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PO SOVIETINIU
KEVALU
Pavergtųjų žinios apie Vakarus
Pavergtuosius, komunistų valdomuosius
kraštus nuo laisvojo pasaulio skirianti už
danga dar vis tebėra. Tačiau ji nebėra jau
tokia stipri. Laisvuosiuose kraštuose vis
daugiau žinoma, kas vyksta pavergtuosiuo
se. O pavergtųjų kraštų gyventojai sten
giasi surasti būdų, kaip daugiau sužinoti
apie tuos laisvuosius kraštus, kaip susi
siekti su jais ir palaikyti ryšį.
Kad padėtis palaipsniui gerėja ir toks
ryšys stiprėja, labai aiškiai rodo britų ra
dijo BBC skelbiamieji duomenys. Tas ra
dijas turi Rytų Europos kraštams skiria
mąsias programas įvairiomis didesnių tau
tų kalbomis. (Deja, lietuviškų programų
kol kas dar nėra, ir britai aiškina, kad jie
neturi pakankamai lėšų vykdyti translia
cijoms mažesnių tautų kalbomis, o tų tau
tų žmonės, sako, vis tiek moka rusiškai ir
gali klausytis programų rusų kalba).
Na, o kuo gi dabar BBC radijas taip
džiaugiasi? Iš ko jis sprendžia, kad ryšys
gerėja?
Pasirodo, iš tų laiškų, kurie gaunami iš
Sov. Sąjungos ir kitų sovietinių kraštų.
Du .mėnesius buvo skelbiamas konkursas
parašyti straipsneliams apie Angliją. Kas
iš sovietinių kraštų norėjo dalyvauti tame
konkurse, tai turėjo parašyti po du straips
nelius. Viename rašantysis turėjo pasaky
ti, ką jis norėtų pamatyti Anglijoje, o ant
rame — su kuo jis norėtų čia susitikti.
Ahksčiau irgi būdavo ruošiami tokie kon
kursai ir laimėtojams pasiunčiama knygų.
O dabar prizas iš tiesų labai patrauklus —
geriausiai parašiusiam buvo siūloma 2 sa
vaitės nemokamų atostogų Anglijoje. Jei
anksčiau maža atsakymų tebūdavo gauna
ma, tai šįkart radijas tiesiog nustebo. Iš
Bulgarijos pagal visas taisykles atsiliepi
mų į tą konkursą gauta 89, iš Rumunijos
54. Nurodoma, kad anksčiau iš tų kraštų
nebūdavo gaunama nė vieno atsakymo. Iš
Vengrijos, kur režimas šiandien ne toks
žiaurus, gauta net 178 atsakymai. Kiek
■ mažiau iš Lenkijos — tik 34. Iš Sov. Są
jungos įvairių vietų gauta 155.
Tas konkursas nebuvo koks nors nele
galus. Jis buvo vykdomas su sovietų ir ki
tų atitinkamų pasiuntinybių Londone ži
nia. Tai, matyt, buvo daroma dėl to, kad
be atitinkamo krašto valdžios sutikimo lai
mėjusieji negalėtų pasinaudoti atostogo
mis. O tie, kurie laimės atostogas, jau rugpiūčio mėn. galės atvažiuoti į Angliją.
Įdomūs ir patys atsakymai. Sovietinė
spauda paprastai pristato savo skaityto
jams laisvuosius kraštus, kaip kokį baubą.
Nepaisant to, konkurso dalyviai, pavyz
džiui, apie Angliją rašo vis su tam tikra
gražia simpatija. Taip pat pasirodo, kad
šviesūs tų kraštų žmonės nemaža turi tik
rų žinių apie Angliją. Vienas rumunas kri
tikas parašė apie neseniai mirusį Anglijoje
gyvenusį amerikiečių poetą T.S. Eliotą ir
apie James Joyce „Ulysses“. Komunisti
niuose kraštuose tie vardai yra greičiau
koliojįmosi žodžiai. Eliotas vadinamas de
kadentu ir supuvusiu buržuazijos ideolo
gu. Dar labiau gąsdinama James Joyce'u ir
ypač jo „Ulyssiu". Taigi teigiamai pasisa
kyti apie tokius dalykus reiškia nesiskai
tyti su partijos nustatytąja nuomone.
Dar nuostabiau, kad rašantysis yra susi
pažinęs su abiem rašytojais ir jų darbais,
nors atitinkamuose kraštuose jų darbai ir
nespausdinami.
įdomus taip pat ir vieno darbininko iš
Leningrado atsakymas tiek savo simpatija
laisvo krašto žmonėms, tiek ir nesiskaity
mu su viešąja nuomone savo krašte. Baig
damas savo straipsnelį, kuriame pasisako
ma, ką jis atvažiavęs į Angliją norėtų pa
matyti, šis darbininkas taip parašė: „Aš
norėčiau nunešti gėlių ant Karolio Markso
ir Winstono Churchillio kapų. Nors mūsų
pažiūros ir skiriasi dėl Churchillio darbų,
tačiau jis, be abejo, yra įžymus anglas“.
Deja, mes, lietuviai, tokių konkursų kol
kas negalime ruošti ir susilaukti atsakymo,
kad kuris nors lietuvis pasisakytų iš pa
reigos norįs padėti gėlių ant Markso kapo,
o iš širdies ant kurio nors svetur palaidoto
žymaus lietuvio. Tokių žymių lietuvių ka
pų svetur juk turime nemaža. Svetur mirė
- nemaža karių, valstybininkų, mokslininkų,
kliltūrininkų ir net du buvę Lietuvos vals
tybės prezidentai.

K0MS0M0L0 VADAI IR
JAUNIMAS
(Elta) Okup. Lietuvos jaunimas reikiamai neparuošiamas gamybiniam darbui,
per silpnos jaunimo kvalifikacijos, kom
jaunimu! tenka skirti vis naujus ir labiau
atsakingus uždavinius, — tokios mintys
buvo Lietuvos komjaunimo CK sekreto
riaus J. Betevo pranešime Vilniuje įvyku
siame komjaunimo V plenume. Betevas
dėstė („Komj. Tiesa“, bal. 28 d. Nr. 82),
kad Lietuvoje gaminamų prekių kokybė
dar vis žema, reikalinga kelti darbininkų
kvalifikaciją ir... visa tai sietina su kom
jaunuolių darbu.
Kodėl kritikuojami komjaunimo nariai,
aplamai lietuviškasis ar mokyklas baigęs
jaunimas? Betevas pateikia abiturientų
pavyzdį — kasmet į gamybą jų ateina dau
giau kaip 10.000, bet darbas su jais esąs
vis dar žemo lygio. Mažai rūpinamasi pa
auglių techniniu mokymu, silpnai organi
zuojamas jų auklėjimo darbas. Ypatingą
komunistų vadovų susirūpinimą kelia tai,
kad dauguma komjaunimo padalinių nesi
domi instruktorių kadrų parinkimu. Mo
kyti vaikinus ir merginas dažnai paveda
ma atsitiktiniems žmonėms, neturintiems
žinių ir patyrimo. Jaunimas, neturėdamas
atitinkamos kvalifikacijos, dažnu atveju
keičia darbovietes, nes jis ieško geresnio
uždarbio — pagal Betevą, „jis pratinamas
galvoti, jog galima rasti gyvenime lengvą
kelią“.
Betevas toliau atkreipė dėmesį į reikalą
susirūpinti kaimo jaunimo profesinio
meistriškumo kėlimo klausimu. Pasirodo,
šių dienų Lietuvoje žemės ūkio gamyboje
dalyvauja 70.000 vaikinų ir merginų, iš jų
22.000 komjaunuoliai. Pagal Sovietų Są
jungos kom. partijos pirmąjį sekretorių L.
Brežnevą, svarbiausia figūra kaime (kol-

Komunistai susijaudinę ir dėl to, kad
Lietuvoje iki šiol dar nemaža jaunuolių
neturi aštuonmečio išsilavinimo ir niekur
nesimoko, šis klausimas dabar laikomas
vienu opiausių komjaunimo veiklos klau
simų. Juos jaudina ir komjaunuolių pasy
vumas ideologinėje srityje. Esą, pabrėžia
sekr. J. Betevas, svarbiausias tikslas tai
„padėti auklėti jaunuolius komunizmo sta
tytojo moralinio kodekso principų dva
sia“. Norima, kad jaunuoliai būtų politi
niais kovotojais, bet, pasirodo, jaunimas
tų pareigų kratosi. Tai liudija ir komjau
nimo sekretoriaus — ruso žodžiai, kad ma
žai rūpinamasi ideologiniu auklėjimu ir
kad pats darbo turinys dažnai įgyja „vertelgiškumo, siauro prakticizmo pobūdį“.
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MAO PRANAŠYSTĖS

Britų Bendruomenės kraštų konferenci
joje nutarta sudaryti komisiją (Britanija,
Gana, Nigerija, Trinidadas ir Ceilonas),
kuri apie liepos mėn. vidurį turėtų važiuo
ti į Maskvą, Pekiną, Hanojų ir Vašingtoną
ir bandyti atitinkamų kraštų vyriausybes
prikalbėti taikiai spręsti klausimą Vietna
mo. kur dabar vyksta kovos.
Bet nėra vilties, kad tai komisijai kas
nors pasisektų padaryti, nes nei Kinija, nei
sovietai nerodo palinkimo pritarti tokiam
sumanymui.

„Newsweek“ skelbia, kad Kosyginas slap
tu laišku painformavęs sovietams artimų
komunistų partijų vadus, ką vasario mėn.
jam sakė Mao Tsetungas. O jis tvirtinęs,
kad dėl Vietnamo neišsivystys didelis ka
ras. Be to, jis sakęs, kad Kinija bus tikra
atominė pajėga po 15 metų ir kad tada ji
galės kartu su Rusija skelbti visuotinį ka
rą Vakarams.
PERSIJA IR SOVIETAI

Persijos šachas buvo nuvažiavęs 10 die
nų vizito į Maskvą, o tai laikoma gerėjimu
santykių tarp abiejų kraštų.
SUKILIMAS ALŽYRE
Vizito metu, greičiausia, susitarta ir dėl
Alžyro ministerio pirmininko pavaduo sovietų paramos Persijai.
tojas ir krašto apsaugos ministeris pik.
Boumedienne suruošė sukilimą ir nuvertė Katedros aikštės varpinės laikrodis į
Leningradą
prezidentą Ben Bellą.
(E) Vilniuje, ryšium su artėjančiomis
Krašto valdymą perėmė pik. Boumedie
sovietinės santvarkos jubiliejaus iškilmė
nne vadovaujama revoliucinė taryba.
Pašalintasis (ar jau ir nužudytasis) Ben mis. skubiai restauruojamas Katedros aikš
Bella dabar vadinamas diktatorium, despo tės varpinės bokštas. Ilgą laiką neskambė
tu, demagogu, kuris viešuosius reikalus ję varpai ir nebeveikė varpinės laikrodis.
Dabar laikrodis taisomas Leningrade. Pati
tvarkęs, kaip savo privačius.
varpinė remontuojama. Skelbiama, kad
Katedros aikštės varpinės bokštas paskuti
APSIŠAUDYMAS INDONEZIJOJE
nį kartą buvo restauruojamas 1904 metais.
Indonezijos karo laivai ir pakrančių arti
Atrodo, bokštu visai nebuvo rūpintasi ir
lerija buvo pradėję tarpusavio kautynes.
per pastaruosius 25 metus.
Nukentėjusiems tų rajonų gyventojams
skelbiama, kad priešo laivai apšaudę. O iš
tiesų tos tarpusavio kautynės įvykusios
Mūsų garbės nariui
vien dėl to. kad krašto laivymas nebeturi
A.
J. KAULĖNUI mirus,
patyrusių karininkų. Nepatenkinti laivyno
reikalų tvarkymu, kiek anksčiau buvo su
žmoną ir šeimą užjaučiame
kilę laivyno karininkai. Jų buvo nuteista
LAS Anglijos Vietininkija
223 ir daug pašalinta.
KONIEVAS APIE BERLYNĄ IR
STALINĄ

Marš. Konievas paskelbė, kaip sovietai
užėmė Berlyną. Kai gauta žinių, kad artė
ja į Berlyną Montgomerio vadovaujama
sąjungininkų kariuomenė. Stalinas jam ir
Žukovui įsakė paruošti puolimo planą. Sta
linas planą patvirtinęs. •
Savo atsiminimuose Konievas giria Sta
liną. kuris šiuo atveju puikiai žinojęs Vo
kietijos geografiją ir patarinėjęs, kaip da
liniams tvarkytis.

Laukiama valymų lenkų dipleimatų tarpe DIDYSIS SOVIETŲ LĖKTUVAS

(E) Ryšium su Lenkijos karinės misijos
vadovo Berlyne V. Tikocinskio pabėgimu
t Vakarus, iš Lenkijos pranešama apie len
kų valdžios žygius sugriežtinti lenki; diplo
matinių atstovybių priežiūrą. Galimas da
lykas, tenka laukti ir valymų diplomatų
tarpe. Tikocinskio žygis oficialiai laikomas
..išdavimu“. Kadangi bėglys yra žydų kilmės, tai „darbininkų“ (komunistų) parti1®je gali sukelti dar aštresnes antisemitines tendencijas.

chozuose) yra mechanizatorius. Žinoma,
mechanizatorių parengimu ■ rūpinamasi ir
Lietuvoje. Per pastaruosius dvejus metus
mechanizatoriaus specialybės išmoko 7.500
jaunuolių, šiemet mokosi 2.000 mažiau ne
gu 1964 m. Mechanizatorių vis trūksta —
pvz., Rokiškio rajone trūksta 50 mechani
zatorių, o kursuose jų ruošiama vos 17.
Atkreiptas dėmesys ir į kitus trūkumus:
jaunieji kaimo darbininkai silpnai apmo
komi agrotechnikos pagrindų, silpnai vei
kia žemės ūkio kursai. Kai kur sudaromi
tokių kursų klausytojų sąrašai, neatsiklau
sus jaunuolių nuomonės. Mokymo-auklėjimo darbas priklauso nuo dėstytojų ir
meistrų, tuo tarpu meistrais dažnai dirba
atsitiktiniai žmonės, be reikiamo specia
laus ir bendrojo išsilavinimo. Pavyzdys:
iš 646 gamybinio mokymo meistrų, dirban
čių profesinio-techninio lavinimo sistemo
je, tik keturi turi aukštąjį ir 14 nebaigtą
aukštąjį išsilavinimą.

l aviacijos parodą Paryžiuje sovietai at
skraidino 720 vietų keleivinį lėktuvą An
taeus (krovinio jis galėtų paimti 80 tonų).
Jis gali nuskristi 3100 mylių, greitis — 420
mylių per valandą.
Ta proga amerikiečiai skelbia, kad tuo
metu, kai sovietai pradės gaminti daugiau
savo tokių lėktuvų, jie gamins jau savo C5A. kurio greitis bus 600 mylių per valan
dą ir kuris bus pajėgesnis gabenti didesnį
krovinį.

Vaidiliečiui A. J. KAULĖNUI mirus,
žmoną Stefaniją, šeimą ir artimuosius
giliai užjaučia

Londono Vaidilos Valdyba ir nariai

DBLS Nottinghamo Skyriaus nariui
J. URBIKIUI,
Lietuvoje mirus jo Mamytei,
gilią užuojautą reiškia
Skyriaus Valdyba ir nariai

Mielą draugą
VYTAUTĄ ŠIAUCIULĮ,
mirus jo žmonai Juozefai.
giliai užjaučia ir liūdi

E. Žemaitaitienė ir A. Kuzmickas

A.A. A. KAULĖNAS
Chicagoje, JAV, birželio 22 d. mirė visuomenininkas ir žurnalistas Algirdas Jonas Kaulėnas, šio pokario metu ilgai gyvenęs Londone ir tik prieš keletą metų nusikėlęs į užjūrius.
Jis buvo kupinas talentų, veiklus ir niekad nepavargstąs. Tie jo talentai reiškėsi
visur, kur tik jis pridėdavo rankas, o taip
pat energija, kuri padėdavo ištesėti, kas
užsimota.
Mes jį čia, be abejo, daugumas žinojom,
kaip pirmąjį „Britanijos Lietuvio" redaktorių. Tas laikraštis dar buvo vos tik gimęs kūdikis, ir A. Kaulėnas iš jo padarė
laikraštį, iš kurio tryško jo paties entuziaz
mas — raginimas, judinimas, skatinimas
būti lietuviais, organizuotis ir versti visokius darbo kalnus. Toks buvo Kaulėnas,
toks ir jo laikraštis, ir tokia, žinoma, pati
ano meto lietuviškoji visuomenė, dar vis
apimta entuziazmo.
O žinojimas, kad A. Kaulėnas anuomet
ir fabrike dirbdavo ir kas savaitę laikraštį
sutvarkydavo, pristato mums atvaizdą nepaprastai ištvermingo ir darbštaus žmogaus, o net sustiprina spėjimą, kodėl šis
stiprus žmogus taip per anksti nueina į
kapus.
Dar jis čia plačiai reiškėsi ir kaip paskai
tininkas, kaip kalbėtojas. Būdavo, kuriai
lietuviškai šventei ar minėjimui pakvieti
kad ir kažin kaip toli, jis vis tiek atvažiuos
nesilsėjęs ir gal net akių nesumerkęs tiesiai iš darbo ir kalbės. Tačiau kaip kalbės!
Dar mes ir šiandien, kai tik užsimename
apie paskaitininkus ir kalbėtojus, visada
prisimename ir Algirdą Kaulėną. Tai, sako
me, pakalbėdavo, ir dabar niekas jau taip
nebepakalba... O ir tose savo kalbose jis
nuo pradžios iki galo išliko vis tas pats entuziastas, kietas ir griežtas lietuvis kaip
sau, taip ir kitiems, net ir tada, kai mūsiškė visuomenė smarkiai pasikeitė ir nebeteko nei entuziazmo, nei ryžtingumo.
Vykstant visokiems organizaciniams vidaus persitvarkymams, A. Kaulėnas pasitraukė iš vadovaujamųjų pozicijų DB Lietuvių Sąjungoje. Tada jis savo energiją nu
kreipė į kitas lietuviško gyvenimo sritis,
Jis įsijungė į Londono „Vaidilos“ darbą,
imdamasis režisūros. Jis pradėjo Britanijoje organizuoti Lietuvos Atgimimo Sąjūdį

ir vadovauti jam. Tada LAS taip pat pradėjo leisti ir A. Kaulėno redaguojamąją
„Tėvų Žemę“. Bet jam, matyt, per siauri
jau buvo tie rėmai. Nebuvo kur reikštis
platiems jo sugebėjimams. Tiesa, jo pakurstomas LAS-as čia ne tik susiorganizavo, įsteigė savo skyrius įvairiose šio krašto lietuviškose kolonijose, bet ir veikla
reiškėsi. Tačiau A. Kaulėnas kviečiamas
nusikelia į JAV ir perima redaguoti LAS-o
leidžiamąją „Laisvąją Lietuvą“, ligi tol
nuolat apsilpdavusią ar net sustodavusią,
o jam vadovaujant vėl kovingą ir provokuojančią kietą lietuviškumą.
Algirdas Kaulėnas buvo iš tos kartos
žmonių, kurie iki Lietuvos okupacijų nesuspėjo dar ilgiau pasidarbuoti savo krašte,
Gimęs 1912 m. kovo 27 d. (Subačiuje, Panevėžio apskrityje), tik 1939 metais baigė
aukštuosius mokslus (gimnazijos mokslus
išėjo Panevėžyje ir Kaune). Pasiruošusį
darbui, jį užklumpa okupacija, ir iš pradžių, kol bolševikai buvo Lietuvoje, dirbo
jis ne teisininko darbą, bet mokytojavo
pradžios mokyklose. Tiesa, spaudos ir orga
nizacinį darbą jau buvo pradėjęs anksčiau,
dar savo studijų metais bendradarbiaudamas Mūsų Krašte, Jaunojoje Kartoje, Karyje ir kitur. Dalyvavo jis nepriklausomybės laikais Šaulių Sąjungoje, Vilniui Vaduoti Sąjungoje, Jaunosios Lietuvos Sąjungoje.
Tačiau vokiečių okupacijos metais jis eina net dvejas ypač atsakingas pareigas.
Kaip panevėžietis, jis atsiduria tuomet
aukštaičių sostinėje Panevėžyje ir 19421944 m. eina dramos teatro direktoriaus pa
reigas ir 1941-1943 m. redaguoja' Panevėžio Apygardos Balsą. Kaip matome, čia
net dvejus metus jis eina ir vienas Ir kitas
atsakingas pareigas. Vėliau, jau svetur gyvenančiam, jam nekartą tenka eiti tuo pra
mintu persikrovimo keliu. Jeigu neklystame, tai ir Laisvosios Lietuvos redagavimas
jam buvo antraeilės pareigos šalia tiesioginio darbo dėl duonos kąsnio.
Paliko našlę ir du sūnus. Jaunesnysis sū
nūs Gediminas yra dirbęs prieš išvažiuoda
mas į JAV Nidos spaustuvėje Londone. Sūnūs Mindaugas baigė medicinos studijas
daktaro laipsniu ir dabar dirba kaip moks
lininkas JAV.
>

Europos ir Amerikos spaudos nuotrupos

Bella ir Boumedienne
Pulkininko Boumedienne vadovaujama
revoliucinė taryba nuvertė Alžyro prezi
dentą Ben Bellą ir perėmė valdžią į savo
rankas. Nors Boumedienne buvo dešinioji
prezidento ranka, bet savo buvusįjį drau
gą dabar išvadino „velnišku diktatorium“.
Kaip pasaulio spauda į tai žiūri?
Amerikiečių
„N.Y.Herald
Tribūne“
rašo:
„Ben Bella yra tokios rūšies sukilėlis,
kuris pajėgia laimėti pilietinį karą, bet
nebesugeba valdyti. Jis vedė beveik įspū
dingą užsienių politiką, bet joje nebuvo
jokių naujovių. Ir nuverstas jis buvo ne
dėl visuotinio nepasitenkinimo. Pasaulis
gali tikėtis, kad Alžyras dabar jau ves ki
tokią politiką. Gal būt, su tam tikru susi
rūpinimu bus žiūrima, pripažįstant nau
jąją vyriausybę. Tačiau afrikiečiams ir
azijatams, kurie renkasi Alžyran į konfe
renciją, Ben Bellos likimas bus vien tik
atsiminimas“.
Britų „The Times“ šitaip vertina nau
jąją Alžyro valdžios galvą:
„Armija iškėlė Ben Bellą, o dabar ir
nuvertė jį. O gal tereikėtų kalbėti vien tik
apie pulkininką Boumedienne, kaip „ka
ralių gamintoją“.. Prieš trejetą metų jis
įspėjo, kad kraštui gresia pilietinis karas.
Dabar jis vėl skelbia, kad išgelbėjęs kraš
tą nuo „velniško diktatoriaus“. Šįkart al
žyriečiai vargu jam dėkos. Jie greičiau
dar norės sužinoti, kas čia per išdavimas
įvyko, kad buvo nuverstas vakarykštis
herojus, o jei jis buvo kaltas, tai kodėl
visi taip ilgai tylėjo“.
Britų „The Guardian“ irgi žiūri į Ben
Bellos nuvertimą kaip į vadų tarpusavio
kovą. Jis rašo:
„Kai jis jau pašalintas, tai dabar leng
va sakyti, kad jis buvęs „velniškas dikta
torius“ ir „despotas“, aiškiai linkęs į „as
menybės kultą“. Apie kuriuos gi pašalin
tuosius vadus šitaip nesakoma? O iš tiesų
Boumedienne yra lygiai tiek pat kaltas,
kaip ir Ben Bella. Abiejų jų politinės pa
žiūros yra visiškai vienodos, o kadangi
Boumedienne pastaruosius dvejus metus
buvo Ben Bellos pavaduotojas, tai už pra
eities klaidas jis lygiai atsakingas, kaip ir
buvęs prezidentas“.
Ko reikia ir galima laukti iš naujosios

valdžios? Ar galima tikėtis kokios pažan
gos? Prancūzų „Combat“ rašo:
„Kas bus po pulkininko Boumedienne
suruoštojo sukilimo, sunku dar būtų pra
matyti. Jam teks spręsti sunkias proble
mas. Vienas dalykas yra tikras: Boume
dienne turės pilnas rankas darbo, ir Alžy
ras dabar yra vėl atsidūręs ten, kur jis
buvo iš pradžių“. '
Žinoma, niekas nenurodinėja, kad Ben
Bella buvo idealus diktatorius. Pavyz
džiui, italų laikraštis „Corriere della
Serą“ rašo:
„šalia asmeninių ambicijų, sukilimui
suorganizuoti, be abejo, turėjo reikšmės
skurdas ir badas krašte. Ben Bellos vy
riausybė nesugebėjo panaudoti krašto iš
teklių gyventojams aprūpinti ir dar padi
dino skurdą. Aišku, Alžyro užsienių poli
tika nepasikeis. Ji bus tokia pat, kaip ir
iki' šiol: imti paramą iš Vakarų, o palan
kumą rodyti Rytams“.
Britų „The Daily Telegraph“ irgi rašo:
„Nuverstasis prezidentas Ben Bella ne
pajėgė išnaudoti tų galimybių, kurias tei
kė ypatinga Alžyro padėtis, jos istorija ir
ūkinis pajėgumas. Užuot rūpinęsis krašto
atstatymu ir pažangai reikalingu pastovu
mu, Alžyrą jis pavertė sambrūzdžius prieš
kitus kraštus ruošiančių kairiųjų revoliu
cionierių lizdu“.

PASAULY
— Britanijos gydytojų draugijos suva
žiavimas nutarė: gydytojai nepasitraukia iš
sveikatos tarnybos vietų.
— Sovietų komunistų partijos pirmojo
sekretoriaus Brežnevo sūnus paskirtas so
vietų ambasados Švedijoje pirmuoju sekre
torium.
— Baltijos jūroje 6 keleiviai iššoko iš
Rytų Vokietijos laivo (išgraibė juos Vaka
rų Vokietijos patruliai).
— Rytinėje Indijoje per porą pastarųjų
mėnesių kruvinąja (dezinterija) mirė 780
žmonių.
— Pasiklausyti Louis Armstrongo ir jo
orkestro Budapešte, Vengrijoje, buvo susi
rinkę 80.000 žmonių.
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TRAUKINIAI RIEDA MIRTIN
PASKUTINĖS DIENOS TĖVYNĖJE 1941 METAIS

Gražus pavasaris mūsų tėvynėje. Bir
želio mėnuo žemėje rojų mena. Akis vilio
ja gražiausi pavasario vaizdai, o žmogaus
siela neša padėkos himnus gamtos Kū
rėjui.
Lankos išklotos margaspalviais laukinių
gėlių kilimais, o nuo paukštelių balsų
skamba tėviškės gojai ir šilai.
Tačiau anuo metu to grožio nejaučiau,
nes sieloje buvo neramu...
1941 m. birželio 13 d. Neramia širdimi
ėjau j mokyklą, nes reikėjo švęsti pirmą
sias Lietuvos pagrobimo metines, reikėjo
puošti toms iškilmėms mokyklos salę, rei
kėjo tautų budeliui Stalinui pinti vainikus
ir skaityti tai progai pritaikytą paskaitą.
Ėjau. Per mišką ir krūmus palydėjo vy
ras. O ausyse skambėjo: „Mamyte, neik!
Mamyte, neik!“ Tai buvo žodžiai trejų me
tų dukrytės, kuri niekaip nenorėjo manęs
išleisti iš ano mielo ir paslaptingo miško
namelio. Matyt, nujautė jos vaikiška šir
delė nelaimę. Šiaip taip nuraminau. Su te
ta nuėjo pažiūrėti karvytės ir ežerėlio. Ir
tas „nuėjo“ truko 23 metus. Tik praėjusių
Kalėdų pirmąją dieną radau ją manęs be
laukiančią New Yorko aerodrome.
Buvau apsivilkusi vilnone suknute. Ant
rankos vasarinis paltukas ir lietsargis. Pi
nigų nepasiėmiau, nes jie, trumpam išei
nant, buvo nereikalingi. Išėjome i pažįsta
mą kelią, ir nuėjau viena.
Eidama susitikau pažįstamą ūkininką
Joną čičelį. Kalbėjomės apie neramumus
krašte ir apie nuolat vykstančius nekaltų
lietuvių suėmimus. Tik ką Zarasuose buvo
suimtas buvęs paskutinis apskrities ko
mendantūros sargas ir daugelis kitų kraš
to patriotų.
Atėjau į mokyklą. Čia jau radau iška
bintą didelį spalvingą skelbimą, pranešan
tį apie Lietuvos „išvadavimo“ metinę
šventę ir minėjimą.
Mokykla buvo pilna komjaunuolių. Dau
guma buvo ruskelių, bet jau ir lietuvių
nestigo. Visi jie pasisakė, kad atėję man
pagelbėti pasirengti rytdienos iškilmėms.
Tik niekas nepasakė, kad jie privalo sau
goti mane ir nepaleisti iš rankų.
Ėmėmės darbo. Iš miško parsinešėm ža
lumynų ir gėlių vainikams pinti. Mergaitės
pynė vainikus, o komjaunuolis Meškėnas
demonstravo iš kompartijos gautuosius
„džiaugsmo šūkius“, kad jau metai kaip
esame „išlaisvinti“ iš kapitalistų vergijos.
Aplinkui skambėjo džiugūs juokai. Tik
vienam komjaunuoliui V. Blaževičiui dar
bas nesisekė. Jis vis stovinėjo ir liūdnai
žvelgė į mane. Pažvelgdavau ir aš į jį. Ir
kai susitikdavo mūsų akys, jis greit pasi
šalindavo. '
Taip išdirbom iki antros valandos nak
ties. Nors darbas jau buvo baigtas, bet
komjaunuoliai dar nesiskirstė. Dainavo,

RAŠO ST. ROKIENĖ

klegėjo. Jiems vadovavo mokyklos politrukas M. Meškėnas.
Pagaliau išsiskirstė, ir aš apsirengusi
atsiguliau. Sieloj buvo gūdu. Paskaitai ne
siruošiau. Pasiėmiau laikraštį ir galvojau
paskaityti tai „šventei“ pritaikytą straips
nį. Maniau, užteks.
Nesudėjau tą neramią naktį akių. Ne
miegojo ir mūsų šunelis Murzius. Jis visą
laiką lojo ir daužėsi. Priėjau prie lango
pasižiūrėti, kas drumsčia jam ramybę. Jis
žiūrėjo į stovintį už mokyklos ūkio trobe
sio eglynėlį ir lojo, lojo... Ten komjaunuo
liai saugojo mane.
Kiek užsnūdau. Bet neilgai reikėjo ma
ne saugoti. Ketvirtą valandą rytą išgirdau
nekantrius ir nieko gera nežadančius dū
žius į duris. Atėjęs ramus žmogus niekada
taip nesibeldžia. Pasižiūrėjau pro langą.
Prie durų stovėjo ginkluotas enkavedistas
su komjaunuolių vadovu J. Vanagicku. Tai
buvo stambaus ūkininko posūnis. Prie mo
kyklos pastato kampų stovėjo ginkluoti
kareiviai.
Greitai lėkė įvairios mintys. Pagalvojau
apie balkoną, kuris buvo kitoje pusėje na
mo. Ir ten buvo ginkluoti kareiviai. Atro
dė, bėgti nėra kur. Nulipau žemyn ir ati
dariau duriš. Tuojau gavau ginkluotą pa
lydovą, kuris visą laiką neatsitraukė nuo
manęs.
Savo asmenybės paliudyti nereikėjo, nes
tą padarė komjaunuolis Vanagickas galvos
linktelėjimu. Laikiausi ramiai, bet širdis
neramiai trankėsi ir norėjo iššokti iš krū
tinės.
Laiptais nuvarė mane aukštyn, nes mū
sų butas buvo antrame aukšte. Už mano
sargybinio sekė NKVD karininkas ir minė
tasis komjaunuolis.
Pirmas klausimas. Kur vyras? Pasakiau,
kad išvažiavo į Zarasus ir žadėjo važiuoti
pas tėvą mūsų ūkin. Nurodžiau visai kitą
kryptį.
Tuoj pradėjo daryti kratą. Ieškojo gink
lų. Visur varėsi mane prieky savęs, kaip
apsaugą prieš netikėtus šūvius. Jie savo
amatą jau buvo gerai išmokę.
Per kratą nieko neradę, susirūpino, kur
galima arčiausiai rasti telefoną. NKVD
karininkas prisėdo. Atvertė bylą, parodė
vyro šaulių uniforma fotografiją ir pa
klausė, ar tai mano vyras. Patvirtinau, kad
taip. Turiu pastebėt, kad šauliai ir Sibire
buvo daugiau už kitus persekiojami ir bru
taliau laikomi, kaip nepataisomi ir neperauklėjami.
Liepė pasirašyti, kad suimant nemušė ir
elgėsi su manim mandagiai. Atėmė pasą,
ir palikau visai be jokio dokumento. Per
15 minučių įsakė pasirengti kelionei, še

šioms savaitėms pasiimti maisto ir susipokuoti turimuosius daiktus.
Mokykloje nieko nebuvo, nes buvome
viską išvežę į saugią vietą.
Rengiuosi. Vaikštau su palydovu po
kambarį, kuris nuo manęs neatsitraukia
nė žingsnio. Patarnauja mokyklos sargas
Meškėnas ir kom. Vanagickas. Nėra maišo.
Orientacijos nepametu. Pasiimu čiužinį ir
susidedu pagalvę, apklotą, paklodes. Dar
randu vyro trumpus kailiniukus ir viršuti
nes kelnes. Iš kažkur atsirado ir suplyšęs
paltukas. Ir tuos daiktus mano sargai su
kiša į maišą. Ant maišo užrašoma mano
vardas ir pavardė.
Komjaunuolis Vanagickas buvo jaunas
ūkininkas. Mes jį globojom ir mokėm. At
sidėkodamas dabar dirbo išsijuosęs, bet
akių į mane nedrįso pakelti.
Mokyklos sargas Meškėnas irgi uoliai
mane ruošė kelionei. Turėjau pusę ąsočio
uogienės. Paprašiau sargą, kad jį išneštų
vežiman. Išnešė, bet neįdėjo. Baisiomis ba-

Rankose turime Australijoje išėjusią
naują knygą — Antano Skirkos Kur bėga
Šešupė (išleido ir spaudė N.S.W., Austra
lia; tiražas — 700 egz., kaina 15 šilingų;
viršelis — autoriaus; 132 psl.).
Knygos įvadinis žodis lyg ir rodytų, kad
čia esama atsiminimų. Autorius tvirtina,
kad atsiminimai tik ir išliko, kad jie stip
rina ir riša su gimtuoju kraštu.
Gal geriausiai tokį pasisakymą patvirti
na keli pirmieji knygos dalykai (Mano dė
dė Adomas, Plikbalės, iš dalies Dėdė Anta
nas). Kiti dalykai būtų jau gal ir atsimini
mais ar pasakojimais paremti apsakymai
ir viena legenda.
Pačiu įdomiausiu dalyku, tur būt, reikia
laikyti „Mano dėdę Adomą“ — apie tą
nuostabų senuką, kuris ne tik pasakų vi
sokiausių pripasakodavo ir savo pasakoji
mais iš vaikų pasityčiodavo, bet turėjo sa
vo kalendorių susidaręs orui spėti ir ja
vams sėti ar piauti, mėgo bites ir kažkokia
burtininkiška jėga perkelti jas kitur ir gy
dyti žmones. Gaivališkumu, išradingumu,
jėga ir talentais tas dėdė Adomas niekuo
nenusileidžia Krėvės Lapinui, Vienuolio
šmukštarui ir kitiems nuostabiesiems mū
sų literatūroj vaizduojamiesiems liaudies
talentams. O skirtumas tarp dėdės Adomo
ir anų kitų, žinoma, yra rašytojo sugebė
jime papasakoti, perteikti tą asmenį, pada
ryti jį pasakojimo herojum. A. Skirka, aiš
ku, toli neprilygsta sugebėjimu vaizduoti
aniems mūsų literatūros didiesiems. Dėl to
tas A. Skirkos kūrinys ir nedaro mums to
kio stipraus įspūdžio. Įdomus jo tas dėdė
Adomas, bet literatūriškai neapipavidalin-
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Iš tiesų Morta jau stovėjo šalia su glė
biu audinių.
Arvydas išsirinko porą kaklaraiščių,
rankšluostį ir takelį, pats susivyniojo pir
kinį į laikraštį ir pasikėlė eiti.
— Vadinasi, sugniužote? — paklausė
užjaučiamai, paduodamas ranką. — Gyva
palaidota?
— Sugniužau. — Goda lengvabūdiškai
nusišypsojo jam į akis. — Gyva palaidota.
— Gaila. Aš taip negalvoju apie save.
Nors irgi išėjo kitaip, negu mokydamasis
planavau. Maniau stoti į aspirantūrą, ra
šyti mokslinius veikalus. Tikėjausi būti
mažiausia Viljamsu ar Lisenka. Neišdegė...
— Dar yra laiko.
— Ir aš taip manau. O kaip jūs galvoja
te apie save? Pasvarstykite. Gal ir jums
tiks ta pati formulė? — Arvydas pasisuko
į Mortą, padėkojo už pirkinį ir išėjo.
Goda palydėjo jį ilgu smalsiu žvilgsniu.
Meškius seniai nustojo loti, o ji vis žvelgė
į tą pusę, kur dingo aukšta plačiapetė fi
gūra.
Kai Arvydas atėjo prie buvusių Diemenčio tvartų, Grigas vedė kinkyti arklį. Jis
apžiūrėjo pirkinius, pakraipė galvą ir nie
ko nepasakė.
Tarpduryje, pasirišęs zupermaišo pri
kyštę, pasirodė Strazdų Vincė. Niūniuoda
mas kažkokią senovišką dainelę, užvėrė
paskui save duris, kurias Grigas buvo pali
kęs atlapas, vesdamas arklį, ir viduje pa
sigirdo minkštas plaktuko kaukšėjimas.
Arvydas, pakišęs po sėdyne Rimšienės
audinius, įėjo į arklidę. Čia buvo šilta, jau
ku, kvepėjo suplėkusiais šiaudais ir amo
niaku. Prie vienų ėdžių stovėjo šyva ku
melė, atlikusi nuo akmenų vežimo, ir gau
dė nuo mėšlo šiaudgalius.

Strazdų Vincė, įsitaisęs prie lango, apmušinėjo pavalkus, šikšniaus stalą atstojo
senos daržinės durys. Durys ir dalis pasie
nio, kurį šlubis nusavino dirbtuvei, buvo
užversti šeriais pakinktais, pynėmis, vir
žiais ir kitokiomis, atrodo, niekam nebe
tinkamomis atliekomis. Vincė sėdėjo kaip
šykštuolis, iki ausų paskendęs savo gėry
bėse, ir mikliai kaukšėjo plaktuku. Buvo
taip įsitraukęs į darbą, kad nepastebėjo
įeinant Arvydo ir nesuspėjo nubraukti po
nosimi kabančio lašo, kuris visuomet ap
vainikuodavo jo pastangas karšto darby
mečio metu.
— Sveikas, Vince! Kaip sekasi? Važiuo
ju į Viešvilę. Gal reikia ką nupirkti?
šikšnius krūptelėjo ir įniko šnypštis no
sį į zupermaišį. Pirmininko įsiveržimas
buvo netikėtas, nieko bendro neturėjo su
Vincės mintimis. O jo mintys nuo pat ryto
sukosi apie Nadią, šlubis sumišęs pasikasė
purvinais nagais apšepusį skruostą, steng
damasis suprasti, ką pasakė pirmininkas.

Arvydas ištraukė Vincei iš tarpkojo pa
valkus ir pakėlė prieš langą.
— Moki savo darbą, nepapeiksi, — pa
gyrė apžiūrėjęs. — Bet kada sutaisysi to
kią krūvą?
— Tas ir yra, kad krūva nemažėja. —
Vincė atsiduso. — Kalbinau Rimšą padėti.
Piestu stojasi.
— Taaaip... Iš kur ištraukei tuos skūrkraščius?
— Smetoninis palikimas. — Vincė pa
tenkintas pliaukštelėjo liežuviu. — Apėjau
tvirtesnius Liepgirių gaspadorius ir prisi
rinkau maišą. Pas Lapiną pusė aukšto užgriozta visokiu šlamštu. Mačiau keletą ne
blogų kiaulės odos gabalų. Norėjau išloti.
Neduoda senas šiekštas.
Arvydas pavartė rankose pavalkus. Jie

(Bus daugiau)

A. SKIRKOS PASAKOJIMAI

Kaimas kryžkelėje
(31)

do dienomis dažnai prisimindavau tas uo
gas ir mokyklos sargą, kuriam nebuvau
nieko bloga padariusi. Pasiėmiau ir pus
maišį rugių, kurie badmečiu padėjo man.
Pasiruošimas baigtas. Varo vežiman. O
Murzius loja ir draskosi. Rūpi man ir už
auginto šunelio likimas.
Siuvėjas, kuris pas mus siuvo, stovi lau
ke su mašina, ir jam neduoda pajudėt.
Saugo jį, kad niekam neišplepėtų matytų
jų vaizdų.
Pasiprašiau prie šulinio. Palydi sargybi
nis. Pasižiūrėjau į mišką, bet ten kyščioja
galvos, ir bėgti negalima. Atkabinu šune
lio retežį, privedu jį prie siuvėjo ir papra
šau, kad paimtų ir juo pasirūpintų, šunelis
puola savo naują globėją, o mane nuvaro
vežiman.
Eidama žvilgterėjau į šulinį ir prie jo
augusį medelį. Taip norėjosi apsikabinti
medelį ir paskutinį kartą tėvynėje pra
virkti. Bet ne... Neparodysiu savo ašarų
budeliams — tegu nesidžiaugia.
Dar klausinėjo, kur duktė. Pasakiau,
kad pas senelį ūkyje svečiuose. Vanagic
kas pažadėjo ją man tą pačią dieną prista
tyti, nors aš neprašiau.

buvo apmušti įvairaus dydžio bei formos
odos gabaliukais. Plačiabuožės vinukės,
sukaltos viena prie kitos, sidabrine siūle
rangėsi per apmušalą, dalindamos jį į
daug netaisyklingų, įdomų derinį sudaran
čių lopelių.
— Gražu! Gerai sugalvota. Ne kopūstą
nešioji ant pečių, Vince, — pagyrė Arvy
das ir juokdamasis užmovė šikšniui ant
galvos pavalkus.
Tas suprunkštė, sukrezeno kaip arklys,
pajutęs avižas.
— Ką ten, pirmininke. Kuo turiu, tuo
duriu, kaip žmonės sako, — pasikuklino,
nevykusiai slėpdamas pasitenkinimą. —
Nenoriu, kad kiekvienas, pamatęs mano
darbą, akis badytų. „Girdi, ar matote aną
griozdą? Tai Strazdas, tas velnių rimorius,
prikišo nagus“. Kam man to reikia? O ir
žmogui maloniau pažiūrėti į gražų daiktą.
Ek, gaila, nerandu varinės skardos kaman
tų kampams apkaustyti...
Arvydas paspyrė pažaliavusį vielos galą,
išsikišusį iš laužo krūvos.
— Na ir prisivilkęs, broleli, visokio
šlamšto! — nusistebėjo.
— Ką tamsta! — užsigavo Vincė. — Čia
gryniausias varis. Žiedams ir sagtims. Nu
šveisiu, blizgės kaip auksinis. Kepalių vy
rai tą vielą rado, vešdami mėšlą. Ji man
tris šimtus gramų kainavo, tamsta...
— Iš tikrųjų? — Arvydas susijaudino.
— Nepyk. Aš labai džiaugiuosi tavimi,
Vince. Bet, žinok, kad nenumatoma pridėti
darbadienių už pakinktų remontą. Tavo
apmušalai labai gražūs, ir žiedeliai va
džioms perverti daiĮūs, pagirtini ir kiti
priedeliai, kuriems nepagailėjai laiko, bet
kolūkis neapmokės už sugaištį. Man gaila
tavo trijų šimtų gramų, Vince.
šikšnius pasikrapštė pakaušį.
— Hm... Aš nė nepagalvojau apie tai.

tas. Įdomūs ir gamtos vaizdai, bet ir jie
nėra nei rėmai dėdės paveikslui piešti, nei
patys per save literatūrinė vertybė.
Autorius mėgsta gamtą. Ji yra ne tik
rėmai dėdės Adomo istorijai, bet ir pati
viena veiksnys, šitaip ji reiškiasi „Plikbalėse“, kur, autoriaus pasakojimu, visa ko
buvo, kol dar nebuvo nepriklausomybės
laikais pravestas ta vieta plentas.
Tuos pirmuosius du dalykus, manome,
reikia laikyti autentiškais, nušviečiančiais
tam tikrus lietuviškos praeities bruožus.
Bet su „Dėde Antanu“ prasideda skaityto
jo abejonės. Kad ir tas dėdė Antanas, jis
buvo savanoris, išsistatė gražias trobas,
įsitaisė ūkelį, vadovavo šauliams, turėjo
stiprią savo nuomonę politikos klausimais,
mėgo pasakoti apie savanorystės laikus ir
buvo išvežtas į Sibirą. Bet skaitytojas,
tuoj pastebės, kad tai ne literatūrinis pa
sakojimas, o greičiau iš tiesų pluoštas at
siminimų, kuriuose, deja, tuo atveju yra
daug nereikalingų dalykų (pvz., kad ir dė
dės politiniai pasakojimai ir kt.).
Likusieji dalykai dar menkesnio lygio.
K. Abr.

Vadovėlis lietuvių kalbai išmokti
(E) Vilniuje išleistas „Lietuvių kalbos
vadovėlis“. Jo autorė E. Orvidienė, ilgus
metus dėsčiusi nelietuviams. Vilniaus uni
versiteto lietuvių kalbos katedros vyr. dės
tytojas A. Piročkinas „Tiesoje“ (Nr. 125)
džiaugiasi, kad vadovėlis tinka ne tik stu
dentams, bet ir tiems, kurie nėra mokęsi
lietuvių kalbos vidurinėje mokykloje.

Man patinka toks darbas, pirmininke, o
darbadienis... — Vincė atlaidžiai šyptelė
jo. — Gramai, kapeikos... Daug, mat, su
šitokia smulkme prasikursi... Dėkui tams
tai, gavau daržą, karvę, turiu šiek tiek
mazgelyje iš lagerio laikų. Nepražūsiu.
Arvydas prisiminė dviejų valstiečių pa
sikalbėjimą Akmens Varčioje.
— Ne! — nutraukė susierzinęs. — Pra
žūsi. Ir ne tu vienas. Visi pražūsime, jei
taip galvosime. Mūsų išsigelbėjimas ne
darže, ne karvėje ir aplamai ne asmeni
niame ūkyje, o darbadienyje. Reikia tikėti
darbadieniu, broleli, o ne šaipytis iš jo.
— Aš pasakiau, kaip yra... — sumur
mėjo Vincė.
— O aš pasakysiu, kaip bus! — atrėžė
Arvydas įsikarščiavęs. — Nuo balandžio
pradėsime kas mėnesį duoti avansą. Ne
mažiau kaip po penkrublinę ir kilogramą
grūdų už darbadienį. Ką tu į tai pasakysi?

Vincė numykė ir griebėsi plaktuko.
— Netiki? Na ir suk tave nelabieji!
Žinoma, neprižadu šiemet padengti visus
darbadienius. Mažiausia pusė liks neapmo
kėta kitiems metams. Bet kolūkis grąžins
skolą, neliks nė vienas darbadienis neap
mokėtas. Gana tyčiotis iš žmogaus triūso
kapeikomis ir gramais!
Vincė pritariamai linktelėjo galva, nors
veido išraiška sakė visai ką kita.
Arvydas apmaudžiai numojo ranka ir
išėjo iš tvarto.
— Prakeiktas žmogaus netikėjimas! —
išsunkė pro dantis, tulžiškai nusispiovęs.
— Kokie miltai, tokia ir košė.
Abudu sušoko į roges.
— Klausyk, Antanai, užsukime pas ta
ve. Žinai, norėčiau paimti tą Rimšienės
darbo takelį nuo radijo. Gana vykęs. Pa
skolinsi?
— Galiu. — Grigas švelniai pažvelgė į
Arvydą. — Neperkandęs tavęs nepermany
si. Kolūkyje darbų, kaip ant arimo varnų,
o žvirbliams kilpas statai. Ką bendro turi
tie Rimšienės švykšt pašvykšt su mūsų
gamybiniais planais, kad juos kur kots?
— Su planais — nieko, o su žmogaus li
kimu — labai daug, mielas niurzgly.

Grigas tylėdamas pasilenkė ant Arvydo
ir pabruko po jo keliais pledo kraštą, kad
vėjas neužpūstų.

JIE NEKENČIA DIEVO...

Bažnyčios rašytojai sako, kad žmogaus
siela iš savo prigimties yra krikščioniška.
Tai įrodo istoriniais duomenimis. Šį Baž
nyčios tėvų tvirtinimą aiškinant plačiau,
galima pasakyti, kad žmogus negali taip
nusikratyti savo religinės prigimties, kad
jos nė žymių neliktų. To pasakymo ryš
kiausias įrodymas yra tas, kad tikinty
sis. tapęs tariamuoju bedieviu, dažniau
siai nepasilieka tikėjimo atžvilgiu abejin
gas. bet jo netikėjimas paprastai virsta
neapykanta. O nekęsti to, ko, netikinčių
jų tvirtinimu, visiškai nėra, yra ne tik ne
logiška, bet net neišmintinga. Taigi jų
neapykantos pasireiškimas tikėjimui kaip
tik ir rodo, kad jie nėra pilnai įsitikinę
netikintieji, kad jų sąžinė nerami, o tas
neramumas pasireiškia neapykantos žo
džiais. raštais ir veiksmais.
Tikėjimo neapykantoje pasireiškia ti
kėjimo troškimas. Todėl Dievui priklau
soma pagarba nukreipiama į kurį nors
kitą sutvėrimą, į kurį nors kitą objektą—
valstybę, žmogų. Tame valstybės ar žmo
gaus garbinime pasireiškia religinio gar
binimo troškimas, o pačiose gelmėse slypi
paties tikrojo Dievo ilgesys. Bet tai sten
giamasi visomis priemonėmis savyje už
gniaužti ir neparodyti kitiems, kuriems
skelbiama ir skiepijama bedievybė. Tai
netikinčiojo teologiniai maištavimai ne
ramioje sąžinėje, nes jis nėra pilnai įsiti
kinęs savo netikėjimu.
Kad kovojantis ateizmas nėra labai toli
nuo tikėjimo, rodo ir tas faktas, kad daž
niau atsiverčiama iš tokios bedievybės,
kuri atrodo yra tikra (nes yra kovojanti
ir fanatiška), negu iš abejingo religinio
stovio. Toji triukšmaujanti bedievybė,
kad ir neigiama prasme, domisi tikėjimo
klausimais įr dažnai prieina prie tikrojo
tikėjimo, kai tuo tarpu iš abejingo tikėji
mo stovio retai būna atsivertimų, nes ta
me stovyje apie tikėjimą visai negalvoja
ma. Tai patvirtina ir Šv. Raštas: „O, kad
tu būtumei šaltas ar šiltas! Bet kadangi
tu esi drungnas... aš pradėsiu tave vemti
iš savo burnos“ (Apr. 3,15...).
Drungnumas yra religinis indiferentiz
mas. kurs yra tikras atsimetimas nuo Die
vo. Ir jis, atrodo, yra pavojingesnis už
anapus geležinės uždangos siaučiantį reli
ginį persekiojimą, kuris savo grubumu,
melu ir žiaurumu sukelia žmonių krikš
čioniškoje prigimtyje priešingą reakciją,
dar didesnį religingumą. Atrodo, pildosi
ir šiandien sena tiesa ir senas posakis:
„kankinių kraujas — krikščionių sėkla“.
k. v. k.

III
Laukiamajame sėdėjo keletas žmonių.
Visi buvo rimtai nusiteikę, kalbėjosi pus
balsiu arba pašnibždomis. Pusamžė sekre
torė vyrišku asketo veidu, užsigulusi ant
stalo, skaitė laikraštį. Kiekvieną kartą, iš
ėjus interesantui iš Jurėno kabineto, ji ap
žvelgdavo sėdinčius oriu žvilgsniu ir pra
nešdavo, kas sekantis iš eilės. Jos šaltas
oficialumas gadino ir taip jau nesmagią
nuotaiką.
Arvydas paklausė, kada sekretorius ga
lės priimti. Moteris, permetusi akimis są
rašą, lediniu balsu paaiškino, kad šiandien
nieko neišeisią: jiedu pavėlavę. Sekreto
rius pietaująs lygiai pirmą valandą, o iki
to laiko nesuspėsiąs priimti.
— Jūs turėjote atvykti vienuolika tris
dešimt, o dabar pusė pirmos — pridūrė ir
įknibo į laikraštį.
— Matyt, buvo priežastis, kodėl pavėla
vome, miela drauge. Būkit maloni, praneš
kite sekretoriui, o jau jis nuspręs, ką su
mumis daryti.
Atrodė, sekretorė neišgirdo, tačiau po
kelių minučių vis dėlto užėjo pas Jurėną.
— Sekretorius galės priimti tik po pie
tų. Tarp trijų ir keturių, — pasakė, nė ne
pažvelgusi į Arvydą.
— Reikėjo iš karto eiti į rajkomą, o ne
terliotis su tais audiniais, kad juos kur
kots.
Arvydas suirzęs tylėjo,
— Jurėnas tikslus kaip laikrodis, — pa
sakė, kai jiedu išėjo į kiemą. — Tai pagir
tina. Tačiau bendram reikalui būtų nau
dingiau, jeigu jo sekretorė, užuot gaudžiu
si varnas, kur jų nėra, dirbtų tikrai reika
lingą darbą. Nuostabus kadras cukriniams
ravėti...
— Ką veiksime dvi su puse valandos?
— niūriai paklausė Grigas.
— Reikia pažiūrėti Šileikos. Gal žmogus
prie mirties... Bet prieš tai užsukime į tur
gų, o paskui paieškosime geros vietos pa
pietauti. Viešvilėje yra dvi užkandinės ir
koks tuzinas slaptų smuklių, kur galima
gauti dustu užtaisyto naminio alaus... —
atsakė Arvydas juokaujamu tonu, norėda
mas išblaškyti nemalonų įspūdį, kurį išsi
nešė iš Jurėno laukiamojo.
■

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos Kai „draugai“ atplaukia
(24)

PASIŪLYMAI PER JĖGĄ

Vokiečių vyriausybė, numatydama, kad,
užpuolus Lenkiją, ji prieš save dar nepa
lankiau nuteiks pasaulinę opiniją, darė vi
sa, ką galėdama, jai švelninti. Geriausia
tam priemonė buvo j karą su Lenkiją
įtraukti kaimynines valstybes pretekstu,
kad šios iš Lenkijos nori atsiimti jos pa
grobtas savo žemes. Tuo būdu Lenkijos
užpuolimas būtų ne agresijos, bet jos pa
vergtų tautų išlaisvinimo karas. Su Sovie
tų Sąjunga susitarus dėl Lenkijos puolimo
ir jos pasidalinimo, vokiečių vyriausybė to
paties tikslo siekė ir su Lietuva.
Kadangi visos Lietuvos pastangos taikiu
būdu atgauti savo sostinę Vilnių baigėsi
fiasco, tai bebuvo likus tik vienintelė prie
monė — karas. Prof. A. Voldemaro skel
biamoji tezė, kad raktas į Vilnių esąs Ber
lyne, atrodė teisinga, juoba, kai patį Vokie
tija pradėjo Lietuvai siūlyti tą raktą atsi
rakinti durims i Vilnių. Iš pradžių jis buvo
siūlomas tik užuominomis, o netrukus at
virai ir net primygtinai. Rugpiūčio 29 d.
Ribbentropas pavedė Vokietijos pasiunti
niui Kaune dr. Zechlinuį pareikšti Lietu
vos vyriausybei, kad reicho vyriausybė
laikysis kovo 22 d. Lietuvos-Vokietijos su
sitarimų, jeigu Lietuvos neutralumas ne
bus pažeistas svetimos valstybės. Jei taip
įvyktų, reicho vyriausybė panaudos visas
priemones savo interesams ginti. Be to,
reicho vyriausybė pageidaujanti, kad Lie
tuvos vyriausybė suprastų vokiečių Danci
go ir jo koridoriaus interesus taip, kaip
kad Vokietijos vyriausybė suprantanti lie
tuvių aspiracijas atgauti lenkų užgrobtą
Vilniaus kraštą.
Dr. Zechlinas, vykdydamas jam pavestą
uždavinį, tuoj nuvyko pas ministro pirmi
ninko pavaduotoją K. Bizauską ir jam iš
dėstė reicho vyriausybės pageidavimą. Tą
pat dieną 5 vai. p.p. dr. Zechlinas telegra
ma pranešė Vokietijos Užsienio Reikalų
Ministerijai, kad K. Bizauskas nuoširdžiai
padėkojęs už šį pareiškimą ir pabrėžęs,
kad Lietuva griežtai laikysis neutralumo
ir, jeigu jis būsiąs pažeistas, jį ginsianti
visomis priemonėmis. Lenkija šios krizės
metu dar nesanti pareiškusi, kad ji respek
tuosianti Lietuvos neutralumą. K. Bizaus
ko nuomone, Vokietijos-Sovietų Sąjungos
sutartis esąs įnašas Europos taikai išlaikyti.
Vokiečių vyriausybė Lietuvos laikysena
Vilniaus atžvilgiu buvo tiek suinteresuota,
jog savo pageidavimus tuoj pradėjo reikšti
aiškiau. Rugpiūčio 29 d. K. Bizausko nieko
konkretaus nepasakąs pareiškimas vokie
čių vyriausybės nepatenkino, ir tą pat die
ną Užsienio Reikalų Ministerijos valstybės
sekretorius
Weizsaeckeris
telegrafavo
Zechlinui, kad jis apdairiai patirtų (in
vorsichtiger Form vorzufuehlen), ar Lie
tuvos vyriausybė pasiruošus sutelkti savo
dalinius Lenkijos pasienyje. Kitos dienos
telegramoje Weizsaeckeris pažymėjo, kad
dr. Zechlinas, tardamasis su Lietuvos vy
riausybe, dar aiškiau, negu pirma, pabrėž
tų Vokietijos vyriausybės simpatijas Lie
tuvos aspiracijoms atgauti Vilniaus kraštą,
o įvykus tarp Vokietijos ir Lenkijos terito
riniams pakitimams, būsią plačiai atsi
žvelgta į lietuvių pretenzijas dėl Vilniaus
krašto. Tačiau ir šiuo kartu Lietuvos vy
riausybė nesusigundė Vokietijos viliojan
čiais pažadais ir kietai laikėsi savo pa
skelbto neutralumo. Rugpiūčio 31 d. dr.
Zechlinas telegrafavo savo vyriausybei,
kad ministras pirmininkas J. Černius pa
reiškęs žurnalistams, jog Lietuva liksianti
neutrali ir visomis priemonėmis ginsianti
savo teritoriją nuo eventualaus užpuoliko,
kuriuo šiuo atveju tegalėjo būti tik Len
kija, dar nepareiškusi savo nuomonės dėl
Lietuvos neutralumo. Dauguma spaudos
pasisakanti už neutralumą.
Didžiausias Lietuvos neutralumo šali
ninkas ir gynėjas buvo pats respublikos
prezidentas A. Smetona, plačiai ir toli pra
matąs pasaulį sukrečiančių įvykių eigą. Jo
įsitikinimu, vienintelis teisingas Lietuvai
kelias — neįsivelti į karą, kuris jai visais
atžvilgiais būtų pražūtingas, nes ne tik su
žlugdytų Lietuvos nepriklausomybę, suža
lotų jos suklestėjusią kultūrą ir ūkį, bet
taip pat apsunkintų ir nepriklausomos
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valstybės atstatymą. Lietuvos neutralumo
politiką lėmė ne tiek problematiškas ne
priklausomybės išlaikymas, kiek savigar
bos ir moralės motyvai. Ir Lenkija ir Vo
kietija buvo Lietuvos mirtini priešai, iš
kurių vienas buvo pasigrobęs Vilnių, o
antras Klaipėdą, ir abu tykojo, progai pa
sitaikius, paglemžti visą Lietuvą. Dėtis su
lenkais prieš vokiečius buvo neprasminga
ir pražūtinga. Prasmingiau buvo eiti iš
vien su vokiečiais, kad būtų atvaduotas
Vilnius. Bet drauge eiti su vienu priešu
prieš antrą toliau pramatančiam įvykių
eigą buvo taip pat neišmintinga, nes ir
vieno ir antrojo priešo politika buvo machiaveliška, tesilaikanti sutarčių tol, kol
tos joms naudingos. Didžiajai Britanijai ir
Prancūzijai paskelbus karą, A. Smetona
buvo tvirtai įsitikinęs, kad Vokietija anks
čiau ar vėliau katastrofiškai karą pra
laimės.
Neutralumui išsaugoti respublikos prezi
dentas A. Smetona buvo skrupulingai jaut
rus. Paskelbus jo įstatymui vykdyti aktą,
kariuomenės vadas gen. St. Raštikis siūlė
prezidentui skelbti mobilizaciją. Preziden
tas tam siūlymui buvo priešingas, nes, ją
paskelbus, gali susidaryti įspūdis, kad Lie
tuva atsisako neutralumo ir ruošiasi ka
riauti.
Kad Lietuva ne tik žodžiais, bet ir visa
savo elgsena griežtai vykdo neutralumą,
respublikos prezidentas A. Smetona atsisa
kė suteikti audienciją Lenkijos pasiunti
niui Chorwatui ir Vokietijos pasiuntiniui
dr. Zechlinui ir net Lietuvos pasiuntiniui
Vokietijai K. Škirpai, kuris buvo patekęs į
vokiečių įtaką ir darė visus žygius, kad
Lietuva pultų Lenkiją, vaduodamos šūkiu
šalin iš Lietuvos sostinės Vilniaus Želi
govskio gaujos. Ne tik Škirpa, bet taip pat
voldemarininkai ir mano vadinamieji ra
dikalieji tautininkai buvo prieš Lietuvos
neutralumą, ir, jų nuomone, Lietuva pada
rytų nedovanotiną klaidą, jeigu šiuo pato
giausiu metu ir puikiausia proga nepultų
Lenkijos, kad atsiimtų savo sostinę Vilnių.
Už Lietuvių Tautininkų Sąjungos genera
linio sekretoriaus Jono Statkaus Vaire
straipsnį, smerkiantį neutralumą, kaip ža

lingą Lietuvos aspiracijoms, Vairas val
džios trims savaitėms buvo sustabdytas.
Dr. Zechlinas, negalėdamas gauti pas
respublikos prezidentą audiencijos per Už
sienio Reikalų Ministeriją, mėgino ją gauti
per kariuomenės vadą gen. St. Raštikį, tar
pininkaujant Vokietijos karo attache gen.
štb. pik. E. Justui. Respublikos prezidentui
A. Smetonai ši kariuomenės vado gen. St.
Raštikio misija atrodė daugiau negu keis
ta, komplikuojanti jau ir taip surizgusią
Lietuvos vidaus bei užsienio politinę padė
tį. Nors St. Raštikis savo atsiminimuose
tvirtina, kad respublikos prezidentas A.
Smetona dr. Zechliną priėmęs, tačiau taip
iš tikrųjų nebuvo. Rugsėjo 13 d. dr. Zech
linas pranešė Ribbentropui, kad kariuome
nės vadas Raštikis teigęs, kad su respubli
kos prezidentu A. Smetona negalima pasi
matyti ir jam pataręs privačiai kreiptis į
ministrą pirmininką J. Černių. Rugsėjo
14 d. dr. Zechlinas pasimatė su ministru
pirmininku J. Černiumi, kuris jam pareiš
kęs, kad šiuo metu Lietuva neketinanti at
sisakyti neutralumo ir Vilniaus klausimą
tikintis spręsti busimoj taikos konferenci
joje.
Iš kariuomenės vado gen. St. Raštikio
dr. Zechlinas sužinojęs, kad Didžioji Brita
nija ir Prancūzija smarkiai veikiančios,
kad Lietuva jokiu būdu neatsisakytų savo
neutralumo. Be to, iš kitų šaltinių patyręs,
kad ta pačia kryptimi veikianti ir Sovietų
Sąjunga. Nors Lietuvos pasiuntinys Berly
ne K. Škirpa, vokiečių vyriausybės įtaigo
jamas ir pats būdamas tvirtai įsitikinęs
neutralumo žalingumu Lietuvai, ir stengės
ją iškreipti iš jos pasirinktojo neutralumo
kelio ir sugundyti pulti Lenkiją, tačiau vi
sos pastangos liko bergždžios.
Rugsėjo 17 d. Sovietų Sąjunga, sulaužius
visas savo sutartis, puolė Lenkiją, ir gau
sūs raudonosios armijos daliniai, nesutik
dami beveik jokio pasipriešinimo, žygiavo
vakarų link. Sovietų Sąjunga, naudoda
masi Lenkiją ištikusia skaudžia nelaime,
priešo parblokštai ir kraujuos paplūdusiai
kaimynei niekšingai smogė durklą į nuga
rą, kad greičiau ją pribaigtų ir su kitu ti
ronu galėtų pasidalyti jau anksčiau numa
tytą grobį. Vakarų Europon artėjo, D. S.
Merežkovskio žodžiais tariant, griaduščij
cham.
(Bus daugiau)

rusinti
„Vladimiras Lichačiovas ir Piotras Veretenikovas Baltijos laivų statykloje dirba
nuo pat jos įsikūrimo. Tačiau jų atmintyje
— ne tik šios įmonės istorija. Ą. Lichačio
vas ir P. Veretenikovag — Klaipėdos va
duotojai. V. Lichačiovą pakvietė į uosto
statybas. Jis ilgus metus plaukiojo Volga
nuo Gorkio iki Astrachanės, dirbo laivuo
se. Sunku buvo palikti gimtąsias vietas, už
kurias kautynėse prie Volgogrado žuvo jo
tėvas. Tačiau specialisto rankų ypač rei
kėjo ir čia, prie nuniokioto Baltijos pa
kraščio.
„Į Baltijos laivų statyklą V. Lichačiovas
atėjo 1953 m. Prieš penkerius metus tapo
vyresniuoju meistru. P. Veretenikovas —
civilinės gynybos štabo viršininkas.
„Karo metu beveik visiškai buvo sunai
kinta uostamiesčio pramonė. Viena pirmų
jų pradėjo veikti seniausia Klaipėdos įmo
nė — celiuliozės-popieriaus kombinatas.
Atstatant hitlerininkų sugriautą kombina
tą, kartu su kitais darbavosi ir sibirietė
Ana Polotniak. Didžiojo Tėvynės karo ir
kovų už Lietuvos išvadavimą dalyvė pasi
liko gyventi Klaipėdoje ir pradėjo dirbti
savo rankomis atstatytoje įmonėje. Už pui
kų darbą, nuoširdumą, organizacinius su
gebėjimus klaipėdiečiai ją išrinko į Tary
bų Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą.
„Komunistų partija iškėlė uždavinį —
sukurti stambią žuvies pramonę. Ir vėl
mums pagalbos ranką ištiesė broliškosios
respublikos, vėl ryškiai pasireiškė tarybi
nių tautų draugystė. Iš Kamčiatkos atva
žiavo prityręs žvejys A. Oja, Murmanskas
atsiuntė savo žvejybos veteranus A. Kalaidą, T. Konovalovą, dešimtis mechanikų,
šturmanų.
„Lietuva neturėjo savo laivų statytojų.
Mums į pagalbą važiavo draugai iš Astra
chanės ir Nikolajevo, iš Murmansko ir Ar
changelsko. Tarybinė Klaipėda visad su
pagarba prisimena A. Slepovą ir jo sūnus
Aleksandrą, Michailą, Vladimirą. Prityrę
laivų statytojai iš Astrachanės puikiai pa
sidarbavo Klaipėdoje. Iš tolimojo Mur
mansko atvykę laivų surinkėjai Ą. Gorickis, P. Mišatkinas šio sudėtingo darbo iš
mokė. lietuvius“.

LIETUVIAI IR DAMPFBOOTININKAI

ATSAKYMAS MEMELER DAMPFBOOT REDAKCIJAI OLDENBURGE
pėdos krašto tiesiam taikos ranką ii norim
RAŠO Dr. ANAPUS ŠIŠION,
Klaipėdos krašto vokiečių laikraštėlis
su visais taikiai sugyventi, nes mus riša
„Memeler Dampfboot“ 1965 m. balandžio
Heidelberg, Vakarų Vokietija
bendras likimas^ esam pabėgėliai ir turim
20 d. Nr. 8 savo straipsnyje „Padarykite
pagaliau galą badymuisi adatomis“, tarp
Mannheimo mieste gyvenantieji Klaipė dabar svetimam krašte gyventi. Bet su to
kitų užsipuolė ir mane. Jame išsijuosus gi dos krašto vokiečiai 1954 metais susirink kiais „Gauleiteriais“, kaip minėtasis Voss,
namas savo Arbeitsgemeinschaft der Me- davo kartą į mėnesį Eichbaum bravoro ir su dabartiniu „Ortgruppenleiteriu“ der
mellaender „Fuehreris“ buvęs mokyklų restorane Mannheim-Kaefertal, prie pat Memellaender der Patenstadt Mannheim
patarėjas Richard Meyer ir tvirtinama, bravoro. Smalsumo dėlei tenai užsuko kar Tidecks, kuris nėra išsiauklėjęs ir nežino,
kad jis nesąs buvęs nacis ir negavęs nacių tą ir vienas mažlietuvis, norėdamas išsi kaip pasielgti, kai gauna kvietimą j lietu
laikais jokių ordinų. Jam medalius sutei aiškinti, kokia dvasia ten viešpatauja. Tuo vių pobūvį (1964 m. vasario mėn. pradžio
kusi tik Federalinės Vakarų Vokietijos vy laiku Mannheimo miesto Arbeitsgemein je jis atsiuntė PLB Vokietijos Krašto Val
riausybė už jo eitąsias „demokratines“ pa schaft der Memellaender „Ortsgruppenlei- dybai į Huettenfeldą ultimatyvų raštą,
reigas — Žemutinės Saksonijos (Nieder- teriu“ buvo vienas policijos karininkas iš kad lietuviai atsisakytų Klaipėdos krašto
sachsen) seimelio viceprezidento ir Bon- nacių laikų, rodos, jei neklystu, pavarde ir visuose susirašinėjimuose tik kalbėtų
noje Personalgutachterausschusse nario Steinwerder, kuris po metų iš sielvarto, apie „vokišką“ kraštą), mes jokio reikalo
pareigas (Personalgutachterausschuss — kad „Tūkstantmetinis Reichas“ tik 12 me nenorime turėti.
Tai kas gi valdo pono Meyer & Co. Klai
specialistų komitetas, kuris raštu suteik tų teužtruko, pasimirė, ir jo vietą užėmė
davo nuomones apie atitinkamus asmenis). dar didesnis nacis Voss (jis buvo ilgametis pėdos krašto vokiečius? Matote, kokia na
cinė dvasia tarp jūsų viešpatauja! šitų da
Toliau dampfbootininkai tvirtina, kad Arbeitsgemeinschaft der Memellaender
lykų, p. Meyer, nepaneigsite, ir jie nėra iš
Lietuvos vyriausybės saugumo policija per Mannheimo miesto „Ortgruppenleiteris“
piršto išlaužti, tai gryni faktai. Tokie da
sekiojo jį (sudarė bereikalingų sunkeny ir dabar eina Rytprūsių pabėgėlių „Gau
lykai turi eiti į viešumą, ir tegu lietuvių
bių), buvo jį net laikinai suėmusi ir dėl to leiterio“ pareigas Baden-Wuerttembergo
krašte). Tą vakarą susirinkimą pravedė visuomenė laisvajame pasaulyje žino, kas
privertė jį pasitraukti į Vokietiją.
tvarko Klaipėdos krašto vokiečių reikalus.
Jeigu ponas Richard Meyer būtų buvęs minėtasis Voss, ir jis pažodžiui pasakė:
Ponas Ennulat, buvęs Mannheimo mies
lojalus Lietuvos vyriausybei ir lietuvių „Mes savo vokiškumą prieš Klaipėdos to Klaipėdos krašto vokiečių vicepirmi
kraštą
prijungiant
turėjome
ginti
pagaliu
tautai, tai jam mūsų saugumo valdininkai
ninkas, prieš keletą metų buvo užmezgęs
nieko nebūtų darę. Jis nuolat kiršino Klai ir kumščiu. Klaipėdos miesto restoranuose ryšį su PLB Vokietijos Krašto Valdybos
pėdos krašto vokiečius prieš Lietuvą ir pa pirmiausiai išdaužėm lemputes, apdaužėm buvusiu pirmininku E. Simonaičiu ir pra
galiau savanoriškai pasitraukė į Vokietiją, Lietuvos karininkams snukius ir juos iš- šęs, ar negalėtų lietuvių Vasario 16 Gimna
kad galėtų iš ten varyti akciją prieš mūsų metėm laukan“.
Minėtasis mažlietuvis sėdėjo verdančia zijos tautinių šokių grupė Klaipėdos kraš
tautą. Kiek man žinoma, p. Meyerio lietu
širdim
ir klausėsi apie pono Vosso tuos to vokiečių suvažiavimuose (jie vyksta
vių saugumo policija politiškai neperse
„karžygiškus
“ darbus Klaipėdos krašte. Ir kas antri metai) Mannheime, Rosengarten
kiojo, ir jis pasitraukė ne politiniais sume
salėje, pašokti keletą tautinių šokių, o cho
timais. Buvusiam mokyklų patarėjui būtų taip buvo sakoma 9 metams po Antrojo ras padainuoti keletą liaudies dainų. Simo
Pasaulinio
Karo
praėjus!
Toks
pagyrūnas
labai nemalonu, jeigu tikrąsias bėgimo
naitis, pasitaręs su gimnazijos vadovybe,
priežastis iškelčiau spaudoje. Turiu dar galėjo būti tikras SA — Knueppelheld ir davė sutikimą, bet Arbeitsgemeinschaft
liudininkų, kurie galėtų viską patvirtinti. Ordnungsdienstlerio vadas Klaipėdoj. Tas der Memellaender centro valdyba Oldenbesaikis pasididžiavimas sukėlė tam mažDar prancūzų laikais Klaipėdos krašte
lietuviui pasipiktinimą, ir jis gaivališkai burge su jos „Fuehreriu“ p. Meyer prieša
p. Meyer pasižadėjo vienam buvusiam di
paliko tą susirinkimą. Išėjęs iš ano resto kyje tam tautų susiartinimui uždėjo savo
rektorijos nariui išmokti lietuvių kalbos ir
rano, tas tėvynainis sau pagalvojo, kad to veto ir neleido gimnazijos šokėjams ir dai
po to buvo paskirtas, rodos, 1920 metais,
kio
šmikio mūsų garbingi Lietuvos kari nininkams pasirodyti. Dampfbootininkai
IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
Šilutės apskrities mokyklų patarėju. Kai
savo viename laikraštėlio numeryje net
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ gavo šią vietą, jis nė negalvojo lietuvių ninkai tikrai nesileido mušami ir išmeta tvirtino, kad lietuviai norėjo užmegzti ryšį
mi
iš
Klaipėdos
miesto
restoranų.
Tokiu
ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis kalbos išmokti, o pradėjo politikuoti, t.y.
tonu, kaip Voss kalbėjo 1954 metais, tie su Klaipėdos krašto vokiečiais. Tai, žino
varyti viešą akciją prieš Lietuvą. Pabėgęs
Jei saviems padėti nori,
Arbeitsgemeinschaft der Memellaender ma, grynas išsigalvojimas tų pačių asme
į Vokietiją, pagal „Memeler Dampfboot“,
Padarysi tai tikrai,
„Ortsgruppenleiteriai“ dar ir šiandieną nų, kurie jau prieš Klaipėdos prijungimą
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, jis apsigyveno Berlyne ir vėliau po An- kalba kitose apylinkėse. Klaipėdos krašto prie hitlerinės Vokietijos su lietuviais ne
schluso Dancige. Kiek man žinoma, hitle
vokiečių apylinkės pirmininkai kolioja lie norėjo bendradarbiauti. Jie tyčia sumaišo
Ir neliks kišenė kiaura!
rininkai jį paskyrė Dancigo miesto ir Freituvius viešuose susirinkimuose, šmeižia faktus ir sąmoningai iškraipo tiesą. Jie
staato Oberregierungsratu ir Schulratu
juos bei žemina ir didžiuojasi savo nuveik laikraštėlį panaudoja savo melams, ir to
(vyriausias valdžios tarėjas ir mokyklų
tais „karžygiškais“ darbais prieš prijun laikraštėlio tonas būna kaip „Tūkstantme
patarėjas). Į tokias svarbias pareigas na
giant smurtu Klaipėdos kraštą prie hitle tiniame Reiche“.
(A. BRIEDIS)
ciai skirdavo tik savo patikimiausius pase rinės Vokietijos. Buvę Klaipėdos krašto
Kol ponas Meyer & Co. laiko savo apy
kėjus, t.y. tik NSPAP partijos narius. To naciai ir šiandieną savo susirinkimuose linkėse tokius kaip Voss ir panašius „Ort3, ST. DUNSTAN'S GARDENS, man ponas Meyeris negalės paneigti. Jis
tik svajoja apie „Tūkstantmetinį Reichą“ gruppenleiterius“ kaip Tidecks, mes, maž
LONDON, W.3
buvo didelis nacių partijos pareigūnas, nes — Drang nach dem Osten — ir dalijasi lietuviai ir lietuviai iš Didžiosios Lietuvos,
šiaip nebūtų gavęs tų pareigų.
Tel. ACO 4374
prisiminimais, kaip jie Klaipėdos krašte su jais į jokias kalbas nesileisime. Dampf
Savo paskutiniame straipsnyje tvirtinau, kovojo už nacių ideologiją, kaip žygiuoda bootininkai siūlo taiką spaudoje, bet jie ir
Atstovas Manchesteryje:
kad tie patys žmonės, kurie valdė 1939 vo gatvėmis Ordnungsdienstlerio uniforma toliau lietuvius šmeižia. Jie neišleidžia nė
L. Pūras, 79 Victoria Cresc., Eccles, metais Klaipėdos krašto vokiečius, dar ir ir šaukė viešai „Heil“ jau 1938 metais.
vieno savo laikraštėlio numerio, vienu ar
Manchester.
šiandieną juos tebevaldo. šį savo tvirtini
Mes, mažlietuviai, kiekvienam susipra kitu būdu neužkabinę lietuvių. Lietuviai
mą paremsiu šitokiu faktu.
(Nukelta į 4 psl.)
tusiam vokiečiui iš mūsų lietuviško Klai

TAURAS

Šios ištraukos iš šių metų zimaninės
„Tiesos“ aiškiai liudija, po kokia kauke
prisidengus Lietuva rusinama ir koloni
zuojama.
Zimano ruporas teigia, jog kažkas „pa
kvietęs" į uosto statybas Lichačiovą. Lyg
tai jis sovietų armijos gretose nebūtų jau
buvęs Klaipėdoje, lyg tai „vyresnysis bro
lis“ — upeivis nuo Volgos daugiau nusi
manytų, negu mažasis brolis „litovcas“
nuo Nemuno laivų statyboje.
Ne tik eiliniai darbininkai plūdo į Lietu
vą, bet ir įmonių direktoriai; kaip Servilin
— celiuliozės fabrike, Nedošivin — teksti
lės ir t.t. Plaukė iš Kamčiatkos, Murmans
ko atkeliavę svetimšaliai į Baltijos jūrą.
Tuo tarpu toks lietuvis kapitonas Marcin
kevičius turėjo tenkintis kino-teatro val
dytojo postu, vėliau jachtklubo viršininku
ir tik šiek tiek stalinistiniam terorui at
slūgus plaukiojo senu „Gogolio“ keleiviniu
garlaiviuku tarp Klaipėdos ir Nidos. Pas
kutiniaisiais metais buvo jau bent tiek
prasimušęs, jog dirbo locmanu Klaipėdos
uoste ir galėjo užsienį padėti mulkinti, jog
ir lietuviai „išeina į jūrą“. O kur dingo
jungų mokyklą baigęs Ilgūnas? Kurį laiką
plaukiojo Kuršių marėse mažu laivuku,
vėliau išsiųstas į Tolimuosius Rytus.
Laisvos Lietuvos laikais jūreiviais buvo
jachtklubo darbuotojai: Vainoras, Žigaras.
Net ir jachtomis jiems nebeteko jūron iš
plaukti.
Buvo vienas kitas jaunas lietuvis pasi
ryžėlis, kurie prasimušė į svetimšaliais
perpildytą mokyklą, kurį ruošia šturma
nus Klaipėdoje.
Retas jų iškilo iki stambaus laivo kapi
tono, nueidamas ilgą ir vargingą kelią.
Pradėjo
Vilius Pakalniškis Klaipėdos
jachtklube, perėjo į didžiulį burinį laivą
„Meridian“, šiaip taip įsikapstė į mokyklą,
baigė vėliau neakivaizdines studijas (stacionaran Leningrade, tur būt, nė vienas
lietuvis nepatenka). Dabar V. Pakalniškis
plaukioja Belgijoje pirktu laivu-fabriku
„Severnaja Arktika“ po komunistinio kolonialisto vėliava to laivo kapitonu. Gauna
solidžią algą, turi „Volgą“ ir kitas žemiš
kas gėrybes, išskyrus laisvę sau ir savo tė
vynei ir tautai.

Panašų kelią nuėjo ir dabar uoste loc
manu dirbąs Astikas. Tai ant rankos pirš
tų suskaičiuojami lįetuviai-kapitonai, ku
rie plaukioja tais 225 Klaipėdoje regist
ruotais žvejų laivais.
Prieš dešimtį metų' pabėgęs Švedijon,
žvejys Grišmanauskas savo knygoje „Toli
mieji kvadratai“ aiškiai paliudija, kiek
maža vilties patekti lietuviams į laivus.
Prisimenu dar porą jūrininkystės mo
kyklos absolventų, kurie baigė šią mokyk
lą, bet negavo teisės išplaukti į jūrą. Vie
nas jų ilgesnį laiką dirbo garlaivio „Nevė
žis" šturmanu, kursuojančio tarp Klaipė
dos ir Nidos. Kitas po keliolikos metų pra
simušė bent iki to, jog tapo jūreivystės
mokyklos dėstytoju.
Prieš keletą metų Klaipėdoje pradėjo
kursuoti Kaune statytas modernus keltas
„Neringa“. Įdomu, ar jį taip pat statė sve
timšaliai?
Ne tik pramonė ir žvejyba rusinamos,
bet ir kitos sritys.
Giriantis pramonės vystymu, siekiama
dviejų tikslų: rusinimo ir produkcijos didi
nimo Karo mašinai. Rusinimo siekiama
tuo, jog atsiunčiami „specialistai“ - sve
timšaliai, o „nespecialistai“ - lietuviai ver
čiami su jais diena iš dienos bendrauti ru
sų kalba. Didėjant pramonei, — didėja ir
rusinimas. Pabandykime nuvažiavę Lietu
von susikalbėti visur lietuviškai — nepa
vyks, o rusiškai, išskyrus kaimą, — visur!
Kaip kadaise pramonės vystymas ugdė
proletariatą, taip dabar pramonės vysty
mas Sovietijoje ugdo rusinimą, kaip mėgs
tama išsireikšti — ugdo tautų draugystę,
tautų suartėjimą. Aišku, „didžiojo brolio“
link. Tas pats kelias einamas ir kaime, kur
vis didinamas sovehozų skaičius kolchozų
sąskaiton. Čia vėl plūsta svetimšaliai „spe
cialistai“ į lietuviškas trobas. Po karo jie
buvo siunčiami, bėgo nuo bado, nebeturėjo
kur grįžti, viskas išdegę. Dabar irgi ne
daug kas pasikeitė šiuo atžvilgiu. '
5 milijonus gyventojų turinti Šveicarija
yra susirūpinusi, kad milijonas svetimša
lių darbininkų, daugiausia italų, tampa
grėsme nacionaliniam savitumui.
Niekas jos nekaltina nacionalizmu už
tai, o sovietų pavergtieji apšaukiami na
cionalistais savo pavergėjo.

A. Viluckis
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Europos lietuviu kronika
LONDONAS
LIETUVOS OKUPACIJOS MINĖJIMO
ATGARSIAI

Birželio 19 d. D. Britanijos Lietuvių fi
nes Valdyba surengė minėjimą Lietuvos
okupacijos 25 m. atžymėti.
Minėjimo metu buvo priimtos ir pasiųs
tos dvi rezoliucijos. Viena jų pasiųsta Bri
tanijos min. pirmininkui Wilsonui. Į ją gau
tas toks atsakymas:
Mielas p. Kasparai,
Ministeris Pirmininkas pavedė man pa
dėkoti Tamstai už Tamstos birželio 22 d.
laišką.
Nuoširdžiai jūsų (parašas).
Kita rezoliucija buvo pasiųsta Užsienių
Reikalų ministeriui Stewartui. Į ją gauti iš
užsienių reikalų ministerijos du laiškai.
Viename jų rašoma:
Užsienių reikalų ministerijos pasekretorius siunčia savo sveikinimus Lietuvių Bnei D. Britanijoje ir, Ministerio pavedimu,
praneša, kad gautas Tamstų birže'io 22 d.
laiškas.
Kitame laiške rašoma:
Brangusis Pone,
Užsienių Reikalų Ministerio vardu pra
nešu, kad birželio 22 d. laiškas gautas ir su
sipažinta su jo turiniu.
Nuoširdžiai jūsų
N. M. Fenn, asmeninis sekretorius.
NUMATOMA EKSKURSIJA SKAUTŲ

STOVYKLON

Numatoma ekskursija į skautų stovyklą,
kuri šiais metais vyksta Little Eaton, neto
li Derbio. Ekskursija numatoma rugpiūčio
8 d., sekmadienį. Kelionės kaina — vienas
svaras asmeniui.
Ekskursija tik tada galėtų įvykti, jei su
sidarytų 40 asmenų. Tad kviečiame visus,
kurie nori dalyvauti, skubiai užsirašyti pas
A. Pranskūną Lietuvių Namuose, Kleboni
joje, Lietuvių Klube pas S. Starolį, Baltic
Stores Z. Jurą ir kartu sumokėti kelionpi
nigius.
Jeigu nesusidarytų reikiamas kiekis eks
kursantų, pinigai bus grąžinami.
Registruotis iki liepos 19 d. Išvažiuoja
ma nuo Lietuvių bažnyčios 8 vai. ryto. Sto
vykloje ekskursija išbus iki 5 vai. p.p. Pa
keliui grįžtant aplankysime Derbio Lietu
vių Klubą ir susitiksime su Derbio lietu
viais.
LONDONO SPORTO IR SOC. KLUBAS
REMIA SKAUTŲ VASAROS STOVYKLĄ

Birželio 26 d. Klubo komitetas paskyrė
10 sv. Vasaros Stovyklai paremti.
AUKOS SEINŲ KRAŠTO LIETUVIAMS

Sekminių metu Lietuvių Sodyboje vyk
dyta rinkliava ir surinkta 5 sv. 17 šil. Sei
nų krašto lietuviams remti.
Visiems aukotojams dėkojama.

NOTTINGHAMAS
VARDINIŲ POBŪVIS

Birželio 19 d. Ukrainiečių Klubo patal
pose Nottinghamo Liet. Moterų Draugija
surengė pobūvį pagerbti Antanams, Jo
nams, Petrams ir Povilams.
Svečių buvo atsilankę ir iš tolimų vietų
— Manchesterio, Wolverhamptono, Covent
rio, Leigh. Susėdus prie šeimininkių ska
niais valgiais apkrautų ir gražiai papuoštų
stalų, Draugijos pirmininkė E. Zaveckienė
pasveikino visus Antanus, Jonus. Petrus ir
Povilus ir pakvietė K. Bivainį pasakyti ke
letą žodžių. O jis pasidžiaugdamas primi
nė, kad lietuvių tauta yra ir tautiškai są
moninga ir su tradicijomis suaugusi. Tas
tradicijas ji ir šiandien moka išlaikyti. Jis

paprašė sudainuoti vardininkams Ilgiausių
metų.
Vėliau šeimininkėms išreiškė padėką A.
Povilavičius iš Coventrio, J. Kazlauskas. J.
Galbuogis ir P. Radzevičius iš Nottingha
mo. Vakaras praėjo geroje nuotaikoje, dai
nuojant lietuviškas dainas ir perpinant
jas gražiais linkėjimais.
Pageidauta, kad ir daugiau būtų panašių
subuvimų, kurie išblaško niūrios kasdieni
hės nedalios gyvenimą.
k.b.

BRADFORDAS
KOMUNIZMO PAVERGTŲJŲ

TAUTŲ

KONCERTAS BRADFORDE

Pilnutėlė Viktorijos salė Saltairėje buvo
prisirinkusi į komunizmo pavergtųjų tau
tų koncertą praeitą šeštadienį. Ir bemaž
tris valandas su maža pertraukėle susirin
kusieji sėdėjo, gėrėjosi ir nuoširdžiomis
katutėmis programos dalyvius palydėjo.
Vakaro programą pradėjo pavergtųjų
tautų pirmininkas G. Kronbachs. Savo
kalboje jis pasakė, kad bandysime paro
dyti kai kurių tautų tradicinius šokius ir
dainas. Kiekvienos čia atstovaujamosios
tautybės kultūra ir istorija yra sena, kaip
ir anglų tautos. Čia mes šokame ir dai
nuojame laisvai. Tačiau mes negalime
taip laisvai šokti ir dainuoti savame kraš
te, nes ten, mūsų namuose, komunistinė
priespauda viešpatauja.
Tautos, dalyvaujančios šiame koncerte,
yra skirtingos, kaip ir anglų tauta skiriasi
nuo prancūzų ar skandinavų, bet mes tu
rime bendrą siekį — laisvę savo krašto,
kuris yra šiuo metu Sovietų Rusijos už
grobtas ir pavergtas. Ir dėl to šios tauty
bės yra susijungusios į bendrą kovą prieš
komunizmą.
Buvo tikimasi, kad praėjęs karas atneš
taiką, išnaikins tironus ir panaikins kolo
nijas. Bet čia atėjo Sovietų Sąjunga, už
grobė pusę Europos, išnyko taikos pro
švaistė. ir visiems įkyrėjęs karas dar ne
pasibaigė: komunizmas dar ir dabar ka
riauja tiek Azijoj, tiek Afrikoj.
Mes-esame keistoje padėtyje: primity
vios Afrikos tautos gauna nepriklausomy
bę, o senoms ir kultūringoms tautoms su
sena istorija ir didžia praeitimi, kurios
buvo nepriklausomos prieš II pasaulinį
karą, ta teise neleidžiama pasinaudoti.
Pagaliau mes norime priminti šio krašto
šeimininkams, kad nesame rusai ir kovo
jame prieš visų žmonių pabaisą — komu
nizmą.
Programoj dalyvavo ukrainiečių vyrų
choras ir šokėjų grupė, latvių, estų ir len
kų šokėjų grupės, na, ir mūsų grakščiosios
mergaitės, pasipuošusios tautiniais rūbe
liais, pašoko ,.Bitutę pilkąją“, „Kalvelį“,
„Kubilą“ ir „Suktinį“. Mūsų šokių grupei
vadovauja O. Peleckienė, o akordeonu jai
talkininkauja T. Burokas. Be to. lenkas
tenoras Z. Sinicki. sopranas Eva Fodor ir
vengras tenoras J. Fletcher padainavo
dainelių ir arijų.
šį tautybių koncertą savo atsilankymu
pagerbė ir Bradfordo burmistras su ponia,
taip pat aprašė vietos spauda ir įdėjo mū
sų šokėjų foto.
Bradfordo lietuvių tautinių šokių šokė
jos birželio 13 d. buvo pakviestos pašokti
tautinių šokių į anglų gegužinę prie Harogate.
J. VaidUutis

PADĖKA

Už gražų mano primicijų surengimą, ma
lonų priėmimą klube ir dosnias aukas dė
koju savo kun. kapelionui, Bradfordo ir
plačių apylinkių lietuviams, melsdamas vi
siems gausių Dievo malonių.
Kun. Liudas Januška

MANCHESTERIS
BALTIC STORES
&
INVESTMENTS CO.

PALANGA PROPERTIES LTD.
(Z. Juras)
421, HACKNEY RD., LONDON, E.2,
ENGLAND.
Tel. SHO 8734.

11, LONDON LANE, BROMLEY, RENT,
ENGLAND.
Tel. RAY 2592.

Už investavimus 5 metams ir
ilgiau moka 7%.
Investavimai pilnai apdraudžiami ir
garantuoti nekilnojamu turtu, be to,
kylant nekilnojamo turto vertei, pro
porcingai ir pagal oficialiuosius in
deksus didėja ir Jūsų investuotasis
kapitalas!

Sutvarkome palikimo reikalus.

DARIAUS - GIRĖNO MINĖJIMAS

LVS Ramovės Manchesterio Skyrius lie
pos 17 d., šeštadienį. 5 vai. vak.. Manches
terio lietuvių socialinio klubo patalpose
rengia Dariaus - Girėno minėjimą.
Programoje: paskaita, deklamacijos ir
jaunimo dainos. Po to šokiai, loterija, lietu
viškas išgėrimas ir užkandos.
Visus prašome atsilankyti.
Ramovės Skyriaus Valdyba

PADĖKA

Ryšium su įvykusia Manchesterio liet,
skautų Maironio ir Živilės draugovių meti
ne švente birželio 26 d. Manchesterio liet,
soc. klubo valdybai už suteiktas patalpas
ir dešimtifes svarų piniginę paramą, šeimi
ninkėms M. Pažėrienei, A. Karnauskienei
ir E. Jokubaitienei už paruošimą skau
tams vakarienės ir visiems ton šventėn
atsilankiusiems skautišką ačiū taria
Manchesterio liet. sk. tėvų komitetas ir

visa skautų vadovybė

NAUJAS TEATRO PASIRODYMAS
Londono lietuviai jau iš seno suaugę su
savo teatru. Užtenka tik užkalbinti to teat
ro garbųjį veteraną Petrą Bulaitį, tai jis
šia tema turės ką papasakoti apie anuos
laikus, kai jis organizavo, režisavo, vaidi
no. Bet ta teatrinė tradicija atgijo ir ligi
šiol išsilaikė, kai vyresniųjų ir čia gimu
siųjų vaidintojų ir dramos mėgėjų gretas
po šio karo papildė naujai atvažiavusieji ir
susikūrė „Vaidila“, kurio vyriausiuoju ju
dintoju šiuo metu yra Petras Mašalaitis ir
LIETUVIAI IR DAMPFBOOTININKAI

(Atkelta iš 3 psl.)
išeivijoje deda visas pastangas tautų susi
artinimui, tarp jų ir su vokiečiais, nes jie
gerai žino (dampfbootininkai tegu mūsų
nemoko), kad tik su draugiška vokiečių
tautos pagalba mes galėsime sugrįžti į lais
vą ir nepriklausomą Lietuvą ir į laisvą
Klaipėdos kraštą, prisijungusį prie moti
nos Lietuvos. Mes su vokiečiais puikiai
bendradarbiaujame ir ateityje bendradar
biausime, bet su naciais atsisakome sėstis
prie vieno stalo. Tol, kol tie naciai dar sa
vo dideles burnas aušina, mes, mažlietuviai, nenutilsime, ir dampfbootininkai ma
nęs nenutildys. „Ihr werdet uns nicht zum
Schweigen bringen!“ Milijonus žmonių na
ciai nutildė koncentracijos stovyklose, o
dabar dampfbootininkai grasina tokiu pa
čiu tonu! Mes skelbsime visam pasauliui
nacių įvykdytąsias žudynes žydų, lietuvių,
lenkų, čekų, rusų ir kitų tautų Europoje.
Nuoširdžiai sveikiname Federalinės Va
karų Vokietijos parlamentą, kad pratęsė
iki 1969 metų įstatymą, pagal kurį nacių
žudikai gali būti teisiami ir nubausti dar
ir po 24 metų Antrajam Pasauliniam Ka
rui pasibaigus.
714 Ludwigsburg, prie Stuttgart, yra
Erfassungsstelle fuer NS-Verbrechen, ir
tenai gali kiekvienas mažlietuvis ar lietu
vis kreiptis, jei nacių laikais yra nuken
tėjęs.
1941 m. rugsėjo 23 d. Vilniuje naciai iš
žudė Jagomastų šeimą — 5 suaugusius as
menis. Lietuviai nieko iki šiol nepadarė,
kad tie žudikai būtų nubausti. Enzys Jago
mastas buvo rimtas lietuvių veikėjas Til
žėje ir savo vaikus užaugino lietuviškoj
dvasioj. Jis leido „Tilžės Keleivį“ ir turėjo
savo nuosavą spaustuvę. Man, kaip pagy
venusiam žmogui (turiu jau per 60 metų),
teko Jagomastų šeimą dažnai lankyti Til
žėje ir su ja užmegzti puikius ryšius. Tai
buvo taurūs lietuviai ir lojalūs vokiečių
valdžiai, bet to naciams neužteko, nes jie
buvo be teismo sušaudyti.
Mūsų lietuviška pareiga iškelti bylą Ja
gomastų žudikams, o tam tikslui reikia ži
noti, kieno įsakymu ta žmogžudystė buvo
įvykdyta. Reikia manyt, kad tie žmogžu
džiai yra gyvi ir laisvi mūsų tarpe, vokiš
kai sakant, „Die Moerder sind unter uns“.
Daug dar gali iki 1969 metų paaiškėti. Žu
dikus nubausti būtinai reikia. Reikia ati
duoti tuos asmenis teismui, kurie įvykdė
tą šiurpią žmogžudystę ne tik Jagomastų
šeimos, bet nubausti reikia ir tuos Kreisleitėrius ir Ortgruppenleiterius der NS
DAP iš mūsų Klaipėdos krašto, kurių re
komendacija daugelis mažlietuvių pakliu
vo į KZ ir tenai žiauriai nužudyti ar turėjo
sunkiai kentėti. Čia reikalas eina ne dėl
keršto, bet dėl teisingumo, nes ta skriauda
turi būti vienokiu ar kitokiu būdu atitai
syta.
1941 m. pavasarį iš okupuotos Lietuvos
į Vokietiją repatrijavo tarp kitų ir šie
mažlietuviai: buvęs Direktorijos pirminin
kas Reizgys Martynas, gubernatūros refe
rentas Gailius Albinas, mokytojai Purvi
nas Jonas ir Simaitis Eduardas. Minėtus
asmenis per pusmetį likvidavo KZ, Klai
pėdos krašto Ortsgruppenleiter ir Kreisleiter der NSDAP rekomenduojant. Lietuviš
kas priežodis sako: „Nuo vilko bėgo, ant
meškos užbėgo!“ Tie asmenys nuo raudo
nojo teroro bėgo, o pasirodė, kad „geltoni
fazanai“ ir juodieji budeliai tokie patys,
kaip bolševikai. Jie. be pasigailėjimo žudė
visus, kurie nebuvo jų nuomonės. Anie
mažlietuviai tiems naciams nieko nedarė
ir buvo jiems net lojalūs, bet to neužteko.
Jie už lietuviškumą turėjo mirti. Garbė ir
padėka tiems asmenims, kurie padėjo gal
vą ant mūsų brangios tėvynės Lietuvos
aukuro.
Man asmeniškai neįdomūs tie nacių Mitlaeuferiai, bet įdomūs tie nacių šaukliai
Klaipėdos krašte, tie, kurie šaukė: „Juden
und Szamaiten raus!!“ (Žydai ir žemaičiai
lauk!!). Man įdomūs tie žudikai, kurie pri
sidėjo prie žydų šaudymų Lietuvoje ir prie
mažlietuvių išvežimų į KZ.
Vakarų Vokietijos prezidentas Luebke
balandžio 25 d. Bergen-Belsen koncentra
cijos stovyklos kalinių išlaisvinimo prieš
20 metų proga pasakė: „Tik įrodydami,
kad rimtai teisybę savo jėgomis atstatėme,
radome pasitikėjimą visame pasaulyje.
Namas negali turėti sveikų gyvenamųjų
butų, jeigu tik pirmas aukštas bus švarus
ir blizgės, o rūsy ir ant aukšto bus šiukš
lių“.
Tad išvalykime ir mes sau lietuvišką
Klaipėdos kraštą nuo nacių šiukšlių. Mums
išauš tikrai ta diena, kada galėsime sugrįž
ti j laisvą ir nepriklausomą Lietuvą geres
niam gyvenimui! Nuo komunistinių šiukš
lių apsivalysime atgavę laisvę ir nepri
klausomybę!

kuriame kaip režisoriai yra dirbę Algirdas
Kaulėnas. Fabijonas Neveravičius ir kiti.
Liepos 3 d. Lietuvių Klube rytiniame
Londone lietuviškoji visuomenė gavo progos pasidžiaugti nauju „Vaidilos“ pastaty
mu. paruoštu sudėtinėmis Šv. Onos Drau
gijos. Londono „Vaidilos" ir Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio pastangomis. Šįkart pama
tėme V. Alanto 2-jų veiksmų pjesę ..Kyla
vėtra ūkanose", kurią režisavo P. Mašalai
tis, glaudžiai talkininkaujant režisoriaus
padėjėjui V. Zdanavičiui, ir kuriai dekora
cijas paruošė ir grimu pasirūpino V. Jokū
baitis.
Pjesėje vaizduojamas lietuvių pasiprie
šinimas bolševikams. Pjesė labai patogi,
kai nėra artistinių atsargų, nes teturi tik 6
veikėjus. Bet tasai veikėjų negausumas ne
kliudo veikale plėtotis ištisai herojinei dra
mai. Istorija sudėtinga dramatiškumu.
Kurpiaus Kvedaro dukterį Mirgą ruošiasi
vesti Tadas Trakys. Bet tasai Tadas atrodo
įtartinas, nors įtarimą juo šiek tiek mažina
jo dėdė Benas Trakys, didelis lašo mėgėjas
ir Vilniaus mylėtojas. Tačiau įtarimai ne
tik padidėja, bet ir pasitvirtina, kai grįžta
Mirgos brolis Kęstutis ir jo draugas Anta
nas. Tasai Tadelis, pasirodo, yra prisitai
kėlis ir per savo intrigas sugeba staigiai
turtėti, pamindamas visokį žmoniškumą.
Drama pasiekia aukštumas ir išsispren
džia, kai patriotiškieji herojai iškabina Ge
dimino kalne tautinę vėliavą, o prisitaikė
lis išvirsta išdaviku ir net žudiku.
Vaidino P. Senkuvienė Mirgą. A. Dėme
nis Kęstutį, E. Šimelis Kvedarą tėvą. J.
Baublys Antaną. J. Černis Beną Trakį ir
V. šalčiūnas Tadą Trakį.
Aišku, sąlygos paruošti veikalą scenai
mūsų atveju šiandien yra sunkios. Visi re
petuoja ir kitokius paruošimo darbus te
gali vykdyti tik atliekamu nuo tiesioginio
darbo laiku. Dėl to tik visų atsidėjimu ir
aukojimus! pasiekiama tai, kas ir šįkart
buvo atsiekta: lietuviško žiūrovo pasigėrė
jimo ir pasitenkinimo. Be to. čia daug reiš
kia ir paties kolektyvo narių didelis paty
rimas. Štai šio veikalo režisoriu.s P. Mašalaitis yra jau surežisavęs su savo kolekty
vu čia Londone net 7 veikalus (Ant bedug
nės kranto, Tuščios pastangos. Paskutinė
viltis. Laisvės keliais. Pinigėliai, Šeimos
idilija ir Kyla vėtra ūkanose). Pats jis kitų
režisuotuose pastatymuose yra sukūręs vi
są dešimtį skirtingų vaidmenų (Klastoj ir
meilėj — Milerio, Amerikoje pirtyje —
Vinco, Pone Dauganoryje — sūnaus, Inte-

ligentuose — Jovaišos, Milžinuose —Rimo,
Apsiriko — vargonininko. Priešuose — kle
bono. Buhalterijos klaidoje — Brūzgos, Ma
haradžoje —- Campo ir Vargše Tade — Tado).
Šio kolektyvo narys V. šalčiūnas, šįkart
vaidinęs Tadą Trakį, jau yra sukūręs iš
viso net 20 vaidmenų (pradedant Tetoje iš
Amerikos tarnu, Batuose Kapniu, Klastoje
ir meilėje kamerdineriu ir baigiant dabar
tiniu šiame veikale). Tai jau yra labai di
delis sceninis patyrimas. Beną Trakį vaidi
nęs J. černis londoniškiame lietuviškame
teatre už savo pečių jau turi visą 16 su
kurtų vaidmenų. Patriotą Antaną vaidinęs
J. Baublys yra sukūręs 9 vaidmenis. A. De
menio — Kęstučio patyrimas remiasi 5
vaidmenimis. Rečiau tegalėjusi dalyvauti
kolektyvo darbe šio vakaro primadona E.
Senkuvienė — Mirga anksčiau irgi jau gra
žiai yra reiškusis (Laisvės keliuose ji su
kūrė motinos vaidmenį, o Pinigėliuose Rau
donauskienės). Kvedarą šįkart vaidinęs E.
Šimelis irgi nebe naujokas scenos darbe
(jis yra vaidinęs Maharadžoje Tarą).
Čia. žinoma, reikia suminėti dar ir kitus
kolektyvo talkininkus, kurie prisidėjo prie
šio vakaro pasisekimo. K. Blažys ir J. Dai
lidė ruošė sceną, salę ir žiūrėjo vidaus
tvarkos. V. ir S. Puidokai paruošė šaunias
vaišes, kurios įvyko po premjeros ten pat
salėje. M. Vikanienė ir L. šalčiūnienė par
davinėjo vakaro programas, o J. Vikanis
platino bilietus.
Pradedant vaišes, P. Mašalaičio žodžiu,
klebono kun. Dr. S. Matulio. MIC. praves
tąja malda ir susikaupimu buvo pagerbtas
buvęs šio kolektyvo dalyvis ir vadovas, režisorius ir kolektyvo suvaidintųjų veikalų
autorius dabar JAV miręs Algirdas Kau
lėnas.
Kolektyvo vadovas režisorius P. Maša
laitis papasakojo, kaip ir kokiomis sąlygo
mis dirbama. Pasiuntinybės Patarėjas V.
Balickas ir klebonas kun. Dr. S. Matulis pa
sidžiaugė kolektyvo darbu ir iškėlė mintį,
kad „Kyla vėtra ūkanose" tektų dar ir Lon
done parodyti ir kitose didesnėse lietuvių
kolonijose šiame krašte, o taip pat pageida
vimą. kad ir vėl susilauktume naujo pasta
tymo. Petras Bulaitis papasakojo atsimini
mų apie tuos laikus, kai jis su savo drau
gais dirbo scenos darbą. O S. Puidokas pasveikino kolektyvą ir pasidžiaugė jo darbu.
Mes irgi linkime šiam gražų darbą va
rančiam kolektyvui ištvermės ir džiaugia
mės jo pasiekimais.
(k.b.)

ŽEMAITĖS SUKAKTIES MINĖJIMAI

drauge su kitais Pabaltijo rašytojais), Ki
nija (1952 m. pasirodęs rinkinys „Lietuvių
LIETUVOJE
apsakymai“). Lenkijoje Žemaite susidomė
(E) Žemaitės gimimo 120-sios metinės ta pokario metais: du apsakymų rinkiniai,
Lietuvoje pradėtos minėti gegužės 22 d. po 3.000 ir 4.000 egz., išleisti 1952 ir 1953
(rašytoja gimusi gegužės 31 d.). Vilniaus metais.
respublikinėje bibliotekoje gegužės 22 d.
buvo atidaryta jubiliejinė paroda, vakare
akad. dramos teatre įvyko minėjimas. Nuo
gegužės 26 d. minėjimai pradėti Žemaiti
į
joje. Gegužės 27 d. minėjimas įvyko Klai Vokietijos lietuvių suvažiavimas — liepos
pėdoje, vėliau Plungėje ir kt. miestuose. 24-25 d.d.
Žemaitijoje, Džiuginėnų kaime, kur 1864(E) PLB Vokietijos Kr. Valdyba Vasa
1865 m. gyveno Žemaitė, atidengta memo rio 16 Gimnazijos sodyboje, Huettenfelde,
rialinė lenta. Gegužės 30 d. Telšiuose pa liepos 24-25 d.d. rengia Vokietijos lietuvių
statytas „Petras Kurmelis", geg. 31 d. — suvažiavimą, šiais metais Joninių vakaras.
Marijampolėje — „Marti“. Tą pačią dieną Gimnazijoje nerengiamas.
Kauno dramos teatras parodė K. Inčiūros
„Žemaitę“.
Kęstutis Grovas laimėjo pirmą vietą
Apie Žemaitės sukaktį rašydamas, K. šaudyme pistoletais. Iš 300 galimų surinko
Korsakas „Tiesoje“ (geg. 30 d. Nr. 125) 267. Tai gražus laimėjimas. 1965.V.30 d.
pastebėjo, kad jau „pribrendęs metas pa Luebecke laimėtasis diplomas bus paka
žiūrėti į Žemaitę giliau ir naujoviškiau, su bintas jo specialiame kambaryje, kur yra
vokti jos geriausiųjų kūrinių idėjinį-te- tikras įvairių rūšių ginklų, ypač pistoletų,
matinį turinį". Pagal Korsaką, dar daug rinkinys. Kęstutis buvo Vasario 16 Gimnabūtinų ir svarbių darbų bei sumanymų, zijos mokinys.- \
reikalingų žemaitės vardui įtvirtinti pa
Ls
saulinės literatūros istorijoje, iškyla arti LIETUVIŠKOS PAMALDOS
moje perspektyvoje. Po penkerių metų
teks minėti tikrai reikšmingą Žemaitės ju WOLVERHAMPTON — liepos 11 d„ 11 V.
biliejų (gimimo 125 m. sukaktį), ir jam NORTHAMPTON — liepos 18 d., 12 vai
Kingstorpe Rd.
jau tenka ruoštis. Ta proga Korsakas pa
reiškė nepasitenkinimą Lietuvoje insceni ECCLES — liepos 11 d., 12.15 vai.
zuota „Marčia“ — esą, ji nepakylanti aukš GLOUCESTER — liepos 24 d., šeštadienį,
12 vai.
čiau už buitinį etnografinį praeities laikų
STROUD
—liepos 25 d., sekmadienį, 12 vai.
foną. Str. apie Žemaitę K. Umbrasas
(„Tiesa“, geg. 29 d. Nr. 124) pažymėjo, kad BRADFORD — liepos 4 d., 12.30 vai.
Žemaitės kalba — tikroji lietuvių liaudies NOTTINGHAM — liepos 11 d., 12.30 vai.
kalba su visu jos spalvingumu, vaizdingu BRADFORD — liepos 18 d„ 12.30 vai.
mu, žodingumu, gyvumu. Jos kūriniai esą ROCHDALE — liepos 25 d., 12 vai.
plačiai skaitomi ne tik Lietuvoje, jie pa
plitę Sovietų Sąjungoje ir už jos ribų.
EUROPOS LIETUVIS —

VOKIETIJA

Žemaitės kūriniai įvairiomis kalbomis

(E) Kitos tautos Žemaitės kūriniais su
sidomėjo dar 20 amž. pradžioje. 1903 m.
lenkų kalba buvo pasirodęs Žemaitės ap
sakymas „Prie užvertos langinės“. 1924 m.
latvių kalba Rygoje išėjo Žemaitės „Ru
dens vakaras" ir kiti apsakymai. Apie ra
šytojos gyvenimą ir kūrybą pateikta me
džiagos „Bolšaja Sovetskaja enciklopedi
ja“ 25 tome (I laidoje). Pagal E. Vidmanto
žinias („Komj. Tiesa", geg. 30 d. Nr. 104),
Žemaitė paplito Sovietų Sąjungoje prade
dant 1947 m. Tais metais rusų kalba pasi
rodė rašytojos „Rinktinė“ (vert. Z. šišova)
ir „Apsakymai“ (vert. F. Šuravinas). Vė
liau pasirodė kitų apsakymų rinkiniai. Iš
viso rusų kalba išėjo 10 Žemaitės leidinių,
bendro 870.000 egz. tiražo. Apsakymai pa
sirodė latvių, estų, ukrainiečių, gudų, ar
mėnų ir kt. tautų spaudoje. Iš kitų kraštų
minėtini: Bulgarija (Žemaitės rinkinys
pasirodė 1949 m.), Čekoslovakija (1958 m.,
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