reikšmingesnė, kai 
prisimename, kad labai neseniai tokie pat 
smulkūs pareigūnai organizuodavo lygiai 
tokį pat beprasmišką naikinimą šuns vie
ton nustumtų žmonių — buožių, smulkių 
buržujų, menševikų ir kitokių „nežmo- 
nių“. Tada krašte niekas negalėjo ir nedrį
so kelti protesto balso. O šiandien, nors gal 
ir nedrąsiai, žmonės jau pradeda protes
tuoti, kai žudomas jų šuo. Taigi Rusijoje, 
be abejo, vyksta dideli pasikeitimai, nors 
ir matyti, kad tie naujieji dėsniai dar ir 
nepripažįsta teisės gyvuliui gyventi. Katės 
ir šunes dar tebeskerdžiami“.

V. SIDZIKAUSKAS TARPTAUTINĖS 
ŽMOGAUS TEISIŲ LYGOS PRIĖMIME

Tarptautinės Žmogaus Teisių Lyga yra 
Jungtinių Tautų patarėjas ir tuo titulu yra 
pasiūliusi Jungtinių Tautų kolonializmui 
likviduoti komisijai pradėti Sovietų Są
jungos kolonializmo bylą. Birželio 16 d- 
Lyga suruošė Jungtinių Tautų pilnaties 
pirmininkui, Filipinų, Ganos, Indijos, Li
berijos ambasadoriams prie JT ir JT pa- 
sekretoriui priėmimą. Jame, kaip Lygos 
vadovybės vienas narių, dalyvavo ir Lie
tuvos Laisvės Komiteto pirmininkas V. Si
dzikauskas ir turėjo progą priėmimo daly
vius supažindinti su Lietuvos padėtimi. 
Įdomus faktas, kad jie pasirodė gana gerai 
su Lietuvos byla susipažinę, neišskiriant 
nė pastarųjų New York Times ir New 
York Herald Tribune pasisakymų dėl Bal
tijos valstybių.

Prieš keletą dienų LLK pirmininkas Si
dzikauskas buvo susitikęs su Jungtinių 
Tautų Žmogaus Teisių Komisijos pirmi
ninku Chilės ambasadorium prie JT ir 
jam taip pat išdėstė Baltijos valstybių 
bylą. (ELTA)

SABOTAŽAS GRAIKUOS ARMIJOJE
Paaiškėjo, kad Graikijos armijoje vyk

domi sabotažo veiksmai. Pvz., į benzino 
kanes pripilama cukraus. Pasirodo, į armi
ją yra pralindusių nemaža komunistų.

Dėl to. išaiškinus kairiųjų karininkų 
grupę, buvo pašalinti 3 aukštieji žvalgybos 
viršininkai, karinis teismas nuteisė 14 ka
rininkų, o dabar areštuotas vienas asmuo 
ryšium su paskutiniaisiais sabotažo veiks
mais ir dar 3 paieškomi. •

ČOU EN-LAJUS SKALDO AFRIKĄ
Rytų Afrikos valstybės jau buvo nuta

rusios sudaryti savo bendrąją rinką ir įsi
vesti bendrus pinigus. Tai bendrajai rin
kai būtų priklausiusios Kenija, Uganda ir 
Tanzanija.

O kai į Tanzaniją atsilankė Kinijos min. 
pirm. Čou En-lajus ir pažadėjo paramą 
prekybos su užsieniais nuostoliams pa
dengti, tai Tanzanija atsisakė įeiti į ben
drąją rinką.

MIRĖ PLK. K. GRINIUS
(E) Gegužės 29 d. Vašingtone staiga 

širdies smūgiu mirė buv. Lietuvos prezi
dento dr. K. Griniaus sūnus b. gen. štabo 
pulk. Kazys Grinius. Jis buvo gimęs 1889 
m. Pilviškiuose. Pasibaigus Lietuvos ne
priklausomybės kovoms, K. Grinius Pran
cūzijoje baigė karo mokyklą, vėliau Belgi
joje — gen. štabo akademiją. Šalia tarny
bos kariuomenėje, Grinius buvo ir diplo
matinėje tarnyboje — karo atstovas Vo
kietijoje. Sovietams okupavus Lietuvą, 
protestuodamas prieš sovietų ir nacių oku
pacijas, išsikėlė į New Yorką. JAV-se įsi
jungė į lietuvių visuomenės veiklą ir jun
gėsi į talką Lietuvos laisvei atgauti. 1951 
m. perėjo dirbti į „Amerikos Balsą“, kur 
išdirbo iki mirties. Palaidotas birželio 2 d. 
Laidotuvių išvakarėse ilga kalba velionį 
pagerbė Lietuvos Atstovas J. Kajeckas.
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ARMONIENĖS LIUDIJIMAS A. KRAUSO 60m. SUKAKTIS
Kas gi šiandien nesidomi, ką išgyveno 

tie mūsų broliai ir seserys, kurie buvo pa
tekę j Sibirą ar sovietų kalėjimus? Kas gi 
nenorėtų paskaityti tuos išgyvenimus pa
vaizduojančių knygų? Jei kam patenka į 
rankas tokio turinio knyga ar straipsnis, 
tai skaito žmogus ir kartoja, kitiems pasa
koja ir būtinai nori įsigyti ir sau laikyti 
tokį dokumentą, kad galėtų dar ir dar kar
tą paskaityti. .Ar ne šitaip atsitiko su H. 
Tautvaišienės knygele? Žmonės jos pasi
genda, nes visiems neužteko. Tačiau kiek 
gi iš tiesų tokių knygų yra ir kiek jų dar 
galės būti?

Ligi šiol lietuviškai turėjome vien tik 
H. Tautvaišienės „Tautų kapinyną Sibiro 
tundroje“. O angliškai jau seniau buvo iš
ėjusi ir periodiniuose leidiniuose ištisai ar 
santraukomis kartota pagal B. Armonie- 
nės atsiminimus Alg. Nasvyčio parašytoji 
knyga Patik ašaras Maskvoje . Ta knyga 
jau yra išversta ir į kai kurias kitas kal
bas (ispaniškai, portugališkai), dar į kai 
kurias bus verčiama (į 10 Azijos kalbų), 
žodžiu, prieš kitataučius jau ji atlieka sa
vo darbą, tačiau lietuviškai paskaitydavo- 
me tik šen ten kokią ištrauką ir nusistebė
davome, kodėl gi mums būtinai reikia gra
balioti svetima kalba.

Dabar „Vilties“ leidykla JAV, ačiū jai, 
išleido šią knygą lietuviškai (256 psl.. kai
na 3 dol.).

B. Armonienės išgyvenimų istorija ypa
tinga. Kad ji ypatinga, dėl to moteris išli
ko gyva ir net galėjo patekti į Ameriką. 
Jos vyras, kaip Amerikos pilietis, dar prieš 
bolševikų okupaciją išvažiavo, tikėdamasis 
netrukus ir žmoną atsiimti. Bet tos viltys 
tegalėjo išsipildyti tik 1960 metais. Palikta 
su sūnumi, ji išgyveno Lietuvoje pirmąją 
bolševikų, paskui vokiečių okupacijas ir 
1948 m. buvo ištremta. Vadinas, Lietuvoje 
ji gyveno dar ir po karo ir šiek tiek papa
sakoja apie rusų elgesį ir partizaninį vei
kimą. Jos kaimynystėje sovietų policija 
ir kariuomenė 1946 m. išžudė būrį partiza
nų ir išlaikė savaitę miestelio turgavietė
je. Jos ūkio klojime buvo apsistoję partiza
nai, dėl to paskui vyko kratos, ir, tur būt, 
niekas negalėtų pasakyti, kas Armonienei 
paruošė kelią į Sibirą. Tada buvo dideli iš
vežimai, ir jos papasakotoji patefono isto
rija sakytų, kad jos ištrėmimą daug kas
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Kaimas kryžkelėje
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(30)

Simas Gojelis užšoko ant akmens ir, 
mosuodamas kastuvu, ėmė deklamuoti: pa
galiau surado reikalingą rimą paskutiniam 
naujo eilėraščio posmeliui, apie kurį gal
vojo visą rytą!

Gulėjai- įsikasęs
Kaip kelmas samanotas, 
Maišeis visiems po kojom 
Lyg kuprius koks kuprotas... 
Ugnies štai aš įpyliau 
Į tavo šaltą kūną. 
Ir lėksi į padanges 
Suaižytas perkūno!

Priešais netikėtai išdygo Nastutė Krū- 
minytė. Pailsusi, degančiais skruostais — 
matyt, visą kelią bėgo.

— Dėdė Grigas prašė... greitai... į raš
tinę... — išduso, laguodama kaip nusiva
riusi kalytė.

— Kas yra? — sunerimo Arvydas.
— Nežinau. Sakė, labai labai svarbus 

reikalas. Greitai, greitai!..
Arvydas priėjo prie tų dviejų kolūkie

čių, kurie dirbo kirkomis.
— Norint gauti po pūdą už dieną, kaip 

kruvinais Smetonos laikais, gerbiamieji, 
reikia dirbti rankomis, o ne liežuviais. Ir 
tikėti, kad dirbi sau. O jumyse tebelindi 
baudžiauninko dvasia. Jūs nejaučiate dar
be jokio džiaugsmo. Ne dirbate, bet lažą 
einate. Tad pasakykite, mano mieli, iš kur 
bus tie pūdai? Ar daug pūdų gaudavo bau
džiauninkas? Nieko. Jis eidavo lažą už ga
nyklą ir sklypelį žemės. Tai ko norite? — 
Arvydas su pasigailėjimu pažvelgė į ap
stulbusius valstiečius ir nuėjo.

.. .Grigas jau lūkuriavo raštinės kieme. 
Buvo labai susirūpinęs.

— Nuriedėjai kaip žirnis į plyšį — nei 
užuosi, nei pamatysi. Jurėnas skambino.

Arvydas lengviau atsikvėpė.
— Maniau, galai žino kas atsitiko. Pai

ka mergiščia! Ją pamatęs, galėjai pagalvo
ti, kad prasidėjo karas.

— Mudu kviečia j rajkomą. Tuojau pat, 
— niūriai pertarė Grigas. — Norėjau su
žinoti, koks reikalas, bet sekretorius nesi
leido į kalbas. Mano kailis nujaučia pylą.

— Ką gi. pradėkim drebėti, — nusijuo
kė Arvydas. 

nulėmė, ne vien tik ryšiai su partizanais ar 
važinėjimas į Maskvą rūpintis išvažiuoti.

Pačius išvežimus mes dar, žinoma, šiek 
tiek pažįstame. Jie vyko juk ir tada, kada 
mes dar buvome Lietuvoje. Bet mes nepa
žįstame tų gyvenimo ir darbo ar buities 
sąlygų, kuriose atsidūrė išvežtieji. Nors 
buvo bendros taisyklės, kurios taikomos 
išvežtiesiems, bet viskas įvairavo pagal 
tai, į kokį lagerį kas pateko, kokios rūšies 
darbą gavo, kas per žmonės sudarė ištrem
tųjų bendruomenę atitinkamame lageryje, 
kokie viršininkai viską tvarkė. Dėl to kiek 
vieno žmogaus išgyvenimai skiriasi ne tik 
apskritai, bet net ir tuo atveju, jei juos ra
šytų keli tuos metus kartu išbuvę kaliniai.

Ištremta 1948 m. viduryje, B. Armonie- 
nė atsidūrė prie Baikalo ežero, Novostroi- 
koje, kur buvo kertami miškai ir kur iš 
anksčiau atgabentųjų rusų retas kuris be
buvo išlikęs gyvas. Dėl savo ypatingo būdo 
Armonienė po kiek laiko gavo geresnį dar
bą. Tiek dirbdama prie kirtimo, tiek pas
kui vaikų darželio valytojos darbą, ji ste
bėjo ten vykstantį gyvenimą ir perduoda 
jį knygoje — kas atsitiko su kitais ir su ja 
pačia ar jos sūnum. Bet jau 1949 m. pra
džioje ji gavo iš savo vyro pirmąjį siunti
nį, kurio pasižiūrėti atėjo net komendanto 
žmona.

Bet 1950 m. lageryje buvo sudaryta šni
pinėjimo sistema, ir kai kurie ligi tol džiau 
gęsi laisve, kad gali atvirai pasišnekėti, 
buvo nuteisti kalėti ir išvežti. Armonienė 
per tą laiką dar priversta kelis kartus 
keisti darbą — eiti prie kelių tiesimo, 
lentpiūvėje krauti lentas, dirbti traktorių 
stotyje ryšininke, kol 1951 m. išgabenama 
į Irkutską. Čia jai buvo suprovokuota by
la, remiantis sugalvotais bendragyVentoj ų 
parodymais. Iš tardymo pradėjo aiškėti, 
kad ji pagal sovietinius standartus turėjo 
būti nuteista (dvidešimt penkeriems me
tams kalėti), nes gaudavo siuntinius ir 
tuo, taip sakant, demoralizavo kitus, pa
čiu tų siuntinių gavimu pasitarnaudama 
antisovietinėms ir proamerikinėms nuotai
koms palaikyti. Dėl to prisideda nauji iš
gyvenimai — pažintis su kalėjimo kamero
mis, tardytojais ir teismais.

Nuo to laiko B. Armonienei jau teko 
susidurti ir paskui gyventi su kriminalinė
mis kalinėmis. Kas skaitė ypač B. Sruogos,

— Nesišaipyk, Jurėnas nemėgsta laukti.
— Aš pasiruošęs. Tik minučiukei užšok

siu pas Rimšienę. Kur susitinkame?
— Prie arklidžių. Pakinkysiu arklį. O 

ko tau pas Rimšienę?
— Žinai gi — dėl audinių. Nuvešiu ta 

pačia proga, — atsakė Arvydas. Nors dė
josi nerūpestingu, bet gera nuotaika su
bjuro: staigus ir mįslingas iškvietimas į 
rajkomą nieko gera nežadėjo.

Pas Rimšas svečiavosi Goda. Ji visada 
čia užeidavo, kai įgrisdavo namie, nes ge
rai sutarė su Morta. Troboje, be jų ir pa
čių mažųjų vaikų, kurie pastalėje žaidė 
klumpėmis, nieko nebuvo. Lelija, nieko 
nesakiusi, ištrūko galvą į kaimą — po Bi
rutės išėjimo ji pasidarė tokia pat nesu
kalbama, kaip ir jos vyresnioji sesuo, — 
Danguolė tepareidavo iš darbo vakare.

Goda, atsisėdusi prie lango, garsiai skai
tė seną romaną. Jos minkštas malonus bal
sas skambėjo, čia linksmai pakildamas, čia 
srovendamas vienodai, dargi nuobodžiai, 
čia nupuldamas iki tragiško šnabždesio. 
Morta vėrė gijas į skietą. Oi, kaip jai pa
tiko ta istorija! Ji aikčiojo ir dūsavo iš su
sižavėjimo, o kartais sustingdavo, apstul
binta vaizdo, ir skietas išslysdavo iš suak
menėjusių pirštų.

Kai Goda baigė skyrių, Morta liūdnai 
nusijuokė ir pasakė:

— Knygose viskas kitaip, negu gyve
nime.

— Taip, — sutiko Goda. — Kiekviena 
knyga — tai atskiras pasaulis, nepanašus 
į tikrą, o rašytojas to pasaulio kūrėjas. Jis 
gali sukurti pasaulį tokį, koks patinka, ir 
gyventi jame, pamiršęs tikrovę. Jeigu kam 
pavydžiu, tai tik rašytojams.

— Melagiai! — piktai atrėžė Morta. — 
Suvedžiotojai! Pripliauškia gražių žodžių,- 
aukso kalnus prižada, o paskui palieka 
kaip mergą su vaiku. Geriau nebūtų jokių 
knygų, jokių rašytojų.

— Ką žinai, gal jie dėl to ir rašo, kad 
patys nori pasislėpti nuo tikro gyvenimo, 
štai tarp šitų viršelių?

Langų stiklai sutirtėjo, užgauti iš Ak
mens Varčios atsiritusios bangos.

Abi moterys sukluso.
— Gaigalas su savo velniais, — tarė 

Morta. — Nuo tamsos tratinasi.
Goda pažvelgė pro langą, nors Akmens 

Varčia buvo priešingoje pusėje. Per beržy

o ir kitų atsiminimus iš nacių koncentraci
nių stovyklų, tai žino, kad politinių kali
nių didžiausia pabaisa yra kriminaliniai, 
kurie viską tvarko, iš dalies net ir admi
nistraciją. Pasirodo, kad panaši padėtis 
yra ir Sov. Sąjungos kalėjimuose. Ligi šiol 
sunkiai gyvenusi ir mačiusi kitas dar sun
kiau gyvenant, B. Armonienė bent nebuvo 
gavusi mušti. Kriminalisčių tarpe ji susi
laukia ir pirmųjų fizinių smūgių.

Jau mes ir iš kitų šaltinių žinome, kad 
sovietinis kalėjimas apskritai yra kitoks, 
negu, pavyzdžiui, lietuviškas nepriklauso
mybės laikų ar angliškas. Dėl to dabar ir 
Lietuvoje, kaip propaganda sako, kalėji
mai panaikinti, kalėjimų patalpose buvo 
kas kita įkurdinta. Tikrasis kalėjimas yra 
skirtas tik tardomiesiems, kol jie praeina 
teismą. Tada jau surenkami grupėmis ir 
gabenami į stovyklas. Prie stovyklų yra 
įmonės ar net ūkiai, ir B. Armonienė iš 
pradžių pateko į tokią kalėjiminę stovyk
lą Irkutske ir iš pradžių turėjo dirbti siu
vykloje. Pamažu pradėjo gerėti sąlygos. Po 
metų ji išgabenama į stovyklą, kuri turėjo 
milžinišką ūkį.

Keisdama vietas ar ilgiau vienur gyven
dama, B. Armonienė vis papasakoja mums, 
kokios kur buvo sąlygos, su kokiais ji su
sidūrė žmonėmis, koks likimas ką ištiko, 
šitaip pamažu bėga laikas, o kartu didėja 
ir gana netikros viltys, kad bus galima dar 
išeiti į laisvę. Po Stalino mirties dalis nu
baustųjų buvo pradėta amnestuoti, bet B. 
Armonienė tuo tarpu net ir vėl atsiduria 
pas tardytojus dėl siuntinių, kurie, nors ir 
ne visi gaunami, padeda jai išsilaikyti. 
Bet pagaliau ir jai atėjo diena, ir ji, atga
vusi laisvę, grįžta į Lietuvą, nors ir netu
rėdama teisės, ir mes turėtume užversti 
nykios epopėjos puslapius.

Deja, dar ne.
Knygoje dar lieka truputis puslapių, ku

riuose Armonienė trumpam sustoja ties 
savo gyvenimu Lietuvoje. Nors laiškais ji 
paskutiniaisiais metais palaikė ryšį su ar
timaisiais Lietuvoje, bet laiškai ir lieka 
laiškais, ypač tikrinamieji. Taigi grįžusi 
ji nemaža sužinojo ir patyrė, tik gaila, 
kad, sakytume, šykštokai mums tepapasa- 
kojo. Tie paskutinieji puslapiai iš dalies 
juk atskleidžia padėtį mūsų tėvynėje jau 
po Stalino mirties, o B. Armonienė išvažia- 

nėlį ėjo aukštas, lieknas vaikinas ir links
mai švilpavo, pamėgdžiodamas varnėną. 
Vienplaukę vaikino galvą trinko šilti pa- 
vasarėjančios saulės spinduliai.

— Aš kažko laukiu, Morta. Pati nežinau 
ko, bet nujaučiu, kad tas „kažkas“ tikrai 
įvyks. — Goda užsimerkė. — Rodos, gir
džiu žingsnius, matau... Ateina... ateina... 
ateina... Turi atsitikti kažkas naujo, įdo
maus, nepatirto. Kai šį rytą išgirdau pir
mą sprogimą, jis man priminė vaikystę. 
Tada visa mūsų šeima laukė karo. Tėvai 
laukė todėl, kad tikėjosi atgauti ūkį, brolis 
— grįžti į karo mokyklą, o aš — pamatyti 
kažką nepaprasto. Tėvų viltys seniai su
žlugo, brolis žuvęs, man greitai sueis dvi
dešimt septyneri. Geras ketvirtis šimtme
čio! Moteriai! Visa, kas geriausio, liko pra
eityje. Bet aš nujaučiu... matau... Atei
na... ateina...

— Ištekėtum už Martyno — jis tave 
myli — nesimaišytų galvoje visokie pais
talai.

— Manai, senmerge palikti bijau? Ge
riau nukaršti vienai, negu gyventi kaip tu. 
Nepyk, Morta. Nesmerkiu, kad skriaudi 
mano motiną. Tavo vietoje gal ir aš taip 
daryčiau. Koks ten gyvenimas be meilės!

— Tavo tėvas pasikarščiavo, — nusuko 
į šalį Morta. — Nereikėjo rašyti skundo. 
Dėl mėšlo, karvių — taip, viskas teisybė, 
bet kad būtų rimbu užkirtęs... Niekada 
nesu šmeižus žmonių. Kai pagalvoju, akys 
kaista iš gėdos.

— Mano tėvas — senas niekšas, — be 
pykčio pasakė Goda.

— Nekalbėk taip. Jis nelaimingas.
— Taip, jo niekas nemyli, išskyrus tave.
Ėmė loti Meškius. Pro langą šmėstelėjo 

žmogaus šešėlis, sutrinksėjo durys, prie
menėje pasigirdo energingas kojų trypi
mas. Goda prisitraukė arčiau ant stalo sto
vintį veidrodį ir pasitaisė plaukus.

Įėjo Arvydas. Pasisveikino su moterimis, 
paduodamas ranką Mortai, paskui Godai, 
ir grįžo prie staklių.

— Naują riečiate? — paklausė, suėmė 
gijų pluoštą į saują.

— Naują. O kas? Gal tamsta atėjai stak 
lių atimti? — Morta piktai pažvelgė į Ar
vydą, tačiau netvirtame balse nesijautė 
pykčio.

Arvydas geraširdiškai nusijuokė.
— Ne. Ką veiksiu su staklėmis! Juk ne

(E) A. Krausas — pedagogas, žurnalis
tas, kultūrininkas, gimė Sedoje, Mažeikių 
apskr. 1905 m. gegužės 10 d. Gimnaziją 
baigė 1925 m. Telšiuose, Vytauto D. Uni
versiteto humanitarinių mokslų fakultetą 
— 1930 m. Buvo Šiaulių valst. berniukų 
gimnazijos mokytoju (1930-1933) ir vice
direktorium (1933-1937), Skuodo valst. 
gimn. direktorium (1937-1940), Kelmės 
vid. mokyklos mokytoju (1940-1941).

Lietuvoje reiškėsi visuomeniniame ir 
spaudos darbe. Bendradarbiavo Sargyboje, 
Santūroje, Mokslo Dienose, Lietuvoj, Atei
ty, Židinyje, Lietuvos Aide, Jaunojoje Kar 
toje ir Tautos Kelyje. Daugiausia rašė jau
nimą Liečiančiais klausimais — švietimo, 
auklėjimo, skautybės ir blaivybės. Daug 
darbo ir triūso įdėjo skautiškoje veikloje. 
Organizavo parodėles ir sėkmingai repre
zentavo Lietuvą tarptautinėse skautų 
džiamborėse: Švedijoje (1935), Olandijoje 
(1937), Prancūzijoje (1947), Filipinuose 
(1959).

Tremtyje ėjo Detmoldo, Greveno, Au- 
gustdorfo gimnazijų vicedirektoriaus pa
reigas. Lietuvos Skautų s-gos brolijos spau 
dos skyriaus vedėjas ir „Skautų Aido“ bei 
„Skautybės“ redaktorius (1946-1948). Be 
šių laikraščių, bendradarbiavo dar Lietu
vių Žodyje, Mūsų Vytyje, Dirvoje, Austra
lijos Lietuvyje, Mūsų Pastogėje. Pėdseky
je ir užjūrio spaudoje. Vokietijoje išleido 
Vydūno knygas ir 10 skautiškų leidinių.

Visą gyvenimą paskyręs švietimui ir 
auklėjimui, .šios savo misijos nepamiršo ir 
Australijoje. 1951 m. įsteigė lituanistinę 
mokyklą ir 8 metus joje mokytojavo. Pla
čiai reiškiasi skautų, bendruomenės, Kul
tūros Fondo ir Maž. Lietuvos Bičiulių or- 

vo į Ameriką tik 1960 m. Vadinas, tai dar 
neseni laikai, kai ji ten buvo, ir jos juo 
platesnis liudijimas mums būtų brangus. 
Ji gi maišėsi tarp žmonių, klausėsi, stebė
jo, matė ne kaip ekskursantė, bet kaip gy
ventoja jau, nors ir ne visiškai legali. Pa
jėgiančių išvažiuoti nėra daug, ir ne visi 
jie pajėgia ar nori pasipasakoti.

Bet. žinoma, ačiū ir už tai, ką ji rado 
reikalo papasakoti. Tikimės, kad ta labai 
įdomios knygos lietuviška laida greit bus 
išpirkta, o naujai gal ir papildymų susi
lauksime.

K. Abr.

moku daryti tokių stebuklų, kokius jūs 
darote. Auskit sau į sveikatą šimtą metų. 
Aš geriau pasinaudosiu gatava produkci
ja. Prisimenate, Rimšien? Aną kartą sa
kiau, noriu nusipirkti jūsų dirbinių. Ar ne
galėtumėt parodyti?

— Jau sakiau...
— Nekalbėkit! Žinau, kad turite.
Morta, nieko neatsakiusi, užsikniaubė 

ant skieto.
— Tai kaip? Negi tebepykstate ant 

manęs?
— Turiu! Na ir kas, kad turiu? Sau, ne 

pardavimui. Atminčiai pasidėjau. Kodėl 
turiu išsitaksavoti iki paskutinio siūlo?

— Jeigu labai norėsite, galėsiu po kokio 
mėnesio sugrąžinti...

— Sugrąžins, matai. Geradėjas atsira
do... žinome tokius... — Morta išlipo iš 
staklių ir nuėjo į kitą kambarį bardamasi 
ir murmėdama. Bet jeigu Arvydas būtų 
atidžiai įsižiūrėjęs, būtų pamatęs, kad ji 
toli gražu nėra tokia nepatenkinta, kokią 
vaizduoja.

Arvydas nušvitęs pasisuko į Godą.
— Jūs labai mylite savo žmoną. — tarė 

toji. — Įdomu, kokia proga norite padaryti 
jai siurprizą?

— Taip... Aišku... — Arvydas, sutrikęs, 
paėmė nuo stalo knygą. — Meilė, pavy
das... Du mylisi, trečio niekas nemyli. Kla
sika! Amžinas Amūro trikampis. Kada 
žmogus išsiverš iš jo, nusimes vergo pan
čius?

— Kaip?! — sušuko Goda, apstulbusi iš 
nustebimo. — Ir jūs tikite, kad ateis lai
kas, kai žmogus nustos mylėjęs. Dieve ma
no! Tai kas tada beliks iš žmogaus?

— Žmogus niekada nenustos mylėjęs, 
jūs nesupratote manęs. Aš turiu galvoje tą 
laiką, kai žmogus atsikratys žemomis aist
romis, nutrenks keršto, neapykantos, pa
vydo, veidmainystės pančius.

— To niekada nebus. Arklys turi būti 
su ašutine uodega.

— Buvo metas, kai žmogus gyveno me
džiuose ir nelaikė jokia blogybe pasivai
šinti savo kaimyno mėsa.

— Su jumis sunku ginčytis, be to, iš 
manęs menkas agitatorius, — nusileido 
Goda. — Jūs labai apsiskaitęs. Aš taip pat 
mėgstu skaityti, kada nėra ką veikti.

— Jūs galėtumėte dirbti skaitykloje. 
Vietoj Tado. Mums trūksta žmonių gamy
boje.

— Dėkoju. Daug įdomiau pačiai skaity
ti, negu žiūrėti, kaip kiti skaito. Nemoku 
sakyti pamokslų. Būsiu beidėjinė darbuo
toja, suprantate tamsta? — Goda koketiš
kai šyptelėjo. Baisiai knietėjo paerzinti tą 
protingą milžiną auliniais batais. Aš ne
tinku rimtiems dalykams, draugas. Netin
ku ir nenoriu. Geriau jau kilnosiu kojytes 
saviveikloj. Įdomiau...

Arvydas pažvelgė į ją su pasigailėjimu.

ganizacijų veikloje. A. Krauso pastango
mis Australijos viešosios ir universitetų 
bibliotekos aprūpinamos lituanistikos vei
kalais. A. Krausas yra suredagavęs visą 
eilę Australijos lietuvių leidinių.

KODĖL JAUNIMAS PAMĖGĘS 
KAUNO JAUNIMO KAVINĘ

(E) „Komj. Tiesos“ laikraščio korespon
dentai J.V.Paleckis ir A. Semaška neseniai 
paskelbė platų reportažą apie Kauno jau
nimo tarpe mėgiamą Jaunimo kavinę. Abu 
korespondentai laikraštyje (nr. 45) pa
minėjo į milicijos rankas patekusio vienos 
merginos dienraščio įrašus ir kalbėjosi su 
kavinės lankytojais. Vienas jaunuolių pa
klaustas atsakė, kad kavinėje jis atsipalai
duojąs nuo dienos darbų, jam esą gaila, 
kad nesisuka šokių aikštelė... Komjauni
mo laikraščio korespondentai vėliau išaiš
kino to jaunuolio stud. Algio Toliušio, pa
vardę. Jis pristatytas neigiamai, nes iškei
tęs paskaitas į „kavinės linksmybes“. Kita 
lankytoja, Kauno „Drobės“ fabriko labo
rantė Vilė Tumasonytė, kavinėje sėdinti 
kiekvieną dieną, jai patinka prabangūs, 
turtingo pastatymo filmai su laiminga pa
baiga. Teatro ji nelankanti — neįdomu... 
Tai vis neigiami, pasak korespondentų, 
lietuviško jaunimo pavyzdžiai. Pati kavinė 
nekaltinama, nors prieš pusmetį ji garsė
jusi muštynėmis ir neblaiviais lankytojais. 
Esanti geresnė Vilniaus jaunimo kavinė. 
Aplamai, kavinė turinti ugdyti skonį, gro
žio pajautimą, tuo tarpu kavinėje atlieka
ma džiazo muzika teikianti neigiamą įspū
dį. Pagaliau, komjaunimo laikraštis paste
bi, kad dabar Kaune dažniausiai galima iš
girsti tokius jaunimo pokalbius: „Kur va- 
kėr buvai? Jaunimo kavinėje“ — o tai, 
esą, tolygu: išgėriau, pašokau. Pagal Pa
leckį ir Semašką, atsakymas turėtų reikšti 
daugiau.

MADRIDO LIETUVIŲ KALBA 
VALANDĖLĖS BANGŲ ILGIS

(E) Pagrindinė Madrido radijo valandė
lė lietuvių kalba kasdien vid. Europos lai
ku perduodama 7.35-7.55 vai. vak. (Lietu
vos laiku 9.35-9.55 vai. vak.) 31,2 m banga. 
Kiekviena programa kartojama kitą dieną 
8.40 vai. rytą vid. Europos laiku (10.40 ry
tą Lietuvos laiku), 48,84 m banga.

„Bejausmis“! šypsena jos veide užgeso. Ji 
sutriko ir, lengvai paraudusi, sužiuro pro 
langą. Stojo nejauki tyla. Pro atdaras kam 
bario duris buvo girdėti, kaip Morta kui
čiasi kraičio skrynioje.

— Jūs klausėte, kas liktų iš 'žmogaus, 
jeigu atimtume iš jo meilę, — tyliai prata
rė Arvydas. — Blogai būtų, žmogus priar
tėtų prie gyvulio. Ir žinote, ko bereikėtų, 
kad pasidarytų visiškai gyvuliu? Atimti 
tikslą! Protą? Ne, kai žmogus neturės tiks
lo, protas savaime atpuls. Jūs neturite jo
kio tikslo gyvenime. Goda.

— Išeina, esu gyvulys. — nusijuokė Go
da. — Gerai, veskite į tvartą, padėsiu 
jums vykdyti gamybinį planą.

—■ Ne, ne... — sumišo Arvydas. —Kam 
taip piktai? Gal būt, ne visai tiksliai išsi
reiškiau. Žmogus negali pilnai gyventi, ne
žinodamas, ko siekia.

— Iš kur jūs žinote? Gal aš svajoju tap
ti didele artiste, — Goda atsirėmė alkūnė
mis palangės ir prisimerkusi žaismingai 
pažvelgė į Arvydą. — O gal tai joks 
tikslas?

— žinoma, joks. — Jis ramiai atlaikė 
jos žvilgsnį ir kelias akimirkas tylėjo, rink 
damas išblaškytas mintis. — Vienas daly
kas svajoti, kitas — atkakliai ko nors siek
ti. Į tikslą einama per darbą ir kovą, o ne 
sapnuojant saldžius sapnus. Jums reikia 
pradėti dirbti, Goda. Darbas tobulina
žmogų...

— Gorkis, — nutraukė Goda.
— Skaitėte?
— Truputį. Nuobodus. Kaip ir jūs.

mokslininkas. Nemėgstu pamokslininkų.
Arvydas pyktelėjo, bet susitvardęs man

dagiai atsakė:
— Seniai pastebėta, kad žmonėms nepa

tinka, kai jiems sakoma tiesa į akis. At
leiskit. Ir patikėkit, noriu jums gero, tik 
gero, Goda.

— Darbas, kova, tikslas... Tie žod^B^g 
mane lydi nuo mokyklos suolo. Kadaise, 
gal būt, ir tikėjau jais. Bent jau buvau 
bepradedanti tikėti. Labai daug skaičiau, 
ėmiausi į širdį, kas parašyta. Tada nežino
jau, kad yra trečia pusė, teisingiausia UŽ 
visas — gyvenimas. Dešimtoje klasėje bu
vau pirmoji mokinė. Man sekėsi. Neabejo
jau, kad išlaikysiu konkursinius egzami
nus, galėsiu studijuoti mediciną, o paskui.
— Goda karčiai nusijuokė. — Taip, tada 
aš turėjau tikslą, — pridūrė patylėjusi. — 
Sutinku su jumis — gera, kai žmogus gali 
ko nors siekti. Kai gali.

— Girdėjau — jūsų nepriėmė į univer
sitetą... dėl brolio... Dabar taip nebūtų. 
Žinote, klasių kova, banditizmas... Reikia
suprasti...

— Nesuprantu ir nenoriu suprasti. Liau 
kitės! Nesuagituosite. Žinau, kas mane pa
laidojo kaime, ir... Bet gana! Morta seniai 
laukia, kol baigsime plepėti.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos ISTORIJOS TEMOMIS
(23)

Prie sutarties buvo pridėtas šis Ribben- 
tropo ir Molotovo pasirašytas

SLAPTAS PAPILDOMASIS 
PROTOKOLAS

Ryšium su nepuolimo pakto pasirašymu 
tarp Vokietijos Reicho ir Socialistinių Ta
rybų Respublikų Sąjungos, kiekvienos 
abiejų šalių pasirašiusieji įgaliotiniai griež 
tai slaptuose pasikalbėjimuose aptarė savo 
įtakos sferų Rytų Europos sienos klausi
mą. Tie pasikalbėjimai privedė prie šių re- 

■ zultatų:
1. Tuo atveju, jeigu srityse, priklausan

čiose Pabaltijo valstybėms (Suomijai, Es
tijai, Latvijai ir Lietuvai), įvyktų teritori
nių bei politinių pertvarkymų, šiaurinė 
Lietuvos siena bus Vokietijos ir SSSR in
teresų sferos siena. Tuo atžvilgiu abi šalys, 
pripažįsta Lietuvos interesus Vilniaus 
krašte.

2. Tuo atveju, jeigu teritorinių bei poli
tinių pertvarkymų įvyktų Lenkijos valsty
bei priklausančiose srityse. Vokietijos ir 
SSSR įtakos sferas skirs linija, einanti 
maždaug Narevo, Vyslos ir Sano upėmis.

Klausimas, ar abiejų šalių interesų po
žiūriu yra pageidaujama išlaikyti nepri
klausomos Lenkijos valstybę įr kokios tu
rėtų būti tos valstybės sienos, tegalės ga
lutinai būti išspręstas tolimesnėj politinėj 
raidoj. Kiekvienu atveju abi vyriausybės 
šį klausimą spręs taikingo susitarimo ke
liu.

3. Dėl pietų-rytų Europos sovietinė šalis 
atkreipė dėmesį į savo interesus Besarabi
joj. Vokiškoji šalis pareiškė visišką poli
tinį nesidomėjimą tomis sritimis.

4. Abi šalys šį protokolą laikys visiškai 
slaptu.

Įvyko tai, kas atrodė jokiu būdu neįma
noma: du didžiausi priešininkai susitarė, 
nors nė vienas iš jų nemanė tos sutarties 
laikytis. Hitleriui ta. sutartis buvo reikalin
ga, kad jis, Sovietų Sąjungos netrukdomas, 
greičiau galėtų parblokšti Lenkiją, o Sta
linui, kad Sovietų Sąjunga bent kiek turė
tų laiko apsiginkluoti prieš eventualią Vo
kietijos agresiją. Prie sutarties pridėtu 
slaptuoju protokolu abu tironai iš anksto 
pasidalino numatytu pirmuoju grobiu.

Šiuo neįtikėtinu žygiu taikos trokštąs 
pasaulis buvo sukrėstas, nes jis nieko gero 
nelėmė. Jungtinės Amerikos Valstybės, Di
džioji Britanija bandė Hitlerį sulaikyti 
nuo jo nelemtos užmačios. Tačiau jis buvo 
išdidus, neperkalbamas ir pasiryžęs Lenki
ją pulti. Rugpiūčio 30 d. Lenkija paskelbė 
dalinę mobilizaciją, Didžioji Britanija pra
dėjo ruoštis karui. Hitleris vis dar kažko 
delsė. Rugpiūčio 31 d. Vokietija paruošė 
Lenkijai 16 punktų derybų pasiūlymą, bet 
jis į Varšuvą jau nebuvo persiųstas, nes tą 
pačią dieną Sovietų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba ratifikavo Vokietijos-Sovietų 
Sąjungos nepuolimo sutartį, ir karo maši
na pradėjo veikti.

Antrojo Pasaulinio karo audra pradėjo 
šėlti Lietuvos pasienyje. Dienraščiuose ir 
per radiją buvo paskelbtas šis Eltos prane
šimas:

1939 m. rugsėjo 1 d. auštant, ginkluoto
sios Vokietijos jėgos pradėjo karo veiks
mus prieš Lenkiją. Keliose vietose buvo 
pereita per Lenkijos sieną iš Rytų Prūsijos 
ir iš reicho pusės. Vokiečių kariuomenė 
užpuolė lenkų įgulą Dancigo Westerplat- 
tėje. Ataka buvo atremta. Vokiečių aviaci
ja puolė iš oro Krokuvą ir Aukštosios Sile
zijos miestus.

Ryšium su prasidėjusiais karo veiks
mais respublikos prezidentas A. Smetona 
tą dieną paskelbė neutralumo įstatymui 
vykdyti aktą:

Pasirėmęs 1939 m. sausio 25 d. neutralu
mo įstatymo (Vyr Žin. 632) III str., skel
biu: 1) prasidėjus tarp svetimų valstybių 
karo veiksmams, Lietuvos respublika pa
silieka neutrali; 2) Lietuvos respublikos 
teritorijoje draudžiami visokie veiksmai, 
kurie pagal bendrai pripažintas tarptauti
nes taisykles pažeidžia neutralumą; 3) Lie
tuvos respublikos neutralumui išlaikyti 
nuo 1939 m. rugsėjo mėn. 1 d. visoms ka
riaujančioms valstybėms taikomi neutra
lumo įstatymo nuostatai.

Respublikos prezidento paskelbtas Lie
tuvos neutralumo įstatymas ir vėliau jam 
vykdyti aktas buvo problematiški: dau
giau deklaracinio bei moralinio, negu rea
linio bei praktinio pobūdžio dalykai. Nors 
politikoje yra daug imponderebilijų, t.y. iš 
anksto negalimų numatyti ir apskaičiuoti 
įvykių, tačiau, Vokietijai užpuolus Lenki
ją, buvo aišku, kad prasidėjęs karas veik
liai įsiliepsnos į daug didesnį ir baisesnį 
pasaulinį gaisrą, negu pirmasis, kilęs prieš 
25-rius metus. Kad taip' iš tikrųjų bus, 
ženklai greit pasirodė: rugsėjo 3 d. Didžio
ji Britanija ir Prancūzija, vykdydamos sa
vo įsipareigojimus Lenkijai, paskelbė Vo
kietijai karą.

Ryšium su prasidėjusiu Antruoju Pasau
liniu karu respublikos prezidentas A. Sme
tona paskelbė šį atsišaukimą į tautą:

Jau eilė metų, Lietuvos sūnūs ir dukros, 
aip visur buvo jaučiamas pavojus taikai. 
°ks nujautimas neliko svetimas ir mums

ALEKSANDRAS MERKELIS

lietuviams. Dėl to mūsų valdžia vengia to
kių žygių, kurie galėtų įvelti mūsų kraštą 
karan, ir, sekdama kitų tautų pavyzdžiu, 
šiemet pasiskelbė neutrali, tariant, pasi
skelbė nesikišianti į svetimųjų reikalus.

Ir šit bijotas pavojus jau atėjo: mūsų 
didieji kaimynai susidūrė karu. Mes betgi 
nenusimename, nes Vokia ir Lenkija pa
reiškė mūsų vyriausybei, kad gerbs Lie
tuvos neutralumą. Mums yra pagrindo ti
kėti, kad jų duotasis žodis bus tesėtas. Ta
čiau ir mes esame rimtos pareigos surišti: 
privalome būti bešališki, neprivalome nu
krypti nė į katrą kariaujančių pusę. Tai 
didi mūsų pareiga. Kaip ji eiti ir ko laiky
tis, tai rodo mūsų neutralumo įstatymas ir 
tarptautinė teisė. Jąja vadovaujasi vyriau
sybė, jąja turi vadovautis ir visuomenė.

Karas yra didžiausia nelaimė. Jo smūgių 
svoris ne tik žudo tuos kraštus, kurie ka
riauja, bet skaudžiai paliečia ir tuos, kurie 
nekariauja, labiausiai, kurie yra arti ko
vos veiksmų. Visų pirma, jis, ardydamas 
įprastuosius tautų bendravimo santykius, 
sutrikdo prekybą, pramonę ir susisiekimą. 
Taigi ir Lietuvą laukia sunkesnės gyveni
mo dienos. Ir vis dėlto ji, palyginti, laimin
ga, kad neįtraukta karo sūkuriu. Reikia 
tatai įvertinti ir nedejuojant pakelti visus 
sunkumus, kurių atsitiktų. Kad jie paleng
vėtų, tenka išmintingiau gyventi: taupyti 
lėšas, daugiau dirbti, mažiau gaišti laiką, 
saugoti sveikatą, dirbant daugiau susiklau 
syti. Svarbiausia — darbo našumas.

Kad būtų tvirta mūsų krašto tvarka, ne
sudraikoma ir nesuardoma (ji geriausias 
mūsų tautos laisvės laidas), dabar labiau
siai reikia visiems lygiuotis į jo vadovybę. 
O ją sudaro Respublikos Prezidentas, vi
sų mūsų ginklo pajėgų viršininkas, tautos 
atstovybė — Seimas, Ministras Pirminin
kas su Ministrų Taryba ir Kariuomenės 
Vadas. Tikėkite! Visa šioji vadovybė įsta
tymų nustatytose ribose stropiai budi Tė
vynės sargyboje, kad jai nieko pikto neat
sitiktų.

Pernai vienoje savo kalboje esu pasakęs:
Jei valstybė yra laivas, tai žinia, kaip 

reikia elgtis tiems, kurie juo plaukia. Rei
kia pasitikėti laivo kapitonu, jo vairinin
ku. Didelė bėda atsitiktų, jei keleiviai per 
audrą taptų neramūs ir imtų mėtytis į ša
lis. Tada galėtų žūti laivas su vairininku 
h- su visais, kurie jame keliauja... Tad rei
kia visiems būti... ramiems ir kantriems.

Šioji tiesa labai praverčia dabar atsi
minti, kada mūsų kaimynai ginklais su
žvangino. Reikia būti ramiems! Mūsų ro- 
mės teneišjudina jokie prieštaringi gan
dai, platinami neišmanėlių arba tokių žmo 
nių, kuriems netinka mūsų krašto laisvė, 
arba kurie šiokiais ar tokiais sumetimais 
siekia pakirsti visuomenės pasitikėjimą 
savąja valdžia. Atsidėkite vien tais, kurie 
stovi prie valstybės vairo. Jiems geriau, 
nei kitiems, žinomi tikrieji keliai, pavojin
gosios uolos ir pavojingieji verpetai, kurių 
tenka vairuojant vengti.

Lietuvos sūnūs ir dukros, tėvynė mylėti 
yra jai visa aukoti: darbą, lėšas ir, prirei
kus, dargi savo gyvybę. Tik tokia meilė 
yra tikra ir pagarbos verta. Valdžia tiki, 
kad jūs esate pasiruošę tokioms aukoms, 
kada jos bus reikalingos. Tautos gyvybę 
reikia ne vien saugoti, bet ir ginti visomis 
doromis priemonėmis, kurių turime. Jei

PLURSO BEIEŠKANT

Prieš du tūkstančius metų iš Monte 
Konto kalno Šiaurės Italijoje buvo imtas 
laužti minkštas akmuo. Iš jo buvo gamina
mi indai ir namų apyvokos reikmenys. Jie 
turėjo didelę paklausą. Greitai kalno pa
pėdėje išaugo gyvenvietė, pavadinta Plur- 
su. Miestas ištisus šimtmečius augo ir 
turtėjo.

1618 m. rugsėjo 4 d., saulei leidžiantis, 
Plurso gyventojai užgirdo kažkokį keistą 
triukšmą kalno gelmėse, o paskui siaubin
gą bildėjimą...

Kai išsisklaidė dulkių ir dūmų debesys, 
uždengę dangų, atsitiktinai išlikusieji pa
matė baisų vaizdą. Kalno nebebuvo. Su
griuvęs jis užpylė papėdėje buvusį miestą 
ir palaidojo beveik visus jo gyventojus. 
Katastrofa buvo tokia staigi, kad teišsigel- 
bėjo tik nedaugelis.

Kokia gi buvo tos baisios nelaimės prie
žastis?

Pasirodo, kalnas, iš kurio septyniolika 
šimtmečių buvo laužiamas akmuo, ištuš
tintas iš vidaus požeminių kasinių, neat
laikė savo paties svorio.

Dabar šiose vietose išaugo nedidelis 
Plurso miestelis. Jis išsidėstęs per keletą 
šimtų metrų nuo tragiškai žuvusio miesto, 
kuris, mokslininkų nuomone, palaidotas po 
dešimties metrų akmens ir gargždo sluoks 
niu. šveicarų tyrinėtojas H. šteineris, su
lygindamas Plurso piešinius su dabar da
rytomis nuotraukomis, nustatė vietą, ku
rioje kitados būta miesto. Italų ir šveica
rų archeologai netrukus- ims kasinėti 
Plursą. 

mūsų neutralumui, tariant bešališkumui, 
grasytų kada koks pavojus, tai laiku būtų 
įspėta, šiandien jis negraso. Taigi būkite 
ramūs ir kantrūs! Kaip ir ko saugotis, 
kaip ir kas ginti, prireikus paaiškins ir 
įspės išmaningieji valdžios pareigonys. Jų 
klausykite — ir darykite, kaip būsite nu
rodomi.

Ne tik meilė savai tėvynei, bet ir meilė 
vienų kitiems reiškiama gerais darbais. 
Šiandien pakitimo ir rimto pasiruošimo 
dienos prasidėjo. Teneina jos veltui! Ra
miai, bet gyvai dirbti įr triūsti, vargstan
čius gelbėti, guosti ir užjausti. Ypatingai 
susirūpinkime šeimomis, kurių vaikai pa
šaukti kariuomenėn, kurioms dėl to stinga 
darbinių rankų. Mūsų laukai turi būti ap
arti ir apsėti, jų derliai sudoroti. Juk tai 
mūsųkrašto pagrindinis turtas, už kurį 
mainais gauname iš užsienio mums trūks
tamų gėrybių.

Niekuomet nėra buvusi taip reikalinga 
tautos vienybė, kaip šiandien. Tad stiprin
kime ją visur kiek įmanydami, teisybės ir 
teisingumo žiūrėdami. Ne dirbtinė, o nuo
širdi vienybė, telkiama ant bendrųjų tau
tos ir valstybės reikalų, turi vadovauti 
mūsų darbams ir mūsų veiksmams. Taigi 
neprivalo būti valstybės aparate vietos 
sroviniams, partiniams ingeidžiams nei 
viršum, nei apačioje. Aukštieji pareigonys 
tešviečia teisingumo, bešališkumo pavyz
džiu jiems pavestiems pareigonims. Toks 
dėsnis reikia taikyti luomo santykyje su 
luomu, darbdavių su darbininkais. Jei tau
tos vienybė, tai ir luomų vienybė.

Tokiuo vienybės ženklu, teisingu vieny
bės vykdymu, nugalėsime visas negeroves, 
visus sunkumus. Tik sklandžiai, sėkmingai 
ir tvarkingai dirbkime, tai būsime neįvei
kiami.

Kaip ūkininkas, berdamas lauke grūdus, 
tikisi pataikysiąs vešlion dįrvon, taip ir aš, 
Lietuvos sūnūs ir dukros,' tikiuosi rasiąs 
savo žodžiams pritarimo jūsų sielose ir iš
judinsiąs jumyse šiuo rimtu metu glūdin
čius kilniausius jausmus, kurie pasireikš 
tauriais veiksmais mūsų mielajai tėvynei.

Tikėkime, pasaulio Kūrėjas, kurs yra ir 
taikos Kūrėjas, saugos mus ir mūsų Lietu
vą, jei būšime verti Jo apsaugos. Pasirū
pinkime būti verti!

(Bus daugiau)

PALYGINIMAI RUSINIMO TEMA
Skaitau Lietuvos kariuomenės majoro 

Petro Gudelio prisiminimus iš kovų dėl 
Lietuvos nepriklausomybės po pirmojo 
pasaulio karo.

Brangios ir malonios mintys jo dėsto
mos „Šaltinio“ 1964 m. 6 numeryje.

Palyginkim tai, ką pergyveno ir patyrė 
carinės Rusijos priespaudos metais laisvės 
kovotojas su tuo, ką pergyvena ir patiria 
jaunimas ir visa lietuvių tauta komunisti
nės Rusijos priespaudoje.

Gerbiamasis majoras kalba apie Lietuvą 
1918-19 metų. Padarę 40 metų šuolį, paly
ginkime su 1958-59 metų komunistų kolo
nizuotąja Lietuva.

Buvusi lietuvių-lenkų valstybė prieš 170 
metų buvo pasidalyta tarp austrų, vokie
čių ir rusų.

1939 metais Stalinas su Hitleriu slaptu 
susitarimu, kurį pasirašė Molotovas ir Ri
bentropas, pasidalijo Lietuvą, Latviją, 
Estiją, Lenkiją. Netrukus sutartis buvo 
įvykdyta, o pasibaigus antrajam pasauli
niam karui šis plėšikiškas aktas faktiškai 
pripažintas ir JAV prezidento Ruzvelto 
Teherano, Jaltos ir kitose konferencijose.

Carinėje Rusijoje pagrobtosios Lietuvos 
vardą rusai panaikino ir pavadino ją šiau
rės vakarų kraštu.

O dabar prie to einama palaipsniui. Jau 
dabar turime: Pabaltijo karinę apygardą, 
Vakarų baseino žuvies pramonės valdybą, 
Šiaurės-vakarų elektros, energetikos tink
lą, šiaurės-vakarų vandens resursus, Pa
baltijo geležinkelį ir t.t. Tai institucijos, 
kurios sujungia į vieną rusišką mišinį 
Lietuvą, Latviją, Estiją, Karaliaučiaus sri
tį, Leningrado sritį ir net Baltarusiją. Visų 
tų institucijų centrai yra ne Lietuvoje, ir 
vadovauja joms taip pat ne lietuviai, o 
„vyresnieji broliai“.

Yra dar pakol kas toks vardas — „So- 
vietskaja Litva“, bet ir jis numatytas iš
braukti, kaip neliko lietuviškos trispalvės, 
Lietuvos himno, Lietuvos herbo — baltojo 
Vyčio. Bet dar yra du milijonai lietuvių su 
lietuviška dvasia—jiems priklauso ateitis!

Carinės priespaudos metais dvarininkai, 
bajorai ir kunigų dauguma buvo sulen
kėję.

Dabar gi kunigų labai maža beliko, dau
gelis mirė sovietų kalėjimuose Sibire, net 
visi vyskupai laikomi trėmime, kunigai 
įvairiai persekiojami.

Dvarininkų ir bajorų seniai nebėra, o 
tie, kurie sunkiu darbu Amerikoje užsidir
bo dolerių ir pirko Lietuvoje ūkelį, ar tie, 
kaiį> savanoriai gavę žemės ir gražiai įsi
kūrę, išvežti Sibiran ir ten priversti kal
bėti rusiškai, jei dar gyvi. Lietuvaitės mer
ginos dėl vyrų trūkumo dalinai prisideda

RAŠO VYT.
Kam reikia tapti istoriku? Kodėl reikia 

istorija domėtis? Kaip istoriko darbą dirb
ti? Tuos klausimus svarsto prof. V.G.Galb- 
raith 1964 m. Londone išėjusiame veikale 
An Introduction to the Study of History. 
Keletą galimų akstinų apžvelgęs, jis mano, 
kad svarbiausiu varikliu istorikui esąs 
„noras žinoti“. Keletu pavyzdžių tai paryš
kinęs, autorius mano, šį norą tiksliausiai 
patenkintų istorijos šaltinių ieškojimas ir 
jų tyrimas.

Kas istorijoj ypač veikia? Ar tam tikri 
„įstatymai“, kuriuos žmogaus protas gali 
susekti, ar tam tikri žmonijos amžinesni 
idealai? Tą dalyką svarsto istorijos Romos 
universiteto profesorius Carlo Antoni Že
nevoje prancūzų kalba išėjusiame veikale 
L'Historisme. Jis primena, kad vokiečių is
torikai (ypač įvardina Meineckę) mėgsta 
žmogaus valios pajėgumą istorijoj mažinti. 
Sako, žmogus esąs gana bejėgis tautos- 
valstybės įrankis, arba žaislas įvairiems 
„determinizmams“, kaip, pavyzdžiui, 
Markso ekonominei klasių kovai. Autorius 
gina savo tautietį istoriką Crocę, kuris is
torijoj juto amžinesnių idealų veikimą, 
ypač siekimą laisvės, o ne vien mechaniš
ką atsiliepimą į ekonominius arba pažan
gos „įstatymus“. Iš tiesų, prof. Antoni sa
ko, istorijoje veikianti žmogaus dvasia, 
kurią todėl privalu visados branginti. Ai 
skiras žmogus turi savo vertę bei grožį, 
kurie istorijoj atsiskleidžia ir įvairiaip 
pražysta.

Tam tikru atžvilgiu istorija tai žmogaus 
darbų praeityje pasaka. Todėl ją kai kada 
ir reikia rašyti, kaip suprantamą pasaką. 
Tik ją vis reikia paremti įrodymais, kad 
išeitų ne kaip gryna pasaka, o taptų isto
rija. Jos pareiga atpasakoti praeities įvy
kius, suprasti anų laikų vyrų ir moterų 
galvojimą, siekimus ir jausmus. Taip gal
voja ir prof. W.B.Gallie 1964 m. išėjusioje 
knygoje Philosophy and the Historical Un
derstanding.

Žmogaus mirtis yra faktas, bet mūsų 
amžius, kaip Erich Fromm veikale Escape 
from Freedom pastebi, tarytum „Mirties 
faktą iš akių dėmesio yra išbraukęs, ir to
dėl žmogus ten yra praradęs reikšmingiau
sių gyvenimo atvejų“. Įvairios vadinamojo 
egzistencializmo pasaulėžiūros siekia už- 

prie rusinimo, tapdamos Popovomis, Čis- 
tiakovomis. O kur Lietuvos jaunieji vyrai? 
Didžioji dalis krito garbingoje, didvyriš
koje kovoje Lietuvos žemelėje jos partiza
nais. Dabar pilna sovietinė spauda rašinių 
apie anuos, kaip jie mėgsta išsireikšti, 
„kraupius laikus“.

Caro vyriausybė sąmoningai laikė savo 
ir pagrobtųjų kraštų liaudį tamsoje.

Dabar gi be mokslo neįmanomas ūkio 
vystymas. Todėl mokoma visais kampais, 
visuose mokymo etapuose grūdant į galvą 
rusų kalbą.. Stengiamasi net kiek įmanoma 
atplėšti vaikus nuo tėvų į lopšelį, vaikų 
darželį, mokyklą-internatą, aukštosios mo
kyklos bendrabutį, ir štai turime sovietinį 
pilietį, išaugusį be tėvų, be tėvynės Lietu
vos. Jiems turėtų tėveliu būti bolševikų 
partija, o tėvynė — matuška Rosi j a. Kiek 
išdegs kolonialisto lūkesčiai, parodys 
sprendžiamoji valanda kovoje dėl laisvės.

Didžiausią naudą, mokslindami liaudį, 
kolonialistai turi jau dabar. Taip, kaip se
novės Lietuvos bajorai buvo suviliojami 
patogaus, lengvo, privilegijuoto gyvenimo 
ir lenkėjo, taip dabar inteligentai, bijoda
mi netekti šiltų vietelių, o, be to, ir nema
tydami aktyvaus pasipriešinimo pasiseki
mo, yra daug paklusnesni okupantui-kolo- 
nialistui, negu tas mūsų paprastas kaimo 
žmogus, per amžius išnešęs ir išnešąs lie
tuvio dvasią, kalbą, papročius, tautinę 
vienybę.

Carizmo laikais studijuoti tebuvo gali
ma tik Rusijos gilumoje. Dabar komunisti
niai kolonialistai uždarė Kaune universi
tetą, palikdami tik Vilniaus. Studentai iš 
okupuotosios Lietuvos siunčiami studijoms 
į Leningradą, Maskvą. Po penketos metų 
studijų ir dar kelių metų darbo pagal pa
skyrimą vyksta nenutrūkstamas rusinimo 
procesas. O kur dar 3-4 metai karo tarny
bos rusų kalba, vadinamąja didžiojo Leni
no kalba?

Po 1863 m. sukilimo carizmas uždraudė 
lietuvių spaudą. O kas dabar? Gal sniečki- 
nis-popovinis ruporas „Tiesa“ yra lietuviš
ka spauda?

Ne! Tai — Zimanų, Levinų, Kacenber- 
gų spauda!

Taip kaip ir majoro Gudelio aprašomais 
1918 metais, įvairūs svetimtaučiai: Diman- 
štein, Cichovski, Kernovič, Jakševič, Vain- 
štein buvo sudarę „Lietuvos revoliucinę 
vyriausybę“, taip dabar mes turime „ko
munistinę Lietuvos vyriausybę“ su Popo
vais ir čistiakovais priešakyje.

Ateis valanda, kai lietuviai patys tvar
kys savo reikalus, nebus rusinami. Nuo 
mūsų visų atkaklumo priklauso tos valan
dos paspartinimas.

A. Viluckis

ŠIRVYDAS
pildyti tuštumą. Apie mirtį žymūs mąsty
tojai pradedant senovės graikų filosofais 
ir baigiant dabartiniais, yra palikę daug 
mąstymų ir sprendimų, kuriuos apžvelgia 
prof. Jacques Choron 1963 m. išėjusiame 
veikale Death and Western Thought. Au
torius gimęs Petrapilyje, Rusijoj, doktora
tą gavo Leipcige ir dėsto filosofiją New 
Yorko universitete.

Istorijoj iškyla maištininkų, kurių kai 
kurie vėliau iškeliami didvyriais. Tai įdo
mus vyksmas, kurį Barrow Dunham ap
žvelgia veikale Heroes and Heretics: A 
Political History of Western Thought. Au
torius apsvarsto daugelį žymių veikėjų, jų 
tarpe senovės faraoną Akhenateną, filoso
fą Sokratą, apaštalą Povilą (iš žydo Sau
liaus virtusį krikščioniu Paulium), šv. 
Augustiną, Koperniką, Darviną ir Marksą. 
Visiems jiems teko būti „maištininkais“ 
prieš „senovę“, norint skinti kelią kokiai 
nors „naujovei“.

Anglų istorikų Historical Association 
draugija 1963 m. išleido From Metternich 
to Hitler, kur 11 autorių apžvelgia anglų 
diplomatiją Europos istorijoj 1814-1939 m. 
laikotarpiu, čia A.J. Ryder straipsniu The 
German Revolution, 1918-1919, pastebi, 
kad po pirmojo karo įvykusi vokiečių re
voliucija iš tikrųjų prasidėjusi ne iš apa
čios, bet iš viršūnių, tarp kariškių, ir su
griovusi visą kaizerizmo santvarką. Netru
kus išsivystė aštri dešiniųjų ir kairiųjų so
cialistų politinė kova, kuri sutrukdė vokie
čių militarizmą, susocialistinimą ir sude- 
mokratinimą. Netrukus demokratijai plisti 
iškilo pavojus kairėje ir dešinėje.

Straipsniu The Coming of the War in 
1939 stebimasi, kad antrajam karui pasi
baigus, nekilo aštrių ginčų dėl kaltininkų, 
kaip buvo po pirmojo karo. Tiesa, Vaka
rams prikaišiojama, kad jie nesustabdė 
Hitlerio laiku. Šio gi, vienas karo tikslų 
buvo pasigrobti Rytų Europos ir Rusijos 
juodžemį, kad būtų vietos būsimajai vo
kiečių kolonizacijai. Anglija, Prancūzija ir 
Sovietija pradžioje pabandė Hitlerį tarsi 
sustabdyti, bet derybos sugriuvo, kai 
Maskva pareikalavo įleisti jos kariuomenę 
į Pabaltijo kraštus, Lenkiją ir Rumuniją.

Afrikoje ir Azijoje dabar madinga euro
piečiams prikaišioti „kolonializmą“ ir jį 
piešti ko juodžiausiomis spalvomis. Belgas
istorikas Stephane Bernard parašė, o Briu
selio u-tas išleido trijų tomų studiją Le 
Conflit Franco-Marocain, 1943-1956. Moro- 
ko išsilaisvinimą profesorius laiko po 1945 
metų prasidėjusiu vyksmu, kuriuo Vaka
rai atsikratė-neteko savo kolonijų. Kai šal
tai sugretinami kolonializmo baisumai su 
išsilaisvinusiųjų terorizmu, tai pamiršta
ma, kad kolonializmas turėjo ir tam tikrą 
teigiamą bruožą. Sako: „Europa savo pra
sisiekusia technika ir visuomenine santvar 
ka paveikė vietines Afrikos ir Azijos tau
tas. Tokiu būdu iškilo kolonializmas mo
derniąja prasme. Šis poveikis keitė tautų 
gyvenimą. Jei nebūtų keitęs, kolonializ
mas būtų ir išlikęs, nes niekas nebūtų jo 
iškrapštęs. Bet kolonializmas keitė vieti
nių gyvenimą. Tokiu būdu, siekiant jį tin
kamai įvertinti, reikia svarstyti, ką ir kaip 
keitė“. Kolonializmas iš tikro vietinius „iš
budino“. Nors europiečių jie atsikratė, bet 
gyvenimas, rodos, jau juos moko, kad be 
europiečių pagalbos ateitis jiems bus liūd
na. Kai kur todėl jau vyksta naujas „kolo
nializmas“ — prašymas ir viliojimas euro
piečių grįžti ir padėti.

ROMOJE APSISTOKITE

„VILLA LITUANIA“

Lankydamiesi Romoje, Italijoje, apsisto
kite Popiež. Liet. šv. Kazimiero Kolegijos 
svečių namuose:

VILLA LITUANIA,
Piazza Asti 25 (Via Casalmonferrato, 33, 

Tel. 78.90.33). Roma — Italia;
Rasite jaukią aplinką, sveiką maistą ir 

neperdėtą kainą. Pageidaujama, kad dėl 
apsistojimo laiko būtų susitarta iš anksto.

„Vilią Lituania“ Direkcija

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori, 
Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
(A. BRIEDIS)

3, ST. DUNSTAN'S GARDENS. 
LONDON, W.3 
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles. 

Manchester.
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PASINAUDOKITE RETA PROGA 
ATGAIVAI!

Lietuviškos Mokyklos mokiniams birže
lio 26 dieną, šeštadienį, yra rengiama iš
vyka į visame pasaulyje garsiausi Kara
liškąjį Botanikos Sodą — KEW GAR
DENS. Čia yra tikrai gaivinančios gamtos 
grožybės, muziejai, galerijos, daigynai, 
šiltnamiai ir kita.

Kviečiame dalyvauti taip pat ir nemo- 
kinius, jaunimą, tėvus ir kitus suaugusius. 
Išvykai vadovaus mokyklos vadovybė: 
kun. S. Matulis, MIC., mokyt. Ant. Verše
lis ir mokyt. Romas Kinka. Įėjimas tik 3 
penai.

Į Botanikos Sodą galima privažiuoti 
įvairiais būdais. Svarbu, kad visi susirink
tume prie Kew Gardens Underground 
Station 10-10.15 valandą. Į Sodą įeisime 
visi kartu per Victoria Gate. Atskirai vyks 
tant, plačiausiame sode jau sunku bus su
sitikti.

Užkandą arba atsinešti arba pirkti Sode.
Jei birželio 26 d. lytų, atidedame liepos 

3 d. Jei ir tada lytų, atidedame į liepos 10 
dieną. — Grįžtame vakarop.

Jeigu dabartine išvyka domėsimės, reng
sime daugiau į kitas grožybes!

Kun. S. Matulis, M.I.C., 
Mokyklos Vedėjas

„ŠALTINIS“ BIRŽELIO ĮVYKIAMS

Naujasis „Šaltinio“ 3 nr. ryškiau atžymi 
25 m. Lietuvos okupaciją ir laisvės kovas. 
Šį numerį didesne pinigine auka parėmė 
Vai. Ribokas. Vyskupai V. Brizgys ir P. 
Brazys MIC kaip tik stipriau primena mū
sų krikščioniškas ir tautines pareigas pa
vergtos Tėvynės atžvilgiu. Randame naujų 
žinių apie tautiečius Sibiro kankinius: J. 
Kuzmickis kalba apie Onutę Navickaitę, 
toliau minimi nukankintieji: Vilniaus arki
vyskupas M. Reinys, veikėjas kun. P. Lie
pa įr prof. Jaloveckas. Laisvųjų lietuvių 
žvilgį ir kultūrinį, kūrybinį darbą kreipia 
prof. J. Eretas. J. Marija primena švč. Jė
zaus Širdies šventės 200 metų sukaktį, S. 
Matulis ir J. Kuzmickis pavaizduoja vysk. 
P. Brazio lankymąsi liet, kolonijose, J. 
Kuzmickis pristato J. Gutos „Žilo plauko“ 
poeziją. Jaunimo ir jaunučių skyriuose ra
šo prof. S. Yla, J. Kuzmickis, R. Juodkaitė. 
Dailiosios kūrybos duoda J. Guta, L. šval- 
kus, V. Šlaitas, A. Pačkauskas, V. Ramo
nas, D. Sadūnaitė, Č. V. Obcarskas ir V. 
Jonikas. Dar yra knygų pasaulis ir plati 
lietuviškojo gyvenimo kronika.

MIELI TAUTIEČIAI !

Pasiremdami ilgamečiu patyrimu ir nuolatiniais 
prekybiniais ryšiais su Lietuva, kviečiame per mus pa
siųsti giminėms Tėvynėje tai, kas ten naudingiausia ir 
reikalinga.

Siūlome šiuos vertingus labai aukštos kokybės do
vanų siuntinius ypatingai sumažintomis kainomis, į 
kurias jau įskaitytas Sov. muitas ir pasiuntimas.

LKS: 2 vyr. arba mot. angliški elegantiški lietpal
čiai; 7 jardai angliškos vilnonės medž. dviems vyr. kos
tiumams ir 8 jardai nepermatomo sunkaus, gražaus 
nailono 2 suknelėms — tik už £38.10.0.

P-3: 6 jardai šiltos angliškos Ulster vilnonės me
džiagos 2 paltams ir 3^ jardų ekstra geros viln. angį, 
medžiagos vyr. kostiumui tik už £25.0.0.

V-3: 101/2 jardų labai tvirtų, gražių, vilnonių angį, 
medžiagų trims eilutėms tik už £16.15.0.

N-4: 16 jardų nepermatomo sunkaus, labai gražaus 
rašto nailono keturioms suknelėms tik už £15.0.0.

Jungiant N-4 su P-3 arba V-3, susitaupo trys svarai 
pasiuntimo išlaidų, nes, pvz., N-4 ir P-3 junginys tekai
nuoja £37.0.0, o V-3 ir N-4 junginys — £28.15.0.

M-13: 22 Ibs taukų, sviesto, šokolado, kakavos, ka
vos, arbatos ir t.t. tik už £10.0.0.
Garantuotas ir apdraustas pristatymas per 3-4 savaites.

Duodame geriausias išsimokėjimo sąlygas.

Užsakymus siųskite:

BALTIC STORES LTD
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.

Seniausia liet, bendrovė Anglijoj, veikianti nuo 1938 m.

SKYRIAI:
Manchesteryje — 121 Middleton Rd., 8.
Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, 

Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494.
Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.

NOTTINGHAMAS
Anglų dienraštis „The Guardian Jour

nal“ birželio 16 dieną įdėjo gan ilgą infor
maciją apie Nottinghamo baltiečių susirin
kimą, kuriame estai, latviai ir lietuviai 
protestavo prieš jų kraštų prievartinį įjun 
girną prieš 25 metus į Sov. Sąjungą.

Straipsnyje sakoma, kad kiekvienam 
Nottinghamo lietuviui, latviui ar estui teo
retiškai gresia mirties bausmė, jei jis pa
norėtų nuvažiuoti į savo tėvynę. Toks yra 
įstatymas, kuris tebėra galioje Sovietų 
okupuotuose Baltijos kraštuose.

BRADFORD AS
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy

ba birželio 26 d. — šeštadienį — 6 vai. po
piet Klubo patalpose rengia Lietuvos 25 
metų okupacijos minėjimą.

Paskaitą skaito kun. J. Kuzmickis.
Programą ruošia O. Peleckienė ir T. Bu

rokas.
Visi tautiečiai kviečiami minėjime da

lyvauti.
Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
KLUBO NARIŲ VISUOTINIS 

SUSIRINKIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 

Valdyba savo patalpose liepos 4 dieną šau
kia klubo narių visuotinį pusmetinį susi
rinkimą. Nariams dalyvavimas būtinas. 
Pradžia 4 vai. p.p.

Klubo Valdyba

SKAUTŲ IR SKAUČIŲ ŠVENTĖ 
MANCHESTERYJ

Birželio 26 d. Manchesterio vienetai ruo
šia savo metines. Į šią šventę kviečia visus 
ko gausiau atsilankyti. Skautai ir skautės 
6 vai. vakare renkasi Lietuvių Sociali
niam Klube (121 Middleton Road, Man
chester 8). Po oficialiosios dalies bus Jo
ninių laužas.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

ROCHDALE — birželio 27 d., 12 vai.
STOKE-on-TRENT—birželio 27 d., 12 v. 

BIRMINGHAM — liepos 4 d., 11 vai. 
WOLVERHAMPTON — liepos 11 d., 11 v. 
NORTHAMPTON — liepos 18 d., 12 vai.

Kingstorpe Rd.
MANCHESTER — birželio 27 d., 10.30 vai. 
ECCLES — liepos 11 d., 12.15 vai.
GLOUCESTER — liepos 24 d., šeštadienį, 

*12 vai.
STROUD—liepos 25 d., sekmadienį, 12 vai.

:::

MINĖJIMAI LONDONE

KOVOS DVASIA TURI GIMTI 
ŠEIMOJE

Sov. Sąjungos ir hitlerinės Vokietijos 
sąmokslo prieš Lietuvos nepriklausomybę 
25-rių metų sukaktis Londone buvo atžy
mėta dviem progom: birželio 12 dieną — 
Estų Namų salėje, kur buvo susirinkę lais
vieji estai, latviai ir lietuviai, ir birželio 
19 dieną — Rytų Londone, lietuvių klubo 
salėje, kur daugumoje suėjo senosios lie
tuvių kolonijos gyventojai. Abiejose vieto
se buvo priimtos protesto rezoliucijos, ku
rios pasiųstos Britanijos vyriausybei.

Baltų Tarybos ruoštame susirinkime 
birželio 12 d. pirmuoju kalbėtoju buvo mū
sų išeivijos jaunosios kartos atstovas, da
bartinis Baltų Tarybos pirm. inž. A. Vil
činskas. kuris nurodė skirtumą, kurį gali
ma buvo .pastebėti vos prieš kelias savai
tes, kai buvo minima karo pabaigos 20 me
tų sukaktis. Vakaruose televizijoje matė
me du generolu, kurie kalbėdamiesi sker
sai Atlanto, prisiminė anuos laikus ir ap
gailestavo, kad karo pabaiga neatnešė vi
soms tautoms žadėtosios laisvės. Rytuose 
tuo pat laiku kariniuose paraduose marši
ravo Rytų Vokietijos kariuomenė, apreng
ta sena karo laikų uniforma, ir pasiruošusi 
„išlaisvinimo“ žygiui į Vakarus. Tos grės
mės paunksnėje šiandien gyvena žmonija. 
Sov. Sąjunga, padariusi prieš 25 metus di
džiausi tarptautinį nusikaltimą, dabar ver
čia lietuvių tautą ir kitas Baltijos tautas, 
šokti ir linksmintis, kad jiems buvo atim
ta laisvė.

Laisvieji baltiečiai buvo susirinkę pa
gerbti tuos, kurie žuvo kovoje dėl laisvės, 
prisiminti vargus tų, kurie buvo ištremti 
į Sibiro taigas, ir pasisemti jėgų tolimes
nei politinei kovai dėl savo tautų laisvės. 
Pirmininkaujantis nurodė, kad šioje kovo
je mes esame ne vieni: daug anglų supran
ta ir užjaučia Baltijos tautų siekimus. Esa
ma ir organizacijų, kurios pasiryžusios ko
voti prieš despotizmą ir sovietinį kolonia
lizmą. Viena iš tokių organipacijų yra 
Foreign Affairs Circle, kurios sekretorius 
ir žurnalo „East-West Digest“ red. Stewart 
-Smith atėjo į šį susirinkimą ir vėliau kal
ėjo apie britų pažiūrą į tautų apsisprendi
mo teisę. Šis kalbėtojas buvo taip pat jau
nosios kartos atstovas, išaugęs ir išsimoks
linęs pokariniame laikotarpyje ir kaip jis 
pats pasisakė, nesusitepęs Teherano ir 
Jaltos susitarimais, kurie leido rusams už
grobti Rytų Europą, ir kurie, kad ir nete- 
sioginiai, pripažino rusams teisę šiandien 
viešpatauti Baltijos kraštuose. Jo redaguo
jamas žurnalas visai aiškiai ir griežtai pa
sisako už Lietuvos, Latvijos ir Estijos lais
vę, lygiai, kaip ir už laisvę kitų tautų, ku
rios šiandien yra panašioje padėtyje.

Susirinkimo meninę programą išpildė 
solistė Birutė Valterienė, atvykusi net iš 
Herefordo, ir padainavusi progai pritaiky-
tas lietuvių dainas, ir Londono latvių cho
ras. Taip pat buvo padeklamuota estų poe
tų kūryba, anglų kalbos vertimuose.

Susirinkime dalyvavo Baltijos kraštų 
diplomatai Londone: min. B.K. Balutis, 
estų min. Torma ir Latvijos charge d'Af- 
fairs Ozolinš. Taip pat matėsi kitų Rytų 
Europos tautų politiniai veikėjai bei keli 
žinomi anglai.

Birželio 19 d. susirinkime Rytų Londone 
labai turiningą kalbą pasakė Lietuvos Pa
siuntinybės patarėjas V. Balickas ir ilges
nę, dinamišką kalbą — svečias iš Ameri
kos inž. P.J. .Nasvytis. Jis nurodė, kad di
delius darbus gali atlikti ir labai mažos 
grupės žmonių, net vienas žmogus. Pavyz
džiai rodo, kad lietuvių tauta sugeba ko 
voti dėl savo laisvės. Išeivija turi pareigą 
šioje srityje dirbti daugiausia, jeigu ji ne
atliks tos pareigos, ji bus ateinančių kartų 
apkaltinta.

Šio susirinkimo meninę dalį atliko labai 
jaukioje atmosferoje „šeimyniniai“ an
sambliai, primindami, kad kovos dėl Lie
tuvos laisvės dvasia turi gimti šeimoje.

J. R.

DANIJA
MIRĖ LIETUVIŲ BIČIULIS 

HJELMSLEV
Prof. A.J .Greimas praneša, kad birželio 

mėn. Kopenhagoje, Danijoje, sulaukęs vos 
65 m. amžiaus, mirė didelis lietuvių drau
gas ir vienas didžiausių pasaulyje kalbi
ninkų Louis Hjelmslev, Kopenhagos uni
versiteto profesorius ir Danijos Karališko
sios Akademijos narys. Jo doktorato tezė 
„Etudes baltiųues“ (1932) buvo parašyta 
apie lietuvių kalbą.

Jau nuo 1922 m., po savo kelionės į Lie
tuvą. jis daug rašo danų spaudoje apie lie
tuvių tautą ir kalbą (1922,1928,1946), o po 
karo buvo Danų-Baltų komiteto narys. Jis 
yra vienas iš didžiausių moderniškosios 
struktūralinės lingvistikos teoretikų, vadi
namosios Kopenhagos Mokyklos lingvisti
koje įkūrėjas.

LATVIŲ JAUNIMO SĄSKRYDIS
Rugpiūčio 17-22 dienomis Leeds įvyks 

latvių jaunimo sąskrydis, kuriame daly
vaus delegatai iš įvairių Europos valsty
bių ir net iš Amerikos.

Vieną sąskrydžio dieną latviai žada su
ruošti tarptautines diskusijas politinėmis 
temomis. Lietuvių jaunimas, kuris domisi 
šiais reikalais ir nori dalyvauti diskusijo
se, kviečiamas susisiekti su latvių jaunimo 
pirmininku A. Termanis, 8 Egliston Rd., 
London, S.W.15.

MINĖJIMAI HAMBURGE

Hamburge birželio 12 d. įvyko P.L.B. 
suruoštas bolševikų areštų bei trėmimų 
minėjimas. į kurį susirinko vos 25 asme
nys. Jaunimo buvo tik vienas kitas, šo
kiams susirenka kur kas daugiau.

Paskaitą lietuvių kalba skaitė prof. J. 
Eretas. Ji buvo verta ypatingo dėmesio. 
Prof. J. Eretas prisiminė išgyventus laikus 
Lietuvoje, kaip lietuviai trumpu savo Ne
priklausomybės metu niekieno nepadeda
mi, atstatė miestus ir kraštą, o paprastai 
tokiems krašto atstatymo darbams reika
linga kur kas daugiau laiko. Prof. J. Ere
tas peržvelgė bolševikų padarytąsias 
mums klastas, trėmimus ir žudynes. Trem
ties jis neprakeikė ir tremtyje esančius 
guodė ir skatino ne tik kurtis, bet ir kurti 
ir dirbti Lietuvos atvadavimui.

Prof. Eretas išdėstė, kokios gali būti 
ateities perspektyvos. Bolševikų didžiau
sias baubas yra raudonoji Kinija, kuri po 
35 metų gali turėti apie 2 milijardus žmo
nių ir rimtai vėliau ar anksčiau gali kibti 
prie Sovietų Rusijos dėl užgrobtųjų žemių. 
Sovietams gali tekti ieškoti pagalbos prieš 
geltonąją rasę vakarų baltuosiuose, nes ir 
jie balti, o tada vakarų pasaulio baltieji 
pareikalaus iš jų aukštos kainos už bolše
vikų padarytąsias jiems skriaudas, ir jie 
turės tai padaryti. O vakariečiai tik tada 
sutiks teikti jiems pagalbą.

Po profesoriaus realios ir įdomios kal
bos buvo sugiedotas Lietuvos himnas ir 
dar viena kita lietuviška dainelė kartu vi
sų. o atskirai dar padainavo Marija Pansė.

Birželio 13 d. buvo lyg ir pagrindinis iš
kilmingas minėjimas Hamburge estų, lat
vių ir lietuvių kartu. Čia susirinko apie du 
šimtus, gal ir daugiau žmonių. Minėjimą 
atidarė kun. V. šarka. Buvo atneštos sce- 
non estų, latvių ir lietuvių tautinės vėlia
vos, perrištos juodais kaspinais. Vėliavas 
nešant su palydovėmis moterimis, tauti
niais rūbais apsirengusiomis, pasirodė ne 
vieno akyse ir ašaros. Pagrindinę kalbą 
pasakė ir vėl prof. J. Eretas, bet vokiečių 
kalba.

Šįkart profesorius plačiau ir aštriau pa
sisakė bolševikų atžvilgiu, bet pabrėžda
mas, kad jis kalba kaip šveicaras — beša
liai ir objektyviai.

Šiame visų trijų pabaltiečių minėjime 
buvo ir meninė programa. Lietuviams at
stovavo M. Pansė, sopranas, akomponavo 
A. Wruuk, estams — smuikas ir pianinas, 
latvių pasirodė choras, kuriam vadovavo 
A. Cipulis. Buvo sugiedoti estų, latvių, 
lietuvių ir vokiečių himnai.

Minėjimą uždarė kun. V. Šarka, apgai
lestaudamas. kad minėjime nebuvo nieko 
iš svetimų valstybių konsulatų Hamburge, 
ir pabrėždamas, kad nevertėtų taip greitai 
pamiršti bolševikų padarytųjų pabaltie- 
čiams skriaudų.

J. čekauskas
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SKAUTIŠKOS SEKMINĖS
Vidurinėje Anglijoje gyvenantiems lie

tuvių skautams Sekminės, matyt, bus jau 
tradicinės dienos ruošiant savaitgalio sto
vyklas. Jau ketveri metai, kaip skautukai 
su vadovais tuomet vis renkasi į Drum 
Hill, Derbyshire, anglų skautų stovykla
vietę. Čia skautukai pagilina savo žinias 
ir patyrimą, lietuviškai tarp savęs padrau
gauja ir skautiškoj dvasioj sustiprina savo 
lietuviškumą.

Penktadienio prievakariu tėvelių globo
jami pirmieji pasirodo Štoko stovyklauto
jai, po to Manchesterio „Maironio“ dr-vės 
skautukai su pačiu d-ku s.v.v.sl. A. Jaki
mavičium, vadeivė s. G. Zinkienė su vil
kiuku V. Zinkum ir s. Br. Zinkus. Tą va
karą rengiama stovykla.

šeštadienio ankstyvą rytą pasirodo v- 
kas ps. J. Maslauskas ir v-ko pavaduotojas 
s.v.v.sl. A. Gerdžiūnas, o ir s-v.v.sl. R. Val
teris. Aikštėje iškeliama trispalvė. V-kas 
skautukams apibūdina Sekminių prasmę 
ir stovyklavimą — drausmę, švarą, unifor
mos dėvėjimo tvarką, stovyklos pasiruoši
mo planus, mazgų rišimą, specialybių įsi
gijimą ir kita, ypač pabrėždamas, kad sto
vykloje kalbėtume tik lietuviškai.

Broliui R. Valteriui atitenka pirmosios 
pagalbos pamoka. Pravedami žaidimai, 
skilčių sistemos užsiėmimai, pasirodymai. 
Dainas praveda s.v.v.sl. A. Jakimavičius. 
Tai taip užimti sulaukiame ir vakaro.

Vėliavą nuleidus, turime bendrą laužą, 
kuris ypač šįkart svarbus, nes Sekminių 
proga daug ir anglų skautų stovyklavo.

Laužo programa įvairi ir graži. Neatsi- 
liekame mes nuo jų. S. Br. Zinkaus veda
mi, anglų skautams sudainuojame dvi lie
tuviškas dainas. Toliau vyksta naktiniai 
žaidimai — gaudome pelėdą. Jos pagauti 
nepasisekė, ir vilkiukai tik vėliau sužino
jo, kad pelėda naktį mato.

Sekmadienį žygiuojame į pamaldas. Su
grįžus prasideda pamokos ir egzaminai vil
kiukams.

Po pietų trumpam užeina lietus, bet ir 
vėl saulutė pasirodo. Tada vilkiukai ilsisi, 
o vadovai posėdžiauja. Sulaukiam svečių 
ir tėvelių iš Štoko ir Derbio. Aplanko mus 
anglų skautininkai J. Booth ir T. Roome. 
Paskui s. G. Zinkienė praveda praktines 
sumuštinių kepimo pamokas, o s. Br. Zin
kus ir s.v.v.sl. A. Gerdžiūnas —mėsos ke
pimo. Iškeptuoju maistu pavaišinami 
svečiai.

VOKIETIJA
Gydytoja Aleksandra Šilinytė dirba 

Goettingeno Universiteto Klinikoje ir sa
vaitgaliais parvyksta į Lebenstedtą pas sa
vo tėvelius, kur mielai talkininkauja savo 
gerajai mamytei, turinčiai didelę gydymo 
praktiką.

Lebenstedto lietuviai padovanojo kun. 
V. šarkai gimtadienio proga St. Motuzo 
drožtą „rūpintojėlį“. Dovana kainavo apie 
120 DM. Tai ne tik brangi, bet ir graži do
vana, už kurią kunigas visiems Lebensted
to lietuviams labai dėkingas.

Sesuo Petra Augaitytė, dirbanti senelių 
prieglaudoje Lethe prie Ahlhorne, aplankė 
Vechtos lietuvius senelius ir susipažino su 
jų rūpesčiais. Ta pačia dieną — per šešti
nes — buvo su Hamburgo lietuviais ir ku
nigas V. Šarka. Buvo tartasi su senelių 
prieglaudos vadovybe dėl naujų senelių 
priėmimo bei geresnio aptarnavimo. Buvo 
gegužinės pamaldos, o po jų visi senukai 
padainavo kelias liaudies dainas apie mo
tiną, seselę, rūtelę, bernelį. Aplankę St. 
Motuzo drožinių privačią parodėlę, grįžo
me su daina kiekvienas savo keliu namo.

J.E. vyskupas Dr. Pranas Brazys lankys 
Hamburgo lietuvius Tautos Šventės proga 
ir teiks sutvirtinimo Sakramentą. Ta proga 
numatoma surengti mūsų vaikučiams pir
mąją šv. Komuniją. Gera būtų, kad tėve
liai savo vaikučius tam tikslui užregistruo
tų pas savo kapelioną.

Tėvas Alfonsas Bernatonis — Lietuvių 
Sielovados Direktorius Vokietijoje— žada 
apsilankyti pas Hamburgo lietuvius.

HAMBURGAS
Albinas Žemaitis ir Pranas Radžius ap

sigyveno senelių prieglaudoje St. Martha- 
Stift. Hamburg-Rahlstedt, am Ohlendorf 
Turm 20, kur gyveno ir mirė mūsų Endri- 
kis Čerkus, o paskiau apsigyveno Juozas ir 
Matilda Kazalauskai, —

Elena Okmanaitė išskrido pas savo gi
mines Kanadoje. Paėmė ir Amerikos vizą, 
kad per atostogas su broliu Julium Okma- 
nu galėtų be jokių kliūčių aplankyti ir ki
tus gimines Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse. . ■•Jonas ir Ona Deveikiai lankėsi Hambur- 
ge, Geestachte, Lauenburge pas savo pa
žįstamus ir su pasididžiavimu rodė savo 
šaunų sūnų Joną.

Lietuvišką knygą pasiskaityti galima 
gauti Lietuvių Bendruomenės Knygynėly
je pas kun. V. šarką, 2000 Hamburg-Alto- 
na, Kaltenkirchenerstr 4/IV. Tel. 439 31 12. 
Kas norėtų ir galėtų šį knygynėlį naujo
mis knygomis papildyti, maloniai priimsi
me ir nuoširdžiai padėkosime.

Vėl turime laužą ir naktinius žaidimus. 
Šį kartą skautukams teko zuikį miške gau
dyti. Buvo net premija paskirta, bet, deja, 
zuikis turėjo ilgas kojas...

Paskutinę dieną broliams teko parodyti 
savo sugebėjimus, ką stovykloje išmoko. 
Kepė duoną visi, ir net grįžę namo jau 
mokė namuose mamas kepti... Egzaminų 
metu vėl sulaukiam svečių iš Derbio, Ash- 
bourno ir Štoko. Štoko skautų tėvų kom. 
sekretorė E. Puodžiūnienė vilkiukus pa
vaišina saldumynais. Virsta savaitgalį sto
vėjusios palapinės, šveičiami puodai, ruo
šiamasi į namus.

Įsakymuose nuskamba, kurie vilkiukai 
išlaikė kurios specialybės egzaminus ir 
jiems leidžiami dėvėti specialybės ženklai: 
V. Zinkui — lituanisto, modelisto ir virėjo, 
V. Puodžiūnui, A. Navackui, G. Surbliui ir 
S. Benedikui — dviratininko ir stovyklau
tojo. i

Vietininkas taria atsisveikinimo žodį ir 
padėkoja visuomenei. Himno žodžiams pa
lydint. leidžiasi mūsų trispalvė. Atsisvei
kindami supiname rankas ir mintyse trokš 
tame, kad ta rankų grandinė vakarinės 
maldos metu dar daug metų išlaikytų mus 
tvirtus ir ištvermingus lietuviškos skauty- 
bės kelyje. O stovyklose praleista kiekvie
na diena suteikia naujų jėgų ir pasiryžimo 
tobuliau tęsti mūsų skautiškąjį žaidimą.

Sudie, iki pasimatymo Manchesteryje!
J. M.
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