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Iškilo iš nieko, bet ir liko niekas
Ligi šiol atsiminimus Lietuvoje daugiau

sia rašė vis buvusieji bolševikinių partiza
nų vadai ir partizanai. Jie stengėsi save 
įamžinti ir kitiems parodyti, kokie drąsūs, 
kovingi ir ryžtingi buvę. O dabar praside
da buvusiųjų ir esamųjų žmonių atsimini
mai. Štai vilniškė „Tiesa" spausdinasi at
siminimus Antano Jakobo, kuris nepriklau 
somybės laikais reiškėsi ir kaip vidaus rei 
kalų ministerijos departamento direkto
rius, ir kaip „Eltos“ direktorius, ir kaip 
teisininkas. O kai 1941 m. bolševikai jį grie 
bė ir išvežė, tai žmogus iki pat šiol nebuvo 
matęs Lietuvos, nors gyvas ir išliko.

Tik dabar jis, matyt, gavo teisę parva
žiuoti aplankyti giminių.

Kaip visiems žinoma, grįžtančiam į Lie
tuvą Sibiro tremtiniui paprastai apriboja
ma teisė judėti, jeigu jis kuo nors neišsi- 
perka: jis turi prisilaikyti jam paskirto 
miesto ar apskrities. O Jakobas važinėja iš 
vieno Lietuvos kampo į kitą. Apvažinės ir 
paskui vėl grįš į Sibirą.

Bet tą teisę pasivažinėti jis bus pirkęs 
sau gana brangia kaina: jis parašė ir atida 
vė vilniškei „Tiesai" spausdinti savo atsi
minimus, kuriuose šiek tiek vis pamurzina 
ma Lietuvos praeitis. Matyt, jis jau 1956 
m. norėjo pamatyti Lietuvą, ar grįžti į ją 
gyventi. Matyt, ir tada jam buvo pasiūly
ta išsipirkti kelionę atsiminimais. Jis prisi
pažįsta, kad tada Urbšys siūlęs jam rašyti, 
bet jis atsisakęs. Deja, patys atsiminimai 
nieko nauja nepasako.

Kur kas įdomesni atsiminimai Justo Pa
leckio, kurių fragmentus spausdinasi „Švy
turio“ žurnalas. Juos gi rašo žmogus, kuris 
buvo niekas, o dabar pasidarė prezidentu. 
Jeigu bent trumpam užmirštume, kad tam 
prezidentui viską nurodinėja rusai, tai net 
galėtume pasakyti, kad jis buvo niekas, 
pasidarė viskas. Deja, tie rusai temdo j t 
tižiosios politinės garbės vainiką. O dabar 
išspausdintasis pirmasis jo atsiminimų 
fragmentas gana gražiai parodo, koks jis 
buvo ir koks dabar tebėra niekas. Jis . 
pats save tokiu pristato ir dar net kai ku 
tįuos Lietuvos komunistų vadus.

Tiesa, jis pasakoja apie save ir apie 
anuometinius įvykius, kai Vokietija ir Sov. 
Sąjunga užuolė ir pasidalijo Lenkiją ir p<. 
kui Sov. Sąjunga Lietuvai grąžino Vilnių. 
Tada Paleckis maždaug atvirai pasuko s-, 
komunistais, pasėdėjo Dimitravo stovyklo
je, paskui Rygoje ir pagaliau gavo teisę ap 
sigyventi kaime. Bet žiūrėkite, kur gi tas 
dabartinis bolševikinis prezidentas sutiko 
visą būrį paskui pradėjusių viršūnėse 
reikštis komunistų? O gi Dimitrave. Tie ta 
riamieji garsūs kovotojai nebuvo verti ne. 
kalėjimo. Jie tebuvo pasireiškę tik smul
kiais išsišokimais, už kuriuos nebūdavo 
siunčiama į kalėjimą. Ir pats dabartinis 
Lietuvos „prezidentas“, truputį susipažinęs 
su Dimitravo duonos skoniu, ilgesniam lai 
kui nusėdo kaime, ten truputį rašė, o dau
giau bene plepėjo su svečiais, kurie atva
žiuodavo pas jį priglaudusi ūkininką. Jc 
kio heroizmo! Jis net prisipažįsta, kad tre
miamas bandęs aiškintis, susisiekti su val
džios įstaigomis, prašinėti, žodžiu, jam vi 
sur buvo reikalingos malonės, nors bolševi 
kai skelbia apie savuosius, kad jie ne 
tremiami, bet ir kalėjimuose nesinaudoda
vo jokiomis malonėmis.
,Jo tuos atsiminimus skaitydami, susida

rome įspūdį, kad koks jis buvo niekas 
anais laikais, toks ir liko. Va, jis primena, 
kad slaptai ėjusi bolševikinė „Tiesa“ anuo 
met rašė, jog Sov. Sąjunga užtikrinsianti 
Lietuvai demokratines laisves. Ką gi Pa- 
lecikis padarė, kad taip įvyktų?

Jis rašo, kad „Spaudos Fondo“ direkto
rius Žygelis ištremtą jį aprūpinęs darbu. 
0 ką gi „prezidentas“ - niekas padarė, kad 
tas jo geradaris Žygelis nebūtų ištremtas j 
Sibirą?

Jis kartoja revoliucinio poeto Kazio Ja 
kubėno eilėraščius, kurie, sako, gražiai iš
reiškė nepriklausomos Lietuvos artojo 
anuometinę sunkią nedalią. O ką gi padarė 
Paleckis - niekas, kad tas Jakubėnas nebū
tų ištremtas į Sibirą ir ten nežūtų?

Jis kalba apie jį priglaudusio ūkininko 
anuometinį skundą dėl menkų kainų už i 
mės ūkio gaminius. Kuo gi jis tam ūkinin
kui atsidėkojo? Pirmiausia, žinoma, iš j. 
atėmė žemę, kad nebebūtų kuo skųstis... C 
ar pačiam ūkininkui leido ramiai Lietuvo
je numirti, ar išgabeno jį į Sibirą?

Tokie klausimai visiškai nekyla skaitant 
Jakobo atsiminimus. Nelaimingas žmogus, 
sakome, ir gana. Jau per daug nukentėjęs 
už tai, kad nepriklausomybės laikais ėjo 
aukštesnes pareigas valstybės aparate. Jis 
buvo paverstas į nieką.

Justas Paleckis iškilo iš nieko, bet ir pa
siliko vis tiek niekas.

Kanados kviečiai Bulgarijai
(E) Bulgarija Kanadoje nupirko 50.000 

°nų kviečių. Jie atgabenami į Bulgariją 
Segužės-liepos mėn.

(Elta) Birželio 21-ji — svarbi ir atminti
na data Pabaltijo tautų kovoje už savo 
kraštų laisvę ir nepriklausomybę. Tą dieną 
JAV Kongreso Atstovų Rūmai vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, kuria atkreiptas pašau 
lio viešosios nuomonės dėmesys į padėtį Pa 
baltijo valstybėse ir kurioje JAV preziden
tas prašytas J. Tautose bei kituose foru
muose atkreipti pasaulio opinijos dėmesį į 
apsisprendimo teisės paneigimą Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje. Ji priimta 298 bal
sais, niekam nebalsavus prieš.

Rezoliucijos tekstas (pagal Congressio
nal Record-House, 1965 m. birželio 21 d.): 
„Kadangi tautų pavergimas svetimųjų jun 
ge ir tų tautų išnaudojimas yra pagrindi
nių žmogaus teisių paneigimas, yra prie
šingas Jungtinių Tautų Chartai ir kliudo 
plėsti pasaulio taiką ir bendradarbiavimą; 
ir kadangi visos tautos turi laisvo apsi
sprendimo teisę; ja pasiremdamos jos gali 
laisvai apspręsti savo politinį statusą ir 
laisvai tęsti ūkinę, socialinę, kultūrinę ir 
religinę plėtrą; ir kadangi Sovietų Sąjun
gos vyriausybė Estijos, Latvijos ir Lietu
vos tautoms tas teises prievarta atėmė; ir 
kadangi Sovietų Sąjungos vyriausybė, vyk 
dydama deportacijų bei perkilnojimo pro
gramą, toliau siekia pakeisti etninį Pabalti 
jo valstybių gyventojų charakterį; ir ka

ZYGIS I J. TAUTAS
Čia pradedamas naujas žygis, žygis į J. 

Tautas. Jo tikslas — reikalauti, kad Jung
tinės Tautos nebedelsdamos imtųsi prie
monių kolonializmui likviduoti ir Europo
je, būtent, Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
— pačiame Europos geografiniame centre.

„Žalia šviesa“ tam žygiui pradėti duota 
birželio 25 d. vakarą New Yorke įvykusia
me lietuvių visuomenininkų susirinkime, 
kurių tarpe buvo VLIKo, Am. Liet. Tary
bos, Am. Liet. Bendruomenės ir eilės kitų 
organizacijų vadovai ar atstovai.

Žygį suplanavo Amerikos lietuvių jauni
mo komitetas, tas pats, kurs gegužės 15 d. 
suorganizavo apie dviejų tūkstančių lietu
vių žygį į Vašingtoną. Sumanymas jau 
anksčiau lietuvių visuomenei buvo praneš
tas ir žinomas, kaip „septynių punktų pro
grama".

Užsimojimo pradininkai — Antanas B. 
Mažeika, Antanas Sniečkus, Algirdas Bud- 
reckis ir Algimantas Gureckas, Romui Ke- 
ziui pirmininkaujant, visuomenininkų su
sirinkimui smulkiau išdėstė sumanymo es
mę ir planą.

Esminis žygio tikslas —• atkreipti Jung
tinių Tautų dėmesį į Lietuvos ir apskritai 
į Pabaltijo valstybių padėtį taip girdimai, 
kad būtų sukliudytas polinkis tų kraštų Ii 
kimą vis dar nutylėti ir gal net visai pa
miršti.

Laikas tokiam užsimojimui tinkamas ir 
palankus^ ypač kai ne tik įtakingoji spau
da, bet ir Amerikos Kongresas iš naujo aiš 
kiai pasisakė prieš tokį pamiršimą.

Kad žygis būtų pastebėtas ir jo reikalavi 
mas būtų išgirstas, jis turi būti stambaus 
masto. Todėl į jį būtina sutelkti bent 15, 
geriau bent 20 tūkstančių dalyvių.

Žygis turi būti iš anksto išgarsintas ne 
tik Amerikos, bet ir viso pasaulio politiš
kai sąmoninguose visuomenių sluoksniuo
se. Pradininkai jau turi sudarę tam reikia
mų ryšių ir yra numatę konkrečių to gar
sinimo plano bruožų, kurių dalis jau minė
ta skelbiant „septynių punktų programą“.

Pradininkai yra sudarę organizacinius ir 
technikinius žygio vykdymo planus: JT na 
rių atstovybių individualaus lankymo, de
monstracijos dalyvių sutelkimo ir lėšų tel
kimo planus. Garsinimo ir vykdymo sąma
ta — apie 25-30 tūkstančių dolerių.

Pradininkai pareiškė pasitikėjimą lais
vėje esančiųjų lietuvių visuomenės susi
pratimu, kurio ir tik kurio dėka bus joje 
pakankamai pasiaukojimo, būtino sutelkti 
tokiai aibei dalyvių ir lėšų.

Žygis prasideda dabar. Jo apogėjus — 
masinis susirinkimas New Yorke (Madison 
Square Gardens) su atitinkama programa 
ir masine eisena su pareiškimais Jungti
nėms Tautoms — bus šeštadienį, lapkri
čio 13 d.

Visuomenininkų susirinkimas, po eilės 
įspūdžio pasisakymų, pastabų bei patari
mų, vieningai pareiškė pritarimą sumany
mui ir pasitikėjimą pradininkų kompeten
tingumu vadovauti jo įvykdymui. Pasiti
kėjimas išreikštas: 1) nutarimu laikyti lai
kinį žygio pradininkų komitetą pritartu ir 
patvirtintu žygio rengimo vykdomuoju ko
mitetu, 2) pasižadėjimu apsiimti ir atlikti 
pareigas, kurias atlikti ką vykdomasis ko
mitetas kvies.

Komitetui patarta artimiausiu laiku, pa
sitarus su kompetentingais visuomenės at
stovais, pasirinkti jo paskirtį tiksliau api
būdinantį pavadinimą. (Susirinkimą šauk
dami, pradininkai pasirašė kaip „Lietuvių 

dangi Jungtinių Amerikos Valstybių vyriau 
sybė laikosi aiškaus ir tvirto nusistatymo 
paremti Pabaltijo tautų siekimus laisvo 
apsisprendimo ir tautinės nepriklausomy
bės kryptimi; ir kadangi esama daugelio 
istorinių, kultūrinių bei šeimyninių tarp Pa 
ballijo valstybių ir amerikiečių tautos ry
šių: tad ryžtingai skelbiama, kad JAV-bių 
Atstovų Rūmai (Senatui pritariant) pri
mygtinai skatina JAV Prezidentą —

a) kad jis Jungtinėse Tautose ir kituo
se atitinkamuose tarptautiniuose forumuo 
se atkreiptų, jo manymu tinkamomis prie
monėmis, pasaulio opiniją į apsisprendimo 
teisės paneigimą Estijos, Latvijos ir Lietu
vos gyventojams, ir

b) kad jis pastūmėtų pasaulio nuomonės 
svarumą remti šių teisių sugrąžinimą Pa
baltijo gyventojams“.

Pagal birželio 22 d. paskelbtą UPI agen 
tūros žinią, prie Rezoliucijos prijungtas 
pranešimas. Atst. Rūmų Užsienio Reikalų 
Komisija pranešime nurodė, kad Pabaltijo 
tautos jau 25-rius metus kenčia sovietinį 
jungą. Pabaltijo kraštai, toliau pabrėžia
ma pranešime, yra netekę asmeninių ir ci
vilinių teisių, jie yra beatodairinės rusifi
kacijos kampanijos aukomis. Toji kampani 
ja siekia panaikinti jų etninius ir tauti
nius savumus.

Už Nepriklausomybę Laikinasai Vykdo
masis Komitetas“).

Komitetas tuojau pradėjo organizuoti 
darbo komisijas. Iš 13-kos numatytų komi
sijų jau sudaryti branduoliai šešių, dau
giausia turinčių tuojau pradėti veikti ko
misijų:

1) Dokumentacijos —vedėjas Juozas Au 
dėnas, VLIKo generalinis sekretorius (tai 
reiškia, kad žygio memorandumai bei pa
reiškimai bus rengiami bendradarbiaujant 
su visomis toje srityje kompetentingomis 
institucijomis);

2) Nelietuvių Visuomenėms Informuoti 
— ved. Bronius Bieliukas;

3) Lietuvių Visuomenei Informuoti — 
ved. Vincas Rastenis;

4) Teisių (sutartys, įsipareigojimai) — 
ved. adv. S. Bredes;

5) Technikinė (demonstracijos patalpos 
ir priemonės) — ved. J. Subačius;

6) Nakvynių — ved. K. Vainius.
Komitetas gavo pranešimą, kad lapkri

čio 13 d. masiniame susirinkime Madiscn 
Square Gardens sutiko dalyvauti ir kalbėti 
senatorius Thomas J. Dodd (D., Ccnn.).

PASAULY
— Besancono (Prancūzijoje) miesto me 

daliu apdovanotas buvęs vokiečių armijos 
puskarininkis, kuris 1945 m. atsisakė įvyk
dyti įsakymą sušaudyti 6 prancūzus ir 2 
lenkus (dabar jis vadovauja Freiburgo 
miesto judėjimo policijai).

— Romoje, Italijoje, nugyvenęs 19 m. 
amžių, baigė savo dienas vokiškos kilmės 
aviganis šuo „Dox“, kuris, tarnaudamas 
policijoje, 172 atvejais sulaikė 560 nusikal 
tėlių ir už tuos savo žygius buvo apdovano
tas 8 aukso ir 22 sidabro medaliais.

— Milane, Italijoje, į tekstilės fabriką 
įsibrovė vagys ir pavogė 120.000 nosinių.

— Kovai su skėriais JAV davė Rytų Af
rikai tris lėktuvus ir purkštuvus.

—■ Birželio 1 d. Vakarų Vokietijoje buvo 
10,7 mil. televizijos aparatų.

— Pasaulinė Sveikatos Organizacija skel 
bia, kad pasaulyje esama apie 8 mil. rau
pais sergančiųjų (į tą skaičių neįeina Kini 
jos raupuotieji).

— V. Vokietijoje buvo susirinkę apie 4. 
000 tėvų iš 9 kraštų pasitarti, kaip aprūpin 
ti thalidomido sužalotus vaikus (vien Vo
kietijoje išliko iki šiol gyvų apie 4.000 to 
vaisto sužalotų vaikų, Japonijoje apie 1. 
000, Britanijoje 400, Norvegijoje, Danijoje 
ir Švedijoje 280, Belgijoje 60, Olandijoje 
25, Kanadoje 200),

— Sudano ministeriu pirmininku patvir 
tintas poetas Mohammedas Ahmedas Moh- 
goubas.

— Vokietijos katalikų akcija, siūlanti 
papasninkauti ir taip sutaupytus pinigus 
aukoti kovai prieš badą ir ligas, davė šiais 
metais 46 mil. markių.

— Meksikoje per karščius mirė 19 vai
kų, o kiti 130 paguldyti ligoninėn.

— Kuibiševe prie Volgos keturi vaisių 
prekyba vertęsi asmenys nubausti nuo 8 
iki 15 m. kalėti (juodojoje biržoje jie už
dirbę 50.000 rublių).

— Italijos senatas patvirtino įstatymą, 
kuris draudžia užeiginėse laikyti lošimo 
mašinas, ir per 3 mėnesius visos tokios 
mašinos turės būti pašalintos.

— Norvegų medžiotojai Špicbergene šio 
sezono metu sumedžiojo 370 ašigalio lokių.

Balsai už pavergtuosius
(Elta) RFE praneša apie JAV didžiosios 

spaudos balsus Pabaltijo okupacijos 25-čio 
proga. Vienas rimčiausių JAV dienraščių 
Bostone leidžiamasis The Christian Scien
ce Monitor birželio 16 d. laidoje vedamaja
me pabrėžė: „Tarptautinė sąžinė turi var
dą — jis skamba: Pabaltijys. Dabar kaip 
tik sukanka 25-ji labiausiai gėdingo ir vis 
dar neatitaisyto nusikaltimo istorijoje su
kaktis — okupacija ir inkorporavimas į So 
vietų Sąjungą trijų mažų, taikingų, laisvę 
mylinčių tautų — Estijos, Latvijos ir Lietu 
vos. Šios okupacijos veiksmas buvo hipo- 
kritiškai pateisintas, nes... savo metu tos 
valstybės buvo carinės Rusijos provincijo 
mis. Atrodytų, kad buvę carų nusikaltimai 
pateisina komunistų nusikaltėliškus veiks 
mus. Tačiau tikroji okupacijos priežastis 
buvo senas ir pasauliui gerai pažįstamas 
priešas, tai — karo metu susidariusi gali
mybė pulti be pasipriešinimo baimės savo 
silpnuosius kaimynus“. Toliau Bostono 
dienraštis plačiai atpasakoja pabaltiečių 
kančias ir baigia žodžiais: „Pasauliui kaip 
tik ateina metas prisiminti prieš 25 metus 
įvykusius nusikaltimus ir tai, kad tos tau
tos nepaliaujamai siekia laisvės bei laisvu 
apsisprendimu paremtos vyriausybės. Es
tų, latvių ir lietuvių likimu turėtų susido
mėti kiekvieno krašto piliečiai ir ypač tie, 
kurie susigundo išklausyti Maskvos skel
biamuosius pažadus“. Laikraštis pažymi, 
kad JAV atsisakė pripažinti visiškai nepa
teisinamą tų trijų kraštų okupaciją.

Tą pačią dieną, birželio 16, dienraštis 
The New York Herald Tribune pažymėjo, 
kad Sovietų Sąjungos gynėjai pateisina Pa 
baltijo kraštų išprievartavimą, aiškinda
mi, kad okupacija (ir sutarčių sudarymai) 
buvo strateginio pobūdžio mostas, nes no
rėta sutabdyti, kiek galima toliau Vaka
ruose, galimąjį nacių veržimąsi į Sovietų 
Sąjungą... Tačiau ar okupacija pateisina
ma šių dienų sąlygose? Padalytoji Vokie
tija iš tikrųjų negali grėsti sovietams. Bet 
jei ji ir grėstų, tai mažas žemės ruožas iš
ilgai Baltijos jūros negali juk būti svarbus 
gynybiniu požiūriu ir ypač atominių gink
lų amžiuje. Ir jei sovietai vis dar tebesi
naudoja sutarties su Hitleriu vaisiais, tai 
tegalima pavadinti siekiu pasipuošti senos 
mados imperializmo, į raudoną vėliavą įvy 
nioto, skraiste. Sovietai siekia įsigyti res- 
pektą, jie daug kalba apie „kultūrą“, jie 
norėtų, kad jų niekas nekaltintų kolonializ 
mu Pabaltijo valstybių atvilgiu — J. Tau
tos kaip tik turėtų tą klausimą iškelti vi
sumos susirinkime. Apie Pabaltijo okupa
cijos 25-tį rašė ir visa eilė kitų JAV dien
raščių.

Europoje, V. Vokietijos, Šveicarijos, Šve 
dijos, Prancūzijos ir kitų kraštų dienraš

r Septimos DIENOS -|
BEN BELLA TEBESĄS GYVAS

Nuverstasis Alžyro prez. Ben Bella, kaip 
skelbia amerikiečių „Newsweek“, tebesąs 
gyvas. Iš pradžių jis buvęs laikomas nuo
šaliame kalėjime dykumoje, bet naujoji vy 
riausybė bijojusi, kad tos srities kariniai 
daliniai neišleistų jo. Tai jis buvęs perkel
tas į gerai saugomus buvusios psichiatri
nės ligoninės pastatus Alžyro mieste.

GYDYTOJAI VĖL BRUZDA
Britanijos gydytojų atstovai nutarė rei

kalauti, kad pacientai dar jiems primokėtų 
už kievieną atsilankymą ir tais atvejais, 
kai gydytojas ateina pas ligonį. Jie gauna 
atlyginimą iš valstybės, o tai būtų papildy
mas.

Jei toks reikalavimas nebūtų patenkin
tas, tai tvirtinama, kad 18.000 gydytojų ryž 
tusi pasitraukti iš tarnybos.

PANAIKINAMI SAUGUMO POLICIJOS
DALINIAI

Lenkija nutarė panaikinti savo saugumo 
policijos dalinius. Jie pervedami į kariuo
menę.

Saugumo policija lieka, bet nebe karinio 
pobūdžio.

SOVIETŲ EKONOMIJA
AMERIKIEČIŲ DUOMENIMIS
JAV kongreso surinktaisiais duomenimis, 

per artimiausius 5 metus sovietų ekonomi
ja nepadarys didesnės pažangos — ji kils 
tik tokiu maždaug procentu kaip Prancūzi 
jos ir Italijos ir menkiau kaip Japonijos.

Nors Sov. Sąjungos gamyba didumu yra 
antroji pasaulyje, bet turint galvoje gy
ventojų skaičių jai tenka tik penktoji vieta 
— po JAV, Prancūzijos, V. Vokietijos ir 
Britanijos ir šiek tiek geresnė už Italijos. 

čiai paminėjo Vašingtone birželio 21 d. 
Atst. Rūmų priimtą Rezoliuciją, okupaci
jos 25-ją sukaktį ar įvairiuose miestuose 
pabaltiečių surengtus birželinių įvykių mi 
nėjimus bei juose priimtas rezoliucijas. 
Pvz., V. Berlyne leidžiamas Tagesspiegel 
birželio 23 d. laidoje paskelbė žinią: „Pa
smerkta Pabaltijo okupacija“. Nurodyta, 
kad 298 balsais ir niekam nebalsavus prieš 
priimtoje Rezoliucijoje pareikalauta iš pre 
zidento Johnsono J. Tautų forume iškelti 
laisvo apsisprendimo teisės paneigimo trim 
Pabaltijo tautom klausimą. Tokio paties tu 
rinio žinia birželio 23 d. pakartota Bon- 
noje leidžiamajame General-Anzeiger ir 
kt. spaudoje. V. Vokietijoje plačiai skaito
mas Die Welt dienraštis apie pabaltiečių iš 
eivijos vadovų kreipimąsi į J. Tautas ir pra 
šymą, kad pasaulio organizacija svarstytų 
sovietinio kolonializmo klausimą.

Šveicarijoje, Bazelyje, leidžiamasis dien 
raštis Basler Nachrichten birželio 17 d. lai 
doje išsispausdino didelį Sovietų S-gos že
mėlapį ir str„ pavadintą „Vergų laikyto
jai Sovietų Sąjungoje“. Cituojami lenkų 
savaitraščio Londone Wiadomosci mėnesi
niame priede, „Na Antenie“, paskelbti duo 
menys apie koncentracijos stovyklas So- 
vietijoje. Pabaltiečių klausimais rašąs E. 
Thompson Luenebergo dienraštyje Lan- 
deszeitung paskelbė išsamų straipsnį 
„Prieš 25 metus — laisvės mirties diena“. 
Thompsono žodžiais, dar ir šiandien Pa
baltijo kraštuose žymi laisvės siekimo ir re 
zistencijos gyventojuose valia. 25 metai 
tautų gyvenime nėra ilgas laikotarpis—tik 
laiko klausimas, anot Thompsono, kiek il
gai mažos Pabaltijo tautos ištesės nely
gioje kovoje dėl vidinės laisvės ir fizinės 
egzistencijos. Vak. Vokietijos spauda pla
čiai aprašė pabaltiečių bendruosius ar pa
skirus birželinius minėjimus. Oldenburger 
Nachrichten paminėjo latvių surengtą mi
nėjimą ir pastebėjo, kad iš Švedijos atvy
kusi latvių delegacija Oldenburgo latviam 
įteikė simbolinę dovaną: latvių tautinę vė
liavą.

Dienraštis Stuttgarte Zeitung birželio £2 
d. laidoje, aprašydamas Stuttgarte birželio 
20 d. įvykusį bendrą pabaltiečių minėjimą, 
priminė prof, von Si”ers paskaitą ir pla
čiau palietė dr. P. Karvelio pareiškimą bei 
žodžius: „Reikia prieš pasaulio viešumą kai 
tinti Sovietų Sąjungą, nes ji nusikalto ge
nocido veiksmais prieš tris Pabaltijo kraš 
tus“. Die Welt dienraštis išspausdino dpa 
agentūros žinią „Baltų Taryba mini depor
tacijas“. Vasario 16 Gimnazijoje įvykusį 
(birželio 17 d.) okupacijos be’i laisvės ko
vos 25 m. minėjimą plačiai aprašė Darm- 
staedter Echo ir kitų miestų dienraščiai.

PASIKEITIMAI ISPANIJOJE
Gen. Franko pakeitė 6 savo vyriausybės 

ministerius ir pareiškė, kad bus atsiklaus
ta gyventojų, kaip ateityje bus valdomas 
kraštas, kai jis pasitrauks.

Jis valdo Ispaniją 26 metus ir yra jau 
daugiau kaip 70 m. amžiaus.

NESUSIPRATIMAI BENDROJOJE 
RINKOJE

Kadangi Europos Bendrosios Rinkos 
kraštai nepajėgė iki birželio 30 d. išspręsti 
atsiskaitymo klausimų, kaip Prancūzijos 
buvo reikalauta, tai prez. de Gaulle'is iš 
bendrųjų įstaigų atšaukė savo atstovus.

Kiti Rinkai priklausantieji- kraštai tvir
tina, kad tuo pažeidžiamas pagrindinis Rin 
kai pagrindus padėjęs susitarimas.

KOVA LĖKTUVE VIRŠ PABALTIJO
(E) Birželio mėn. viduryje sovietų spau

da (Lenino Vėliava) paskelbė pavėluotą ži 
nią apie sovietų keleiviniame lėktuve vyku 
šią „nusikaltėlio“ kovą su lėktuvo įgula. 
Esą, keleivis su viena palydove bandęs įsa 
kyti į Leningradą skridusį lėktuvą nukreip 
ti į užsienio kraštą, nušovęs lėktuvo inži
nierių. Kova lėktuve vykusi tuo metu, kai 
lėktuvas skridęs virš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos teritorijų. Lėktuvas turėjo nutūpti 
Taline, o keleivis, norėjęs skristi į užsienį, 
buvo suimtas. Mirusiam lėktuvo įgulos na
riui Romaškinui suteiktas pomirtinis „So
vietų Sąjungos didvyrio“ vardas ir surink
tos aukos pastatyti jam paminklą.

-;sa

— Iš Wandswortho kalėjimo pabėgo di
džioje traukinio apiplėšimo byloje 30 m. 
kalėjimo nuteistasis Ronaldas Biggs (tai 
jau antras pabėgėlis, nes anksčiau pabėgo 
toje byloje didele bausme nuteistas Wilso- 
nas).
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TNYGA LIETUVIUKAMS
Vaikams lietuviškų knygų maža jau be- 

išleidžiama. O taip yra didžia dalimi dėl 
to, kad tokioms knygoms nebėra rinkos, 
maža kas jas perka savo vaikams, nors to
kio amžiaus lietuviukų, kuriems tiktų vai
kiškos knygos, nemažėja.

Bet tie, kuriems rūpi lietuviško jaunimo 
ateitis, vis tiek nenori pasiduoti. Tokį už
sispyrimo pavyzdį parodė JAV Lietuvių 
Bendruomenės Kultūros Fondas, kuris net 
1500 egzempliorių tiražu išleido Jono Mi- 
nelgos eilėraščių knygą vaikams Labas ry
tas, vovere, papuoštą Kazio Veselkos pie
šiniais.

Graži knyga, didelio formato, kietai įriš
ta (teksto 87 puslapiai), ir eilėraščių sudė
ta joje netoli 80.

J. Minelga jau seniai rašo eilėraščius 
vaikams, dėl to tie eilėraščiai jau išeina 
skambūs ir sklandus. Skambumas, žinoma, 
vaikams skirtuose eilėraščiuose yra pirma
eilis dalykas.

Kitas labai svarbus dalykas: apie ką gi 
tuose eileraščiuose kalbama?

Turint galvoje tokią eilėraščių gausybę, 
greičiau galima būtų klausti, apie ką ne
kalbama. Pirmiausiai krypsta akys į tuos 
eilėraščius, kuriuose vaikams primenama 
Lietuva. Tokių yra apsčiai. Net ir knyga 
pradedama eilėraščiu „Mūsų kraštas — 
Lietuva“. O gimtasis kraštas primenamas 
dažname eilėraštyje. Čia eilėraštis trem- 
tinukui, kuris nematė savo tėvelių krašto, 
čia apie Darių ir Girėną, Kalėdos Lietuvo
je ir dar kiti kitokie.
. Eilėraščių gausu visokiausiomis temo
mis ir įvairiausioms progoms tinkamų, ir 
man rodos, būtų didelė nuodėmė, jei tėvai,

LEIDINYS APIE LIETUVĄ
LITHUANIA, by Vyt. Vaitiekūnas. Pre

pared by The Committee for a Free Li
thuania, New York, 1965. Tai penktasis iš 
devynių Pavergtųjų Europos Tautų Seimo 
leidinys, kuriame suglaustai pateikiamos 
svarbiausios ir kitataučiams žinotinos in
formacijos. Leidinyje (Publication No. 58) 
apie Lietuvą yra šie skyriai: geografija, 
istorija iki I pas. karo, Lietuvos respubli
ka (nepriklausomybės atstatymas, politi
nis gyvenimas, ūkis, pramonė ir kt.), Lie
tuva — nacių ir sovietų suokalbio auka, 
Lietuva kolonialiniame junge, kova dėl 
laisvės (atpasakojama rezistencija 1940- 
1941 m., partizanų kovos 1944-1952 m., lie
tuviai užsienyje ir kova dėl laisvės), šia
me Lietuvos trispalve papuoštame leidiny
je įdėti du žemėlapiai: Lietuvos ir R. Eu
ropos pavergtųjų kraštų, chronologinės ži
nios apie Lietuvą ir atrinkta bibliografija 
(leidiniai apie Lietuvą ir Pabaltijį įvairio
mis kalbomis, lietuvių rašytojų kūryba 
anglų kalba ir kt.). Leidėjo adr.: As
sembly of Captive European Nations, 29 
West 57th St., New York, N.Y. 10019, USA.

Kaimas kryžkelėje
— ROMANAS

JONAS AVYŽIUS----------------------------------------------------------------- --------- ----------------

(32)

Turgus baigėsi. Ištuštėjusiose pastoginė- 
se už prekystalių trypinėjo kelios moterė
lės, tikėdamosi pavėlavusių pirkėjų. Vidu
ry aikštės stovėjo rogėse pakinkytas ark
lys. Kailinuotas valstietis šeriuotu veidu 
traukė už kojos iš būdos paršą. Spiegiantis 
gyvulio žviegimas buvo girdėti visame mies 
telyje. Aukšta kaulėta moteris trynėsi pa
lei lentinę turgavietės tvorą. Grobuoniškos 
akys lakstė į šalis, ieškodamos aukos ir 
saugodamosi galimo pavojaus, o pirštinė
tos rankos mechaniškai slydinėjo juosme
niu, matyt, tikrindamos, ar tebėra savo vie 
toje rizikinga prekė. Pamačiusi besisukio
jant Grigą su Arvydu, ji apsimetė kažko 
ieškanti ir nuėjo patvoriu, žvalgydamasi į 
žemę.

— Matei tos bobos snukutį? — paklausė 
Arvydas. — Nė vieno žmogiško bruoželio. 
Kažkoks kvepiančių pipirų ir laurų lapelių 
įdaras. O pažvelk į aną moterėlę, pasista
čiusią priešais grietinės litrą. Grietinė tik
riausiai priplakta rūgusio pieno su valcuo
tais miltais, o sena sukčė jausis nuveikusi 
didelį darbą, jeigu pasiseks apgauti nepa
tyrusią namų šeimininkę.

— Nieko nepadarysi, — tarė Grigas. — 
Kol neturėsime kiek reikiant krautuvėje, 
bus ir bobučių su netikra grietine, ir kve
piančiais pipirais kimštų raganų.

— Labai raminančios mintys. Taip gal
voja ir mano žmona.

Jiedu išėjo pro mėsos kombinatą į cent
rinę gatvę, kur buvo abidvi užkandinės. 
Viena, brangesnė, pavadinta lengendariniu 
Kastyčio vardu, buvo įrengta naujame tri
aukščiame pastate po viešbučiu. Vakarais 
rinktinei miestelio publikai ir komandiruo 
tiems svečiams čia grodavo orkestras; tur
gadieniais muzikinė programa prasidėda
vo anksčiau, ir tada tarp rūpestingai išbliz 

kuriems rūpi, kad vaikai lietuviais augtų, 
nenupirktų jiems šios knygos.

Knygos kaina 2.50 dol. (leidėjų adresas: 
JAV LB Kultūros Fondas, c/o J. Bertašius, 
5348 S. Talman Ave., Chicago, Ill. 60132).

J. Minelga
KAI Aš MAŽAS BUVAU

Šimtas valčių ir baidarių 
Plaukia Nemunu plačiu... 
Nemunėli, Kuršių marių 
Noriu, noriu būt svečiu!
Bangos bangą jūron gena, 
Platų kelią turi jos, 
Pro Zapyškį seną, seną, 
Pro pušynus Vilkijos.
Saulužėlė jau virš medžių, 
Aidi kalvos nuo dainos.
Pušku-pušku pro Seredžių, 
Link močiutės Veliuonos.
Sveikas, Jurbarke seneli!
Sveiks, Rambyne, ar žinai, 
Kaip už savo gimtą šalį 
Kovės bočiai milžinai?

(iš Labas rytas, vovere)

A. GERUČIO STRAIPSNIS ŠVEICARŲ 
SPAUDOJE

(E) Lietuviams ir pabaltiečiams tenka 
su pasitenkinimu atžymėti, kad viename 
rimčiausių Vakarų pasaulyje plačiai skaito 
mų dienraščių, „Neue Zuercher Zeitung". 
birželio 15 d. (tarpt, laida Nr. 162) išspaus 
dintas dr. Alberto Geručio straipsnis „Pa 
baltijo valstybės sovietų junge“. Straipsnis 
paskelbtas išskirtinėje vietoje, 2 psl., šalia 
svarbiųjų tarptautinės politikos žinių. Dr. 
Gerutis įsidėmėtinam straipsnyje plačiai 
atpasakoja įvykius, privedusius prie Rytų 
Europos padalijimo. Palietęs Lietuvos oku
pavimą, sovietinio režimo įvedimą, seku
sią nacių okupaciją, Gerutis toliau pabrė
žia, kad Pabaltijo valstybės daugiausia 
nukentėjusios nacionalsocialistinių ir ko
munistinių okupantų valdžioje. Toliau ap
rašyti sovietų įvykdyti išvežimai, genocidi
niai veiksmai, gyventojų skaičiaus mažėji
mas, priverstinis ūkio sukolektyvinimas, in 
tensyvus pramoninimas, kuriuo siekiama 
tik politinių tikslų ir spartinti rusiškojo 
elemento kolonizaciją. Pabaltijo kraštai pra 
dėti intensyviai rusinti, ir rusinimo politi
ka nuolat plečiama.

Dr. A. Gerutis pabrėžia, kad Pabaltijo 
valstybių padėtis yra blogesnė, kaip sovie
tų satelitinių kraštų. Nurodyta ir į tai, kad 
sovietinis režimas rengiasi paminėti „išva
davimo iš kapitalistinio jungo“ 25-ją su
kaktį, tuo tarpu užsienyje gyveną pabaltie 
čiai tas dienas minės su liūdesio, bet drau
ge ir su vilties geresnei ateičiai jausmais.

gintų miestiečių pusbačių galėjai matyti 
ne vieną porą purvinų valstiečių batų.

Muzikos dar nebuvo. Grigas priėjo prie 
bufeto cigarečių, o Arvydas, pravėręs du
ris į salę, įdėmiai apžvelgė stalelius. Apy
tuštėje patalpoje sėdėjo keliolika žmonių. 
Prie vieno stalelio girtas valstietis reikala
vo skundų knygos. Bet vietoj knygos pri
sistatė milicininkas ir išvedė jį iš salės.

Antroji užkandinė buvo sausakimšai pri 
sigrūdusi kolūkiečių. Maža purvina salė 
ūžė įvairiais balsais. Skambėjo indai, juo
kas, linksmai kliuksėjo atkemšami degti
nės buteliai. Pro dūmų debesis negalėjai 
įžiūrėti žmogaus.

Arvydas pasistumdė tarp staliukų ir, pa
sikeitęs keliais žodžiais su pažįstamais, iš
ėjo į gatvę. Nuo alkoholio ir tabako tvaiko 
svaigo galva.

— Būt gerai pavalgyti pietus ir išgerti 
šimtą gramų, — atsiduso Grigas, nes busi
masis pasikalbėjimas su Jurėnu ne juo
kais jam svilino padus.

— Šitoj kiaulidėj? Ne, verčiau nueisime 
į „Kastytį“. — Arvydas žvilgterėjo į laik
rodį. — Pietūs dar ankstoka. Pereikime pa 
sivaikščiodami Pakluonių gatve, gal pa
matysime kai ką įdomaus...

Ilga vingiuota Pakluonių gatvė ėjo pačiu 
Viešvilės pakraščiu. Pirmaisiais pokario 
metais čia buvo vagių, kekšių, tinginių ir 
aludarių karalystė, kurios padorus žmogus 
vengdavo iš tolo. Per dvylika metų daug 
kas pasikeitė. Kadaise siaura, nyki gatve
liūkštė dabar buvo ištiesinta, praplatinta, 
išgrįsta skalda, lūšnos nugriautos, jų vie
toje stovėjo mūriniai namukai plačiais lan 
gaiš, su verandomis, kiti su balkonėliais, 
mansardomis, ir statėsi nauji. Tačiau tarp 
paskutinių šeštojo dešimtmečio naujagi
mių matėsi ir senų, sąšlavyno epochos tro- 
belpalaikių, kurios baigė susmegti į žemę 
po sunkia metų našta; tpetgi, nežiūrint ne

EUROPOS LIETUVIS

MIRĖ RAŠYT. ST. LAUCIUS
(E) Birželio 15 d. Čikagoje staiga mirė 

rašytojas, dramaturgas ir poetas Stasys 
Laucius. Jis reiškėsi ir žurnalistikoje, ei
liuotomis satyromis, kurias pasirašydavo 
Stellos slapyvardžiu. St. Laucius buvo gi
męs 1897 m. spalio 11d. Kelmėje, Raseinių 
apskr. Pirmojo pas. karo metu buvo mobi
lizuotas, išsiųstas į frontą, grįžęs Lietuvon, 
kaip savanoris, dalyvavo nepriklausomy
bės kovose. Vėliau mokytojavo ir bendra
darbiavo spaudoje. Eilėraščių rinkinys Pir 
moji banga pasirodė 1927 m. Lietuvoje įvai 
riuose konkursuose buvo premijuoti St. 
Lauciaus dramos kūriniai: Kelias iš pelkių 
(1936), Žydinti žemė (1937), drama iš lais
vės kovų Signalas (1938) ir kt. St. Lau
cius Vakaruose pradžioje buvo įsikūręs 
Anglijoje, o vėliau persikėlė į JAV. Čikagą.

XII LIETUVIŲ STUDIJŲ SAVAITĖ

Ji įvyks rugpiūčio 1-8 d.d. Vasario 16 Gim 
nazijoje, Huettenfelde, Vokietijoje.

Savaitę ruošia: Vokietijos -Ateitininkų 
Sendraugių ir Studentų Sąjungos, Vokieti
jos Lietuvių Studentų Sąjunga, Vyr. Skau 
tų Rajonas, Evangelikų Jaunimo Ratelis ir 
Europos Liet. Fronto Bičiuliai.

Globoja: PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba. Programos moderatorius: Dr. J. Gri
nius. Techniškoji Komisija: R. Baliulis, V. 
Bartusevičius, I. Natkienė. Savaitės bend
roji tema: 25 METAI LIETUVIŲ PASI
PRIEŠINIMUI.

Paskaitas skaitys: Prof. Dr. Z. Ivinskis 
— Pabaltijo valstybių ir Sovietų Sąjungos 
santykiai 1917-1940 metais; Min. St. Lozo
raitis — Nuo Atlanto Chartos iki paverg
tųjų tautų savaitės; Dr. A. Damušis — Lie 
tuvių kovos ir pastangos atgauti tėvynei 
laisvę; Kun. Dr. J. Vaišnora — Tautišku
mo problema sovietinėj teorijoj ir prakti
koj; Rašyt. R. Spalis — Lietuvių literatū
ros balansas per 25 metus; Muz. W. Banai
tis — Lietuvių muzika per pastarąjį am
žiaus ketvirtį; Prof. Dr. J. Eretas — Ma

A. A. KAZIMIERAS SLĖNYS
Gegužės 27 d. Čikagoje mirė 59 metų 

amžiaus buvęs teisėjas Kazimieras Slėnys, 
gimęs Lietuvoje, Anykščių valsčiuje, Kiš
kelių kaime, smulkaus ūkininko šeimoje. 
Amerikoje išgyveno 15 metų. Palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse.

K. Slėnys buvo ne tik labai doras žmo
gus, kilnus lietuvis, geras teisėjas, bet ir 
kilnus visuomenininkas — tautiškai demo
kratinių ir liberalinių įsitikinimų veikėjas.

Pirmojo pasaulinio karo metu — 1915 
metais rugsėjo mėn. su moksleivių ešalonu 
iš Vilniaus jis nuvyko Voronežan. Apsi
gyveno Nikitino bendrabutyje, mokėsi M. 
Yčo gimnazijoje. Besimokydamas priklau
sė moksleivių aušrininkų organizacijai. Bu 
vo patrauklaus būdo, draugų gerbiamas ir 
mėgiamas. Pirmąja proga 1918 m. grįžo į 
Lietuvą.

išvengiamo galo, tarp sutrešusių sienų te
besaugojo senąsias Pakluonių tradicijas. 
Lūšnų savininkai pelnėsi duoną kuo nori, 
tik ne garbingu darbu. Jie spekuliavo, par
davinėjo krūminę ir naminį alų; jų dukte
rys sekmadieniais ir • turgaus dienomis 
slankiodavo po miestelį, pašnibždom rek
lamuodamos valstiečiams „pigius pietus su 
alaus kaušu“, o kai tie nusigerdavo, ap- 
kraustydavo kišenes ir, išvedusios iš savo 
gatvės, palikdavo Viešpaties Dievo ir mi
licijos malonei. (Beje, pagrindinė klientų 
masė ir be reklamos žinojo kelią pas Pa
kluonių aludarius ir spekuliantus.) Jeigu 
jie, šitie visuomenės parazitai, ko nors bi
jojo, tai tik karo, nes, tikėdami visais pa
saulio gandais, jie vis dėlto tikėjo ir ato
minės bombos griaunamąja jėga. Tiesa, jie 
dar privengė nepažįstamų klientų, milici
jos, kaimynų liežuvių, žodžiu, visko, kas 
galėjo nuvesti į kalėjimą. O pakliūti ten 
jie nenorėjo. Bet ir nebijojo. Į kalėjimą jie 
žiūrėjo kaip į neišvengiamą blogybę, su ku 
ria anksčiau ar vėliau teks susidurti. Kiek 
vienas jų buvo juridinėje konsultacijoje, 
žinojo savo baudžiamąjį straipsnį, baus
mės dydį ir buvo apsipratęs su mintimi, 
kad jam skirta tiek ir tiek metų pragyven
ti ant valdiškos duonos. Jie buvo susitaikę 
su savo likimu kaip šaukimo laukią nau
jokai, tačiau pastarųjų padėtis buvo blo
gesnė, nes nežinojo, prie kokios ginklų rū
šies bus paskirti ir kiek laiko reikės tar
nauti. Paskutiniu metu pasklido gandai, 
esą, vyriausybė imsis prievartos priemonių 
prieš dykinėtojus; niekas neturėjo jokio su 
pratimo, kokios gali būti tos priemonės, ta
čiau privalomo darbo perspektyva visus 
mirtinai išgąsdino. Darbo, doro, naudingo 
visuomenei darbo, — štai ko jie dar bijojo 
ne mažiau kaip atominės bombos! Dirbti! 
Bet ką? Mėsos kombinate? Malūne? Pieni
nėje? Prie statybų? Ne, miestelyje jie ne

žųjų tautų rolė Europoj; Prof. Dr. A. Ma
ceina — Kultūros sekuliarizacija; Vysk. 
Dr. P. Brazys. MIC, — Krikščionių perse
kiojimai ekumeninio dialogo fone.

Studijų Savaitės metu yra pramatoma: 
koncertas, kuriame programą išpildys solis 
tai A. Vedeckaitė ir L. Baltrus, literatūros 
vakaras, Tėvynės valandėlė, laužas, links- 
mavakariai ir išvykos į Wormsą ir Hei
delbergą.

Programos pakeitimai yra galimi.

„GIEDRA“ SKELBIA ROMANO 
KONKURSĄ

Korporacija „Giedra“ ir vyresniosios 
giedrininkės skelbia romano konkursą 
šiais nuostatais:

1. Premijuojamas tikrai literatūriškai 
vertingas kūrinys.

2. Premijos dydis — $1.000,00 (tūkstan
tis dol.). Premija nedaloma.

3. Romano pagrindinė veikėja turi būti 
stipraus charakterio lietuvė moteris.

4. Kūrinys turi būti parašytas mašinėle 
ir ne mažesnis kaip 200 romaninio formato 
puslapių.

5. Kūrinys pasirašomas slapyvardžiu. 
Atskirame uždarame voke turi būti pažy
mėta: a) tikroji pavardė jr vardas, b) ad
resas ir telefonas, c) kūrinio antraštė, 
d) autoriaus slapyvardis.

6. Kūrinius siųsti „Giedra“ romano kon
kurso komisijai, 6621 So. Troy Ave., Chi
cago 60629, Ill.

7. Kūriniai turi būti prisiųsti ne vėliau 
kaip 1966 m. birželio 30 d. (pašto antspau
do data).

8. Konkurso komisiją sudaro: Kazys 
Bradūnas, Česlovas Grincevičius, Dalia 
Kucenienė, Izabelė Motekaitienė, Juzė Vai
čiūnienė.

9. Autorius, laimėjęs šio konkurso pre
miją, be papildomo honoraro pirmosios 
laidos teises perleidžia vyresniosioms gied- 
rininkėms ir korporacijai „Giedra“.

10. Rankraščiai, nelaimėję konkurso, 
grąžinami autoriams.

Lietuvoje baigė gimnaziją ir savanoriu 
įstojo Lietuvos kariuomenėn. Pasitraukęs 
iš karinės tarnybos atsargos karininku, 
1922 m. rudenį pradėjo teisės studijas Lie
tuvos Universiteto Teisių fakultete. Stu
dijuodamas dirbo raštinės darbą Kauno 
Apygardos Teisme ir įsigijo teisininkui rei
kalingą praktiką. Baigęs studijas, paskir
tas Tauragės apylinkės taikos teisėju. Po 
keletos metų persikėlė į Anykščius. Pasku
tiniu metu jis buvo Panevėžio apygardos 
teisėju. 1944 m. vasarą pasitraukė vaka
rų Vokietijon. 1949 m. atvyko į Ameriką ir 
apsigyveno Čikagoje. Amerikoje priklausė 
lietuvių teisininkų draugijai, savanorių kū 
rėjų draugijai ir ramovėnų sąjungai.

J. Gutauskas

galėjo gauti darbo. Visos darbovietės buvo 
pilnos kaip užakytas medaus korys, niekas 
nepralįsdavo. O jei pralįsdavo, tai tik pa
tepęs, per pažintį, giminystę. Vienintelė 
išeitis buvo eiti į kaimą. Ten kiekvienas 
gyvas žmogus buvo už auksą brangesnis. 
Ten jie galėjo gauti ir pastogę, ir daržą, ir 
karvę, ir ganyklą. Tik dirbk. Dirbk — 
taaaip... Bet kiek gausi už darbą? Kapei
kas. Ne, dar negimė toks kvailys, kuris, ga
lėdamas šimtines sklaidyti baltomis ranko
mis, eitų purve kapstytis dėl kapeikų...

— Kažkur apie tą vietą buvo dėdulės 
Kleopo lūšna, — tarė Arvydas, dairydama
sis aplinkui. — Čia mes laistėme brandos 
atestatus; aš pirmą kartą gyvenime nusigė 
riau taip, kad gėda prisiminti. Negaliu tiks 
liai pasakyti, kas sugalvojo šią iškylą. Be
rods, to žmogaus nebėra gyvo. Bet nepyks
tu ant jo. Atvirkščiai, esu jam dėkingas už 
puikią gyvenimo pamoką, kurios niekuo
met nepamiršiu.

Grigas timptelėjo Arvydą už rankovės 
ir parodė galva į naują degtų plytų namu
ką, aptvertą žaliai dažyta statinių tvora.

— Bariūno rezidencija. Stiklinės gonkos. 
čerpių stogas, salkos. Nieko sau mūriuką 
sulipdė už mūsų kolūkio pinigus...

— Taaip... dėdulei Kleopui netrūksta 
įpėdinių, — reikšmingai atsakė Arvydas.

Jiedu praėjo dar porą namų, kažkokį 
tuščią sklypą su baigiamais mūryti pama
tais ir atsidūrė ties vargana kaimiško tipo 
trobelike. Du maži langiukai, aklinai už
traukti medvilninėmis užuolaidomis, abe
jingai žvelgė į praeivius kaip giedravalkiu 
apvilktos akys. Ankštame kiemelyje, tarp 
tvoros ir namuko sienos įkylytas, stovėjo 
sunkvežimis. Iš gatvės pusės jokio įėjimo 
nebuvo.

— Mūsų mašina... — šnibždėjo Arvy
das. Pasišokėjęs žvilgterėjo į kėbulą. I nosį 
trenkė rūgštus „makaronų" kvapas. Išspau 
dos dar garavo.

Vyrai, prisispraudę pro sunkvežimį pa
tvoriu, atsidūrė tamsiame kieme; jo vidu
ryje stūksojo malkų kūgis. Patvoriai buvo 
užversti lentomis, žvyru, plytomis ir kito
kia statybine medžiaga, kuri iškalbingai 
bylojo apie didelius mažos trobelės savinin 
ko užmojus.

Aplink keturkampį stalą sėdėjo keturi 
vyrai. Du jų, pamatę tarpdury Arvydą, pa
balo, bandė stotis, tačiau tik pajudino ko
jų pirštus, tartum norėdami įsitikinti, ar
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JIE NEKENČIA DIEVO

II
Antireliginės propagandos įkvėpėja yra 

neapykanta. Jei pranyktų neapykanta, iš 
antireliginės propagandos neliktų nieko. 
Neapykanta yra meilės priešingybė. Ji pa
neigia visas vertybes, su kuriomis kovoja. 
Ji neobjektyvi ir nenori pažinti tiesos. Ne
apykanta yra piktos valios ir dėl to ji ma
to tik blogį tame, su kuo ji kovoja. Jei to 
blogio neranda, tai gėrį paverčia blogiu 
arba melagingai blogį sukuria. Neapykan
ta, apsiginklavusi melu, griauna ir žudo, ir 
jai nėra nieko, kas būtų teigiama, girtina 
ir šventa priešingoje pusėje. Neapykanta 
veda į įvairius nusikaltimus, ir tai yra aiš
ku iš Šv. Rašto, kai Kaino neapykanta 
Abeliui priveda net prie brolžudystės, arba 
brolių neapykanta Juozapui parduoda jį 
vergijon. Tad nėra perdėti nė apaštalo žo
džiai, kad „kad kiekvienas, kurs nekenčia 
savo brolio, yra žmogžudys" (I Jon. 3,15).

įsigilinę į antireliginės propagandos ne
garbingumą ir su jokiom priemonėm nesi
skaitymą, aiškiai pamatysime, kad tie Šv. 
Rašto žodžiai teisingi.

Toji antireliginės neapykantos įkvėpta 
propaganda, apimanti visas gyvenimo sri
tis ir beveik visus už geležinės uždangos 
esančius gyventojus, tikrai savyje turi kaž 
ką šėtoniška. Čia vėl prisimena paties 
Viešpaties pasakyti žodžiai, kai Jis matė ir 
girdėjo, kaip priešų pikta valia Jo žodžius 
ir darbus melagingai aiškina ir prieš Jį 
kursto minią: „Jūsų tėvas — velnias... nes 
jis melagis ir melo tėvas“. (Jon. 8,44).

Savo antireliginėje propagandoje komu 
nizmas visai nesirūpina religijos pažinti, 
bet iš anksto yra nusistatęs religiją sunai
kinti, nes to reikalauja Marksas, Leninas 
ir kiti jų vadai, kurie niekad religijos nė
ra giliau pažinę, nei jos šaltinius tyrinėję. 
Antireliginė propaganda yra piktos valios, 
kuriai tiesa visai nesvarbi. Čia įsidėmėti
ni yra Išganytojo žodžiai apie Jo priešų ne 
apykantą: „Jie nekentė manęs be priežas
ties“ (Jon. 15, 25), tai yra be jokio pagrin
do ir be jokio pateisinimo.

k.v.k.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
NORTHAMPTON — liepos 18 d., 12 vaL 

Kingstorpe Rd.
GLOUCESTER — liepos 24 d., šeštadieni, 

12 vai.
STROUD—liepos 25 d., sekmadienį, 12 vai 
BRADFORD — liepos 18 d., 12.30 vai. 
ROCHDALE — liepos 25 d., 12 vai.
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nesapnuoja, ir sustingo; trečiasis tuo metu 
pylė į stiklinę ir būtų prapylęs pro šalį, jei 
gu ketvirtasis nebūtų sugriebęs ąsočio.

— Toleikis, broliuk! Mano įpėdinis! — 
sušuko tasai, plačiai išskėsdamas rankas. 
—- Šimtas metų! Antanai? Ką aš matau?! 
Ir tave velnias sugundė! Na, dabar galas! 
Dabar tikrai Viešvilės šunys išsprogs.

Arvydas apėjo Roką Bariūną kaip stul
pą ir, nepaspaudęs atkištos rankos, atsisė
do šalia Šileikos, kuris apdujusiomis aki
mis spoksojo į nulaistytą stalą, negalėda
mas surikiuoti iškrikusių minčių. Viešpa
tie... kaipgi dabar? Negi taip velniui ant 
uodegos ir nueis čerpės?.. Aplaistytos, su
brankintos... A?..

Šeimininkas, plikas storulis be sprando, 
pastatė prieš Arvydą tuščią stiklinę. Ant 
stalo atsirado lėkštė su kumpiu.

— Savi susirinko. Draugai, pažįstami,— 
kalbėjo, įsiteikiančiai šypsodamasis. — 
Ačiū Dievui, neblogai sugyvename su žmo 
nėmis. Myli, gerbia, aplanko. Gerk tamsta, 
prašom, mes nerūšiuojame svečių į prašy
tus ir neprašytus. Visiems to labo užteks. 
Svarbu, kad būtų santarvė ir susiklausy
mas.

Arvydas nusigręžė. Jam pasidarė šleikš
tu nuo veidmainingų žodžių. Jis norėjo 
griebti ąsotį, vožti plikiui į snukį, sugurin
ti tą saldų, savimi patenkintą tortą ir iš
eiti. Bet kas nuo to pasikeis? Nieko. Ne
bent tiek, kad jam nukirps plaukus ir už
darys kelioms paroms į tokią pat ankštą 
žemą kamerą, kaip šis pašvinkęs kambarė
lis. Bet ir tai neįmanoma — milicijos vir
šininkas pažįstamas. Staiga jam pasirodė, 
kad kartą čia yra buvęs. Purvinos sienos, 
apklijuotos pageltusiais laikraščiais, su
skilęs veidrodis, gėlių vazonėliai ant palan 
gių, durų anga, užtiesta nenusakomos spal 
vos marška...... Už to nešvaraus dangalo tu
ri būti lova, šlykštus kilimas su pieštomis 
gulbėmis ir ji...“ Marškos kraštelis buvo
pratrauktas. Jis pažvelgė pro jį, jausdamas 
didėjančią gėdą, ir pamatė! Prie apvalaus 
stalelio sėdėjo moteris ir, sukandusi segtu
kų žiupsnį, šukavosi plaukus. Nebuvo nei 
gulbių su gyvatės galvutėmis ant išlenktų 
kaklų, nei lovos, nei begėdiškai nuogos un
dinės, kuri tada klūpojo ties juo pasilenku
si taip arti, kad jis jautė muskusinę jos 
krūtų šilumą. Buvo tik moteris, ir visai ne 
ana, ir šukavosi plaukus.

(Bus daugiau)

2



EUROPOS LIETUVIS 3

Nepriklausomybės
"(25) _______________________________________

Sovietų Sąjungos Komisarų Tarybos pir
mininkas Molotovas, norėdamas pateisin
ti šj savo vyriausybės žygį, rugsėjo 17 d. 
per radiją pasakė demagogišką ir cinišką 
kalbą, kurioje melas ir veidmainystė trykš 
ta iš kiekvieno, jokios teisės ir moralės ne
pripažįstančio despoto sakinio. Baigdamas 
tą savo kalbą, Molotovas pažymėjo, kad So 
vietų Sąjungos vyriausybė savo notos Len
kijos ambasadoriui nuorašą pasiuntus vi
soms vyriausybėms, su kuriomis Sovietų 
Sąjunga turi diplomatinius santykius, pa
reikšdama, kad ji laikysis neutralumo poli 
tikos visų kitų valstybių atžvilgiu.

Sovietų Sąjungos agresija prieš Lenkiją 
vertė ir Lietuvos vyriausybę imtis reikia
mų priemonių savo neutralumui efektyviai 
ginti. Raudonajai armijai artėjant prie Lie 
tuvos, pakrikę lenkų kariuomenės daliniai, 
nenorėdami patekti nei j raudonosios armi 
jos, nei į vokiečių kariuomenės nelaisvę, 
ieškojo prieglobsčio Lietuvoje, pereidami 
jos sieną. Juos reikėjo nuginkluoti ir inter
nuoti. Tam tikslui buvo paskelbta dalinė 
mobilizacija. Ji buvo paskelbta dar ir dėl 
to, kad iš pakrikusius lenkų kariuomenės 
dalinius besivejančios raudonosios armijos 
buvo galima laukti visokių netikėtumų ir 
jiems reikėjo būti pasirengusiems.

Jei ne Sovietų Sąjungos iš pasalų Lenki
jai smūgis į nugarą, galimas daiktas, kad 
Lenkija prieš Vokietiją būtų daug ilgiau 
išsilaikiusi, ir Vakarų Europos likimas bū
tų pakrypęs priešinga linkme, negu dabar. 

.Sovietų Sąjungai pagreitinus Lenkijos žlu
gimą, rugsėjo 27 d. Varšuva kapituliavo, o 
po dviejų dienų Vokietija su Sovietų Są
junga pasidalino Lenkiją. Vokietijai atite
ko 72.866 kvadratinės mylios su 22.110.000 
gyventojų, Sovietų Sąjungai — 77.620 kva
dratinių mylių su 13.199.000 gyventojų.

Žlugus Lenkijai, Lietuvos nepriklauso
mybė pasiekė aukščiausią pavojaus laips
nį. Nors dvidešimtį metų Lietuva su Len
kija neturėjo diplomatinių santykių, ir 
juos užmezgė, Lenkijai ultimatyviai reika
laujant, tačiau jųdviejų nepriklausomybes 
siejo bendras praeities likimas ir ta pati 
grėsminga geopolitinė padėtis. Kaip praei
ty, taip ir dabar tik bendromis jėgomis 
jos galėjo spirtis prieš rusų ekspansiją į 
Vakarus, o vokiečių — į Rytus. Tačiau, 
1920 m. spalio 9 d. sulaužydama Suvalkų 
sutartį, Lenkija tą galimybę sugriovė, ir 
prie didžiausių pastangų jos nebebuvo ga- 

■ Įima atstatyti.
Jei anksčiau Lietuvos nepriklausomybė 

priklausė nuo trijų viena kitai priešingų 
jėgų — Lenkijos, Sovietų Sąjungos ir Vo
kietijos, — kurių kiekviena tykojo Lietuvą 
paglemžti, bet taip pat buvo suinteresuo
tos, kad kuri kita jų Lietuvos nepaglemž- 
tų ir nesuardytų esamos tarp Vakarų ir Ry 
tų politinės pusiausvyros, tai, Lenkijai žlu
gus, Lietuvos likimas bepriklausė tik nuo 
Vokietijos ir Sovietų Sąjungos, o dviems

ALEKSANDRAS MERKELIS

daug lengviau susitarti, negu trims, ir fak
tiškai jos jau buvo susitarusios, tik tuomet 
to susitarimo turinys dar buvo nežinomas 
ir kėlė įvairių spėliojimų.

Lietuva, atsidūrus tarp dviejų agreso
rių, dar kurį laiką galėjo rinktis, kurio gro 
biu ji norėtų tekti. Daugiausia susidomė
jimo Lietuvos likimu rodė Vokietija. Nepa
jėgus jos sugundyti, kad sulaužytų savo 
neutralumą ir pultų Lenkiją, Vokietija ry
žos Lietuvą pančioti karine sutartimi. Tam 
reikalui rugsėjo 20 d. buvo sudaryti Vokie 
tijos su Lietuva trijų straipsnių gynybos su 
tarties metmenys. Juose buvo numatyta, 
kad Vokietija, nepažeisdama Lietuvos ne
priklausomybės, teikia jai savo globą. Jai 
įgyvendinti Vokietija su Lietuva sudaro 
milįtarinę konvenciją, ir abiejų valstybių 
vyriausybės tuojau pradeda derybas, ku
rių tikslas užmegzti glaudžius ir visapusiš
kus ekonominius santykius tarp abiejų 
kraštų.

Prie šių metmenų buvo pridėtas ir dvie
jų punktų paaiškinimas, kaip ta militarinė 
konvencija būtų vykdoma, būtent: Lietu
vos kariuomenės pajėgumas, paskirstymas 
ir aprūpinimas nustatomas vyriausios 
Wehrmachto vadovybės. Praktiškai šiam 
reikalui vykdyti į Kauną pasiunčiama nuo
latinė vokiečių karinė misija. Norėdamas 
šį dalyką išsiaiškinti su Lietuvos vyriausy
be, Ribbentropas pasikvietė jos užsienio 
reikalų ministrą J. Urbšį aplankyti jį Dan
cige apie rugsėjo 23 d.

Rugsėjo 21 d., dr. Zechlinui pranešus 
Urbšiui apie jo pakvietimą į Dancigą, jis 
kvietimą priėmė, pabrėždamas savo padė
ką ir draug pažymėdamas, kad Lietuva 
šiuo metu nori ir toliau plėtoti savo drau
giškus santykius su kaimyninėmis valsty
bėms, o ypač su Vokietija. Lietuva siekia 
palaikyti gerus santykius su visomis vals
tybėmis, pirmon eilėn su kaimynais. Kaip 
ministras pirmininkas Černius rugsėjo 17 
d. per radiją pareiškė, Lietuva savo siekį 
— Vilnių atgauti — nori spręsti taikiu bū
du.

J. Urbšio pakvietimas į Dancigą, neži
nant to pakvietimo tikslo, Lietuvos vyriau
sybei kėlė didelį galvosūkį: gal būt, Vokie
tija jau turi paruošus naują ultimatumą. 
Tad ar tuoj vykti, ar dar luktelėti, kol kvie 
timo tikslas paaiškės? Tačiau šį galvosūkį 
tuoj pat vokiečių vyriausybė išsprendė: 
rugsėjo 22 d., 9 vai. vakaro, reicho Užsie
nio Reikalų Ministerijos patarėjas Erich 
Kordt pranešė dr. Zechlinui, kad, Rib- 
bentropui pageidaujant, jis paprašytų Urb 
šį savo kelionę į Dancigą kelias dienas ati
dėti.

Prasidėjo nauji pasitarimai Sovietų Są
jungos su Vokietija dėl Lietuvos. Rugsėjo 
25 d., 8 vai. vakaro, Stalinas su Molotovu 
pasikvietė į Kremlių Vokietijos ambasado-

sutemos
rių Schulenburgą ir jam pasiūlė, kad iš te
ritorijos, esančios į rytus nuo demarkacijos 
linijos, vokiečiams bus pridėta visa Liubli
no provincija ir toji Varšuvos provincijos 
dalis, kuri siekia Bugo upę, jei už tai Vokie 
tija atsisakys savo pretenzijų į Lietuvą. 
Stalinas šią sugestiją pažymėjo, kaip busi
mųjų derybų su Vokietijos užsienio reika
lų ministru objektą, ir jei vokiečiai sutiks, 
tai Sovietų Sąjunga tuojau pradės spręsti 
Pabaltijo kraštų klausimą pagal rugpiūčio 
23 d. slaptąjį protokolą ir tikintis stiprios 
vokiečių vyriausybės paramos. Stalinas 
įsakmiai nurodęs Estiją, Latviją ir Lietu
vą, bet nieko neminėjęs apie Suomiją. Schu 
lenburgas Stalinui atsakė, kad tuojau pra
nešiąs savo vyriausybei, ir 10 vai. 58 min. 
vakaro Ribbentropui išsiuntė telegramą 
apie savo pokalbį Kremliuje.

Sovietų Sąjunga Pabaltijo kraštų klau-

sirašė antrąjį slaptąjį papildomąjį proto
kolą, kuriuo 1939 m. rugpiūčio 23 d. slap
tojo papildomojo protokolo pirmasis 
straipsnis pataisomas taip, kad Lietuvos 
teritorija patenka į Sovietų Sąjungos įta
kos sferą, o Liublino provincija ir Varšu
vos provincijos dalis patenka Vokietijos įta 
kos sferai. Kai tik Sovietų Sąjunga imsis 
ypatingų priemonių savo interesams apsau 
goti Lietuvos teritorijoje, dabartinė Vokie
tijos Lietuvos siena bus išlyginta jos natū
ralumo bei paprastumo sumetimais taip, 
jog Lietuvos teritorija, esanti į pietvaka
rius nuo linijos, pažymėtos žemėlapyje, ati 
teks Vokietijai. Toliau minėtame protokole 
pareiškiama, kad aukščiau minėtos Sovie
tų Sąjungos priemonės nepalies dabar ga
liojančių Vokietijos su Lietuva ūkinių su
sitarimų.

Sovietų Sąjungos pakvietimas Estijos, o 
netrukus ir Latvijos užsienio reikalų mi
nistrų tartis dėl savitarpinės pagalbos su
tarties ir raudonosios armijos įgulų, laivy
no bei aviacijos bazių įkurdinimo kėlė ne
rimo Lietuvos vyriausybei. Užsienio reika-

APKLAUSINĖJIMAI IR LIUDIJIMAI 
JAV KONGRESE

(Elta) Gegužės mėn. Vašingtone JAV 
Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komisijos 
Europos reikalams pakomisė turėjo ap
klausinėjimą, kuriame paliesta padėtis 
Sovietų Sąjungos okupuotose Pabaltijo 
valstybėse. Apklausinėjimai buvo vykdyti 
ryšium su gautomis daugiau kaip 40 rezo
liucijų, palietusių sovietų okupaciją Pa
baltijy. Norėta daugiau patirti apie padėtį 
Pabaltijy. Iš lietuvių liudijo VLIKo Pir
mininkas V. Sidzikauskas ir neseniai iš 
Lietuvos atvykęs, buvęs koncentracijos 
stovyklų kalinys, JAV pilietis A. Milukas.

Eltos atstovė informuoja, kad apklausi
nėjime buvo išryškinti klausimai: Pabalti
jo nepriklausomybės atstatymo problema, 
ką konkrečiai Amerika galėtų ir turėtų pa
daryti Pabaltijo laisvės byloje, ar yra vil
ties toms tautoms išlikti bei išlaikyti tau
tinį savitumą (jei padėtis užsitęstų), 
„Amer. Balso“ ir Laisvosios Europos Radi
jo žinių perdavimas į Lietuvą, jaunimo

simą pradėjo spręsti tą pat rugsėjo 25 d., į 
Maskvą pasikviesdama Estijos užsienio rei 
kalų ministrą Selterį tartis dėl savitarpio
pagalbos sutarties ir raudonosios armijos 
įgulų įvedimo. Rugsėjo 27 d., 6 vai. vakaro, 
į Maskvą atskrido ir Ribbentropas, ir po 
dvi dienas trukusių derybų su Molotovu pa

lų ministras J. Urbšys dar rugsėjo pabai
goje galvojo vykti į Dancigą pasimatyti su 
jį kvietusiu Ribbentropu, tačiau spalio 2 d.
Molotovo buvo pakviestas tuoj atvykti į 
Maskvą.

(Bus daugiau)

atsparumas rusifikacijai ir komunizmo už
mačios, ekonominiai ir kultūriniai mainai, 
kokios galimybės naudotis Vakaruose iš-
leistomis knygomis ir kiek turi pagrindo 
įsigalinti mintis, kad komunizmas evoliu
cionuoja į liberalesnę bei demokratiškesnę 
santvarką.
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TRAUKINIAI RIEDA MIRTIN
PASKUTINĖS DIENOS TĖVYNĖJE 1941 METAIS
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MŪSŲ KAINOS NESIKEIČIA!

■ :

Nepaisant to, kad nuo liepos 1 d. Sov. muitai daugumai 
siunčiamų į Lietuvą dovanų padidinami, mes išimtinai 
ir tik iki rugsėjo 1 d. visas pas mus užsakomas prekes 

siunčiame į Lietuvą nepakeltomis, tomis pačiomis 
kainomis, kaip iki šiol.

Mūsų pereitų metų katalogai ir visi spaudoje skelbti 
specialūs pasiūlymai tebegalioja.

Be to, esame sudarę šiuos du labai vertingus 
specialius siuntinius:

EVK: 2 atkarpos po tris jardus dviems paltams geriau
sios rūšies eksportinio veliūro, juodos, rudos arba tams, 
mėlynos spalvos ir 3y2 jardų išeiginei eilutei angliškos 
vilnonės medžiagos su įaustu įrašu Made in England — 
All Wool, pageidaujamos spalvos, tik už £20.0.0 su pa
siuntimu ir muitu (to siuntinio normali kaina būtų 50 
svarų).

MNS: 4 išeiginiai vyr. nailono marškiniai; 4 škotiškos 
vilnos stori ir šilti vyr. arba moteriški nertiniai ir 4 vil
nonės skarelės su didelėm gėlėm tik už £27.0.0 su pa
siuntimu ir muitu (šios prekės Lietuvoje labai retos ir 
ypač vertinamos).

Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir patarimų:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
Telef. SHO 8734

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

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

(Tęsinys iš pr. numerio)
Važiuojam. Veža Gubavėlės link. Paly

dovai užpakaliniame vežime. Mane veža 
išvarytas iš Salako ūkininkas. Geras lietu
vis. Momentais persimetam vienu kitu žo
džiu. Mano likimas artimas jam ir kiekvie
nam padoriam lietuviui.

Sustojam prie Gubavėlės. Atvažiavo dar 
naujų pastočių. Atvažiavo ir mūsų kaimy
nas Stomas. Progai pasitaikius prašiau 
duoti kelionei savo sermėgą, bet nedavė. 
Ima Blaževičių šeimą. Man pasidarė leng
viau. Jis buvo komunistuojantis, o jo duk
tė Vanda uoli komjaunuolė, kuri vakar 
pynė vainikus, linksminosi ir dainavo Sta
lino garbei dainas. Patekai į kaltinamųjų 
sąrašus, ir išsigelbėjimo nėra. Vanda ne
pamiršo pasiimti su savim ir Stalino pa
veikslo, kurį tik Novosibirske sudaužė, kai 
jau visiškai prarado viltį išsigelbėti.

Prieina prie manęs vakar be nuotaikos 
dirbęs komjaunuolis ir įduoda man kepa
lą ruginės duonos. Paimu, nors apie valgį 
tada nepagalvojau.

Suėmę Blaževičius, dar lakstė ir ieškojo 
Leono Vitėno, bet nerado.

Prasidėjo .pasmerktųjų procesija į Dūkš
to geležinkelio stotį. Žmonės smalsiai žiū
rėjo į mus ir lydėjo klaikiomis akimis. Mes 
nežinojom, ką jie tada galvojo, bet ši ve
žimų vilkstinė aiškiai rodė visos tautos 
likimą.

Važiavau su niūriomis mintimis. Kad tik 
nerastų mano artimųjų, kad tik nepaimtų 
vienos mergaitės!

Atvežė į Dūkšto stotį. Čia daug NKVD 
kariuomenės. Stovi parengti gyvuliniai va
gonai su lentynom ir gerai užrakinami. 
Krausto į vagonus. Netoli pamatau pažįs
tamą nuovados viršininką Pumputį su 
žmona.

Tremiamųjų daugybė. Jau mes vagone. 
Susikraustom ant viršutinių narų. Savo 
„turtą“ nukišu kampan ir atsisėdu prie 
mažo geležim apkalto langelio. Prie manęs 
užima vietą abu Pumpučiai. Toliau ūkinin
kas Švalkus su žmona, Salako pašto virši
ninkas Pakulnis su žmona, ūkininkas Raš
tikis su žmona ir vaikais. Ir vis kas valan
dą atidaro vagono duris ir įstumia naujus 
bendrakeleivius. Visi su menkais bagažais, 
bet maisto vis tiek visi turi.

Apie valgį niekas negalvojo. Tik vaikai 
buvo neramūs ir prašė valgyti, vandens.

Aptvėrėm paklodėmis grindyse skylę ir 
pasidarėm tualetą. Kažkas ir kibirą pa
statė.

Likimas mums padėjo. Vėliau atsirado 
maisto ir gerti vaikams.

Greta mūsų vagono stovėjo vagonas su 
žydais. Buvo tremiama žydų rabinų mo
kykla su auklėtiniais ir mokomuoju perso
nalu. žydai labai juos rėmė maistu ir kito
mis gėrybėmis. Nors prie ešalono nieko ne
prileisdavo, bet žydai rado kelią, ir mais
tas jų vagonan plaukte plaukė.

Nusibodo sargybiniams perdavinėti žy
dams maistą. Jie, matyt, nutarė, kad ir ki
tiems reikia. Atidaro mūsų vagoną ir pa
stato ryšulį su maistu. Ant ryšulio užrašy
ta rabino pavardė. Tada ir vaikai nurimo.

Aplankė tą dieną mane ir brolis Vladas. 
Susirado, susiklausinėjo vagoną, bet prie 
manęs jo neprileido. Stovėjom prie kelio, 
kurį žmonės taisė. Atsisėda brolis prie ūki
ninko, vežančio smėlį, pravažiuojant pasa
ko man kelis žodžius ir vėl nuvažiuoja. 
Taip ir pasikalbėjom.

Buvo manęs aplankyti ir vyro dėdienė 
su teta Uršule. Šaukiau jas, bet manęs ne
girdėjo ar bijojo. Jų pasirodymas atnešė
man ramybę, nes jau žinojau, kad vyras ir 
mergaitė yra laisvi. Tačiau mažos dukry
tės klyksmas vis dar skambėjo ausyse. 
„Mamyte, neik!“ Ir kas ją globos? Ar išliks 
gyvas vyras? Jei taip, tai aš rami, nes jis 
labai ją mylėjo.

Sėdim kiekvienas su savo mintimis. Pa- 
sikalbam. Žmonės gailisi, kad nepasiėmė

RAŠO ST. ROKIENĖ

vieno ar kito menkniekio. Švalkus gailisi, 
kad nepabučiavo Lietuvos žemės ir tėvui 
kojų.

Visi jaučiam skausmą, ir tas skausmas 
kiekvienam yra didžiausias ir skaudžiau
sias.

Vagono duris mažai bedarinėja. Gyven
tojų turime 60. Komjaunuolės Vandos tė
vas Blaževičius vis darosi neramesnis. Jis 
vis aiškina, kad per klaidą čia patekęs. Vis 
tiek jį išvaduosiąs giminaitis komunistas. 
O to vaduotojo vis nėra. Jau ir jis pradeda 
būkštauti, kur mus veš ir ką su mumis 
darys.

Jau birželio 17 d. Maisto vis įmeta mums 
kareivėliai. Jis vis skirtas rabinams. Gau
nu ir aš virtinę riestainių iš Dūkšto gelž- 
kelio stoties tarnautojo Stankevičiaus. Bet 
alkio nejaučiam, ir niekas valgyti nenori. 
Sielos skausmas nutildo alkį ir visus kūno 
skausmus.

Pradėjo stumdyti mūsų vagonus. Pasi
darė dar gūdžiau. Jau veš iš Lietuvos. Vis 
dar buvo ramiau, kad ir užrakintiems, bet 
dar savo tėvynėje. Kur? Visi galvojam 
apie kalėjimą.

Paskutiniai dūžiai, švilpukai, ir važiuo
jam. Vagone mirtina tyla. Visų išsigandu
sios akys žvelgia pro plyšelius į tėviškės 
laukus. Visi nori dar kai ką pamatyti ir 
pasiimti su savim.

Traukinys didina greitį. Visi žiūrim pro 
plyšelius. Aš esu labai geroj vietoj, prie 
spygliuotomis vielomis apkalto langelio, ir 
viską gerai matau. Privažiuojam kelią, ku
ris kerta bėgius. Važiuoja pagyvenęs ūki
ninkas. Sustoja praleisti traukinio ir išlipa 
iš ratų. Stovi ir žiūri, žiūri... Nusiima ke
purę. Susigriebia už galvos ir pradeda rau
ti sau plaukus. Tai skausmas visos kry
žiuojamos mūsų tautos. Ir kas išmatuos 
jo skausmą, skausmą važiuojančių ir 
skausmą likusių. Gal jis pats buvo daug 
pergyvenęs, o gal vagone turėjo artimųjų. 
Mes jį supratom, suprato jis ir mus. Ir jo 
šviesus paveikslas sunkiomis valandomis 
guodė mus ir stiprino ir po 25 metų neišdi
lo iš atminties.

Sustojom mažoj stotelėj. Manevravo dar 
binis traukinys. Kalbėjomės su darbinin
kais. Staiga pamačiau savo buvusį mokinį 
L. Kumpiniauską. Paklausiau, ką jis matė 
iš pažįstamų. Jis nurodė Gučių, Janaudį, 
Kvedarą, Pranckūną įr mano vyrą. Nutir
pau visa. Rado, suėmė. Dar guodžiuosi, 
bet jis mus gerai pažįsta ir apsirikti nega
lėjo. Krūtinę spaudžia dar didesnis skaus
mas. Kas atsitiko su dukryte?

Gaunu pieštuką ir blanknotėlį. Rašau gi
minėms raštelius, prašau neapleisti vaiko 
ir mėtau pro vagono plyšelius.'

Pastovėjo traukinys stotelėje, ir vėl va
žiuojam. Pravažiuojam pro mažą miškelį. 
■Čia manevravo Lietuvos kariuomenės rai
teliai. Staigmena: žaibo greitumu raiteliai 
išsirikiuoja ir ginklu gerbdami atiduoda 
mums pagarbą! Tai buvo paskutinė1 Lietu
vos laisvės žiburėlio pagarba mirti pa
smerktiesiems. Tai buvo netoli Pabradės.

Šio vaizdo aš nepamiršiu iki paskutinio 
atodūsio. Jis man buvo ramsčiu sunkiau
sioj gyvenimo valandoj.

Štai ir Naujoji Vilnia. Traukinys susto
ja. Stovim. Šalia manevruoja vyrų trauki
nys. Matau pro langą mokytojo A. Pranc- 
kūno ir daug vyrų galvų. Nusiminęs. Jis 
nusekė savo šeimą, kad būtų kartu ir su

davė, kas gi žino. Mūsų vagone liko tik 
vienas senukas lenkas iš Dūkšto apylinkės, 
kuris mane Sibire vis guosdavo, kad grį
šim. Bet jis negrįžo, mirė...

Vilnios stoty buvo daugybė žmonių, ir 
visi verkė kruvinom ašarom. Matau ir tokį 
vaizdą: stovi vyras atsirėmęs stulpo, stovi 
lyg suakmenėjęs, o ašaros per skruostus 
rieda upeliu. Aš vis mėtau raštelius. Pa
matė vieną raštelį tas vyras ir primynė 
koja. Buvau tikra, kad jis pasieks adresa
tą. Ir štai po daugelio metų matau: guli 
vyro byloje pageltę mano anuomet rašyti 
laiškeliai;

„Naujoji Vilnia 1941.VI.19 d. Važiuojam 
po truputį. Stovim ilgai stoty. Valgyt dar 
turim.. Veža labai daug. Vyrus atskyrė nuo 
moterų.

Labai gaila dukrytės. Nors jai geriau, 
negu važiuojantiems. Nors pamatyčiau ka
da, nors... Labai gaila visų. Visi visur la
bai verkia. Neapleiskit vieni kitų... Kur 
veža, nežinia. Kai nuveš — parašysiu. Pa
žįstamų mūsų vagone daug. Imbradiškįų, 
Stelmužiškių ir t.t.

Neapleiskit, neapleiskit mažytės. Kartu 
važiuoja Stelmužės šeima ir t.t. Atiduokit 
seneliui ar Pranui“.

„Naujoji Vilnia 1941.VI.20. Vyrus atsky
rė nuo mūsų net kitan ešalonan. Sako, bus 
jų kita kryptis — šiaurė.

Šeimos išardytos, ieško vieni kitų. Liūd
na. Neapleiskit... N. Važiuoja daug iš 
visur.

Kalbėjau su Kretinga, Plunge ir t.t. Kiti 
keliai sunkūs — labai apstatyti... Mūsų 
irgi dar neaiškūs. Bijau... tik ne dėl sa
vęs... Siauri langeliai. Valgyti dar turim. 
Dėl atostogų raštas buvo sutvarkytas, 
šiandien, sako, važiuojam į Molodečną. 
Nutarimai iš anksto. Dabar netardo. S. 
sudie?“

Taip mes prastovėjom Naujojoj Vilnioj 
ilgoką laiką, kol sudarė du ešalonus. Vyrų 
traukinys išėjo pirma.

Birželio 20 d. pradėjo stumdyti ir mūsų 
traukinį. Prikabino antrą garvežį, ir jau
tėme, kad jau artinasi paskutinės minutės. 
Visų Naujosios Vilnios šventyklų varpai iš 
pat ryto skambino ir skambino. Pavaka
riais pradėjom galvoti, kad tas varpų gau
dimas mums skiriamas.

Traukinys pajudėjo. Iš vagonų pasigirdo 
skausmingas „Marija, Marija...“ O varpai 
vis skambino ir skambino. Tai buvo pas
kutinis Tėvynės varpų „Requiem“ mirtin 
važiuojantiems, tai paskutinės minutės 
gimtojoj žemėj.

Ešalonas vis smarkiau bėgo Gudijon.
Jau daug metų praėjo nuo anų baisiųjų 

dienų. Iš ištremtųjų labai nedaug išliko 
gyvų. Pirmiausia krito seneliai, vaikai ir 
stiprieji vyrai. Daug pribaigė badas, ligos 
ir nepakeliamos klimatinės sąlygos.

Sibiro taigos nuklotos lietuvių ir kitų 
tautų tremtinių kaulais. Eini taiga ir po 
milžinišku kedru randį gražiai sukritusių 
kaulų krūvelę. Eini toliau — prie pichtos 
tremtinio kaulai guli. Atsisėda pavargęs, 
bado ir ligų iškankintas pailsėt ir neatsi
kelia. Ir lieka po taigos milžinais tik kau
lai, kurie porina, kad čia žmogus ilsėjosi...

Tremtyje kiekvieno birželio 20 d. skai- 
čiuodavom vergijos metus. O šie prisimi
nimai skiriami 25-tiems trėmimo metams 
paminėti.
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tiktų bendrą likimą.
Staiga atidaro vagono duris ir iššaukia 

visus vyrus. Kam? Spėliojimai, abejonės. 
Gal tardymui, gal dar sugrįš. Iššoko vyrai 
kaip stovi, dauguma net be kepurių. Visus 
juos persodino į kitą traukinį. Žmonos dar 
bandė per sargybinius perduoti maisto, 
drabužių. Vieni paėmė, kiti ne, bet ar ati-

— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

GGGGGGGGGGGGGGG

3



4 ----------- ----

Europos lietuviu kronika
NAUJA VEIKLA

Mielai pritariant Didž. Britanijos lietu
viams kunigams ir apskritai tautiečiams, 
lietuviai Marijonai ruošiasi atidaryti Ang
lijoj lietuvišką bendrabutį berniukams, ku 
rie lankytų įvairias vietines mokyklas, o 
bendrabutyje gautų krikščioniškai tautinį 
auklėjimą. Kas iš jaunuolių ilgainiui pano
rės, galės mūsų išeivijos bei Lietuvos labui 
rinktis ir dvasinį luomą.

Bendrabučiui namai yra numatyti cent
rinėje vietovėje — Nottinghame. Einama 
prie jų užpirkimo. Juose reikės visko: nuo 
šluotos iki altoriaus. Tikimasi, kad tautie
čiai būsimu savu židiniu domėsis ir ateis j 
pagalbą, siųsdami į jį berniukus, paremda
mi jį aukomis ir beprocentinėmis paskolo
mis.
Norėtume jau nuo šio rudens tą bendra

butį pradėti. Vasaromis čia galėtų būti vie 
ta ilgesnėms jaunimo atostogoms.

Iki šiol daug kuo šio krašto lietuviai rū
pinosi, daug ką rėmė ir pasiekė gražių vai 
šių. Atėjo laikas veikti naujoje dirvoje. 
Veikla nebus lengva. Tačiau yra vilties, 
kad visų bendras darbas ir rūpestis bus 
naudingas.

Vėliau pasisakysime plačiau.
Besidominčius prašome rašyti mano ad

resu: 21, The Oval, Hackney Rd., London. 
E. 2. Telefonas: SHO 8735.

Kun. S. Matulis, MIC

LONDONAS
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.

MANCHESTERIS
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

BIRŽELIS MANCHESTERYJE
25 metų priespaudos ir naikinimo minė

jimas surengtas kartu su estais ir latviais, 
pakviečiant spaudos atstovus. Deja, vos 
vienas tesiteikė atvykti.

Minint sukaktį, pirmiausia einama prie 
paminklinio kryžiaus su tautinėmis ir orga 
nizacijų vėliavomis. Vėliavos perrištos ge
dulo juostomis. Čia padedamas vainikas už 
tautiečius, kritusius žiaurioje golgotoje. 
Kun. V. Kamaitis pasako įspūdingą kalbą.

Antroji minėjimo dalis tęsiama Klubo sa 
Įėję. Minėjimą atidaro D. Banaitis, pa
kviesdamas tautybių ir organizacijų atsto
vus į prezidiumą. Į dalyvius prabyla latvių 
atstovas savo kalba, lietuviškai D. Banai
tis, o anglų kalba šiai progai atvykęs iš 
Londono DBLS Valdybos sekretorius A. 
Pranskūnas. Jis primena sulaužytas sutar 
tis, žudymus, trėmimus visais okupacijos 
metais.

Minėjimas priėmė rezoliuciją.
Po savaitės manchesteriečiai šventė skau

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. AGO 4374

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

Manchester. 

tišką šventę. Vietinių eiles papildo svečiai 
iš Derbio, Nottinghamo. Bradfordo. Oras 
nevisai palankus, bet Klubo aikštelėj vyks 
ta laužas, kurį padegti pakviečiamas Klu
bo pirmininkas. Toliau — dainos ir pokš
tai.

Koloniją ištiko skaudus įvykis. Antrąją 
Sekminių dieną, nuvežta ligoninėn, mirė 
Anglinskaitė-Šiaučiulienė. Velionė buvo 
čia gimusi. Ilgą laiką ji dirbo Klubo bari- 
ninke. Paliko motiną, vyrą ir tris vaiku
čius. Palydėti į amžiną poilsio vietą susirin 
ko didelis skaičius tautiečių iš senųjų ir da
bartinių išeivių. A. N.

BRADFORDAS
KUN. LIUDO JANUŠKOS PRIMICIJOS

Monotonišką kasdienybę birželio 20 d 
gražiai nuskaidrino šiais metais Romoje 
įšventinto kunigo Liudo Januškos primici
jos. Šv. Onos bažnyčioje buvo gausiai susi 
rinkę lietuvių ne tik iš Bradfordo. bet ir 
plačių apylinkių. Vargonams grojant, jau
nasis kunigas, savo buvusio kapeliono i 
mergaičių lydimas, susitelkęs žengė prie 
altoriaus. Vėliau, visiems lietuviškai ats,- 
kinėjant, susitelkęs aukojo Šv. Mišių a 
ką. Kun. kapelionas savo buvusiam moki
niui pamoksle nupiešė kunigiško gyvenime 
realybę ir linkėjo Dievo palaimos dirban’ 
pastoracinį darbą lietuvių tarpe. Po Mišių 
kun. Liudas teikė žmonėms primicijų pa
laiminimą, kurį kai kurie gavo pirmą kar
tą savo gyvenime.

Po pamaldų naujajam kunigui buvo su
rengtos gražios vaišės Lietuvių klube. Prie 
stalo primicijantą pirmiausia pasveikino 
kun. kapelionas, įteikdamas jam žmonių 
piniginę auką. Po to Klubo vardu sveikino 
A. Dičpetris, Nottinghamo vardu — K. Bi- 
vainis, Keighley — St. Jackūnas, Manches 
terio — Bern. Snabaitienė, Huddersfieldo 
— Kz. Levinskas, Rochdalės — E. Navic
kienė, Skipton — A. Masiulionis, Harroga
te — Belevičius, Bradfordo — V. Ignaitis 
ir tėviškės bei draugų vardu — A. Gudas.

Visiems sugiedojus Ilgiausių metų, pri- 
micijantas trumpa kalba visiems padėkojo.

Pertraukos metu klubo aikštelėje tauti
niais rūbais pasipuošusios mergaitės, vado 
vaujant O. Peleckienei ir akordeonu paly
dint T. Burokui, pašoko virtinę tautinių 
šokių.

Kun. Liudas Januška, karo metu pasi
traukęs į vakarus, kelerius metus mokėsi 
„Žibinto“ Aukšt. Prekybos Mokykloje Gre 
vene, o 1947 m. rudenį atkeliavo į Angliją, 
kur dirbo žemės ūkyje, o vėliau kasė ang
lis. Išemigravęs į Kanadą ir kiek padirbė
jęs. stojo į Kun. Seminariją ir prieš 6 me
tus persikėlė tęsti studijų į Romą.

Iš Bradfordo jaunasis kunigas išskrido į 
Torontą, o vėliau dirbs pastoracinį darbą 
JAV lietuvių tarpe. J. K-is

PUSMETINIS KLUBO SUSIRINKIMAS
Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy

ba kviečia pusmetinį Klubo narių susirin
kimą liepos 18 d., sekmadienį, 3 vai. popiet.

Programoje Valdybos narių pranešimai 
ir einamieji Klubo reikalai.

Klubo Valdyba

VOKIETIJA
IŠ PLB VALDYBOS VEIKLOS

Premijos

PLB Valdyba nutarė buvusios PLB Val
dybos įsteigtą metinę 2000 dol. kultūrinę 
PLB premiją pakeisti į 1000 dol. neperiodi
nę kultūrinę premiją už išskirtinės reikš
mės kultūrinius laimėjimus ar siekimus. 
Nutarta skirti 500 dol. KT siūlomam isto
rinės reikšmės lituanistinės medžiagos mi 
krofilmavimui (Aušros ir pan. leidinių). 
Susipažinta su lietuvių istorikų siūlymu 
1219 metus laikyti Lietuvos pradžios me
tais. Šį klausimą toliau studijuoja istorikai 
ir vėliau PLB Valdyba darys nutarimą.

Jaunimo kongreso planas

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso ren 
gimo planą pateikė pirm. A. Zaparackas. 
Numatyta įvairi kongreso programa. Kong 
reso metu vyks sesijos jaunajai kartai, li
tuanistinių mokyklų jaunimui, rengiamos 
jaunimo spaudos ir meno parodos, sporto 
varžybos, kelionė laivu ežere, baliai keliose 
salėse ir t.t. Jaunimo Metų — 1966 metų 
— proga leidžiamas Jaunimo Kalendorius, 
ruošiama mokslinė studija apie pasaulio 
lietuvių jaunimą išeivijoje, spausdinamas 
prie automobilių prilipinamas lietuviškas 
ženklelis (vytis), ir t.t. Kanados jaunimas 
yra prašomas pradėti pasaulio lietuvių Jau 
nimo Metus su Kanados Jaunimo Kongresu 
šių metų spalio mėnesį.

Finansų Komisijos pirm. Pr. Razgaitis 
pranešė, kad Komisija netrukus pradės lė
šų telkimą Kongresui.

Kongresas vyks 1966 metų liepos pirmą
jį savaitgalį Chicagoje kartu su III-ja JAV 
ir Kanados Lietuvių Dainų švente.

EUROPOS LIETUVIS

PLB VOKIETIJOS KR. VALDYBA 
PASISKIRSTĖ PAREIGOMIS

(E) PLB Vokietijos Tarybos suvažiavi
me gegužės 2 d. išrinkta naujoji Vokietijos 
Kr. Valdyba birželio 16 d. pasiskirstė pa
reigomis: pirmininkas — J. Valiūnas, vice
pirmininkas — kun. Br. Liubinas, sekreto
rius — J. Kriščiūnas, iždininkas — J. Ba- 
rasas ir narys — E. Simonaitis. Valdyba 
užregistruota Weinheimo apygardos teis
me.

AUKA TAUTOS FONDUI

(E) Lietuvos laisvės kovos 25 m. ir liūd
nos pavergimo sukakties proga Tautos Fon 
dui aukojo Vak. Vokietijos lietuviai: Stasys 
Motuzas 50 DM ir Antanas Barkauskas 20 
DM. Pažymėtina, kad abu aukotojai gyve
na Vechtos senelių prieglaudoje.

SUŽEISTAS KUNIGAS J. URDZĖ
Kovo mėn. 13 d. lietuvių Vasario 16 Gim 

nazijos evangelikų kapelionas kun. J. Urd- 
zė turėjo didelę auto katastrofą. Jam buvo 
sulaužyta koja trijose vietose. 4 savaites 
gydėsi Universiteto klinikoje Bonnoje. vė
liau namuose.

STUDENTŲ SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių studentų suvažiavimas įvyks 
liepos 28-30 d.d. Gautinge. Jį finansuoja 
Nordrhein Westfalijos krašto vyriausybė 
iš lietuviams skirtų kultūrinių lėšų. Finan 
savimą išrūpino ponia Anni Boehm, PLB 
VKV įgaliotinė prie Nordrhein Westfalijos 
krašto vyriausybės.

Norintieji suvažiavime dalyvauti lietu
viai universiteto studentai registruojasi 
sekančiu adresu: Arvydas Lingė, 2 Ham- 
burg-Altona,’Arnisstr. 2/3.

VASARIO 16 GIMNAZIJA
PAVERGIMO MINĖJIMAS

Vasario 16 Gimnazija 25 metų Lietuvos 
pavergimo proga ne tik paruošė įspūdingą 
programą PLB Vokietijos Krašto Valdybos 
ruoštam minėjimui birželio 17 d., bet ir iš
imtinai savo rėmuose susikaupė, prisimin
dama tėvynės tragediją. Klasių auklėtojai 
jau iš anksto buvo įpareigoti mokinius iš
samiai supažindinti su prieš 25 metus Lie
tuvą ištikusia tragedija. Birželio 16 vakare 
visa mokykla susirinko į gimnazijos salę 
susikaupimo valandėlei. Pakėlus tautinę 
vėliavą pusiau stiebo, atitinkamas paskai
tas skaitė insp. Jonas Medušauskas ir mo
kytojas Algirdas Palavinskas. Pabaigoje, 
lydint šešiems skautams su fakelais ir vi
siems gimnazijos mokytojams ir mokslei
viams, iškilmingoje eisenoje nuo naujųjų 
rūmų, buvo nuneštas vainikas žuvusiems 
už Lietuvos laisvę į vėliavos aikštelę, ku
rioje yra žiupsnelis žemės nuo Nežinomojo 
Kario kapo iš Vytauto Didžiojo muziejaus 
sodelio. Vainiką padėjo gimnazijos direk
torius kun. Br. Liubinas ir inspektorius J. 
Medušauskas. Direktorius tarė valandai 
pritaikytą žodį, buvo sugiedotos evangeli
kų ir katalikų giesmės ir jaudinančiame 
susikaupime išsiskirstyta iki sekančio ryto.

Birželio 17 d. gimnazijos sodyboje vyko 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos suruošta
sis Lietuvos Nepriklausomybės praradimo 
25 metų sukakties minėjimas. Evangeli
kams pamaldas atlaikė kun. J. Stanaitis, o 
katalikams Sielovados direktorius tėv. A. 
Bernatonis. Pačiam minėjimui vadovavo 
Kr. Valdybos pirmininkas inž. Jonas K. 
Valiūnas. Paskaitą laikė PLB Vokietijos 
Krašto Garbės Teismo pirm. dr. P. Karve
lis. Jaudinančią meninę dalį — prozos, po
ezijos ir dainų pynę — labai gražiai išpildė 
Vasario 16 Gimnazijos mokiniai. Direkt. 
Br. Liubino paruoštu tekstu moksleivius 
meniškai išmokė mok. E. Tamošaitienė, o 
ruošiant dainas talkininkavo mok. K. Mot- 
gabis. Minėjime dalyvavo lietuvių net iš 
tolimų Vokietijos vietų. Dalyviai meninės
programos buvo labai giliai sujaudinti.

NAUJAS VEDĖJAS

Nuo birželio 30 d. pasitraukė iš pareigų 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos berniukų 
bendrabučio vedėjas mokytojas Tautvydas 
M. Gailius. Gimnazijoje jis išdirbo dau
giau kaip 12 metų. Šalia bendrabučio prie
žiūros, mokė berniukus kūno kultūros ir 
žemesnėse klasėse dėstė anglų kalbą, o 
taip pat vadovavo Gimnazijos skautų veik
lai. 1957-58 metais ėjo Gimnazijos direkto
riaus pareigas, o po to iki 1960 m. buvo jos 
inspektorium. Mok. Tautvydas M. Gailius 
pereina dirbti į vieną privačią vokiečių 
gimnaziją ir bendrabutį.

Nuo liepos 1 d. Vasario 16 Gimnazijos 
berniukų bendrabučio vedėju PLB Vokie
tijos Krašto Valdyba paskyrė mokytoją 
Algirdą Palavinską.

Algirdas Palavinskas pedagoginius moks 
lūs yra baigęs komunistų pavergtoje Lie
tuvoje 1949 m. Vasario 16 Gimnazijoje dir
ba nuo šių mokslo metų pradžios, dėstyda
mas žemesnėse klasėse matematiką ir geo 
grafiją, eidamas berniukų bendrabučio ve 
dėjo pavaduotojo pareigas ir prižiūrėda
mas moksleivių pamokų ruošą.

PAIEŠKOJIMAI

SEMAŠKA Vytautas, kilęs iš Kauno, pats 
ar žinantieji apie jį prašom rašyti „Euro
pos Lietuvio“- Administracijai.
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JAUNIMO EKSKURSIJA
Birželio 13 d. Vasario 16 Gimnazijos 

Evangelikų Jaunimo Ratelis suruošė eks
kursiją į Schwarzwaldą. Pakvietus mokyto 
jų ir atskirų moksleivių organizacijų atsto
vus, susidarė 42 asmenys. Rytas nieko gera 
nežadėjo: pilki debesys niūriai gaubė dan
gų. purškė smulkus lietus. Bet modernus 
autobusas jau čia — reikia važiuoti. Lau
kiame tik seniausio ekskursanto — Anta
naičio, bet jį lietus atbaidė. Jo vietoj sėdi 
patenkinta gimnazijos jauniausia — mok. 
A. Palavinsko duktė, kuri dar lanko pra
džios mokyklą Huettenfeldo kaimelyje. Pa 
vėluotai išvažiuojame. Tik inspektorius Me 
dušauskas, kun. Dėdinas, gimnazijos ūkve 
dys Subačius ir lietus išlydi, nes kiti dar 
miega. Nuotaika truputį prislėgta. Ir Oden 
waldo kalnai šiandien ramūs, susirūstinę.

„Salve" pasveikina vienos Heidelbergo 
vilos pavadinimas. Miestas dar tuščias. Ne- 
ckaras patvinęs, tyliai, bet skubiai teka. 
Heidelbergo pilies beveik nematyti, tik 
įžvalgiausieji įsivaizduoja, kad mato. Pra- 
važuojam Heidelbergą.

Keliautojai pamažu pralinksmėjo, sklin
da juokai, dainos ir grasinama palikti Wie 
sloche. pagarsėjusioje psichiatrinėje ligo
ninėje. Bet miestukas neatrodo toks bai
sus, yra gražioj vietoj prie pašlaitės prisi
glaudęs, tenai sirpsta puikios vynuogės, to
dėl Wieslochas pavadintas vyno miesčiu
ku.

Ir vėl tušti laukinėm raudonom aguo
nom nusėti laukai. Nuo Bruchsal, kuris ga 
Ii buvusiais vyskupo barokiško stiliaus rū 
mais ir bažnyčia pasigirti, sukame Pforz- 
heimo, Schwarzwaldo link, trumpam prieš 
tai sustoję Brettene, Reuchlino ir Melanch-

M. ČIURLIONIO VAKARAS
Birželio 12 d. septintoji Vasario 16 Gim 

nazijos klasė surengė M. Čiurlionio vaka
rą. Paskaitą skaitė mokiniai Mečys Landas 
ir Juozas Milinis. Atskiroje patalpoje bu
vo rodomos M. Čiurlionio paveikslų kopi
jos. Vakaras buvo susietas su nuotaikin
gais šokiais. Jį globojo mokytojas Alfon
sas Krivickas.

MOKINIAI NORVEGIJON
Norvegų Krikščioniškų Jaunų Vyrų Są

junga (YMCA) ir šiais metais pasikvietė 
15 berniukų iš Lietuvių Vasario 16 Gimna
zijos vasaroti į Strandheimą, apie 30 km 
nuo Oslo miesto. Jau 11-ti metai, kai toj 
tarptautinėj stovykloj lietuviukai pralei
džia 4 savaites savo vasaros atostogų. Vai
kai išvyko liepos 10, o grįš rugpiūčio 11 d. 

Skaitytoju talonai
SUBIAUROTI ŪKIAI

Daug kam žinoma, kokie gražūs ir našūs 
ūkiai buvo Nepriklausomybės laikais Lie
tuvoje, ypač Suvalkijoje. Kaip dabar pa
pasakoja atvykusieji nuo Marijampolės, 
Vilkaviškio, Gižų, Šunskų, ten buvusių 
gražių ūkių vietoje stovi apšepusios, be 
stogų, griūvančios trobos, o kai kur pasta
tų jau ir nebėra, tik sodybų medžiai liudi
ja, kad ten būta ūkio ir gyventa žmonių. 
Dabar neretai ir žemės dirvonuoja. O kaip 
buvo gyventa, tai tik bolševikų sistemoje 
galima pasvajoti ir svajonėmis pasidžiaug
ti, nes dabar ten viešpatauja vergija ir 
draudžiama kalbėti apie tai, kaip buvo ge
ra gyventi Lietuvoje Nepriklausomybės 
laikais. Juk ir žinomas komunistas Snieč
kus kilęs iš Vilkaviškio apskrities, tai pui
kiai žino, kaip ten ūkiai gražiai klestėjo ir 
žmonės gyveno sočiai, vieni pas kitus sve
čiavosi, ir niekas jų nevaržė. Dabar ne tik

„Pažangieji“ leidžia maloniai laiką 
Lietuvoje

(E) Birželio mėn. Lietuvoje apie tris sa
vaites viešėjo JAV ir Kanados lietuvių 
„pažangiųjų“ grupė. Grupės vadovas new- 
yorkietis Jonas Gasiūnas, „pažangiosios“ 
spaudos bendradarbis, vilniškės Eltos at
stovui pareiškė, kad ekskursantai laiką Lie 
tuvoje leidžią maloniai ir naudingai. Gasiū 
nas Rokiškyje matęs dainų šventę, o šiaip 
visai grupei buvo parodytas Vilnius, jie ap 
lankė Panerius bei Pirčiupį, turėjo progos 
pasimatyti su giminėmis, ilsėjosi Druskinin 
kų kurorte. Kanadietis J. Mileris, Lietuvą 
palikęs 1913 metais, pastebėjęs, kad Lietu 
vos moterys šypsosi, o jeigu, anot Milerio, 
moterys šypsosi, „jos laimingos...“ Vis dėl
to Mileris pridūręs, kad sovietiniame gyve 
nime esama negerovių, nors, esą, jos — lai 
kinos. Svečių grupėje buvo septyni Kana
dos lietuviai, gimtinę palikę prieš 28-30 m.

300.000 V. Berlyno gyventojų lankėsi 
rytinėje daly

(E) Sekminių proga Berlyno rytinėje, 
komunistinėje, dalyje, gavę leidimus, ap
silankė apie 300.000 Vak. Berlyno gyven
tojų. Jų tikslas, kaip ir kitų švenčių metu, 
buvo pasimatyti su giminėmis. Rytų Ber
lyno pareigūnai Sekminių pirmąją dieną 
suėmė du 25 m. amž. Vak. Berlyno gyven
tojus. Suėmimo priežastis nenurodyta.

tono gimtinėj, kur yra palaidotas prof. dr. 
phil. kun. Vilius Gaigalaitis, žinomas Mažo 
sios Lietuvos didelis veikėjas evangelikas, 
prieš Pirmąjį Pasaulinį Karą buvęs atsto
vu Prūsijos seime, o Lietuvos Nepriklauso 
mybės laikais lietuvių evangelikų konsisto 
rijos prezidentu ir Vytauto Didžiojo Uni
versiteto Kaune teologijos profesorium. Ap 
lankome jo kapą, apstojame ratu ir pasi- 
meldžiam. Tylos minute pagerbiam mūsų 
didįjį patriotą-lietuvninką. Mok. Fr. Skė
rys trumpai nušviečia prof. dr. Gaigalaičio 
gyvenimą, jo veiklą ir kaip jis atsidūrė 
šitame mieste. Dalis nusifotografuoja prie 
kapo, kur paminkle šie žodžiai įrašyti lietu 
vių kalba: „Dar vienas poilsis skirtas Die
vo žmonėms. Ebr. 4,-9. Jis dirbo, vargo ir 
kovojo, kad patarnautų žmonėms ir žemiš 
kai tėvynei ir kartu įgytų dangiškąją“.

Vykstame toliau. Pirmoji numatyta su
stojimo vieta Scwarzwalde — Hirsau. Tai 
mažas kurortas prie Nagold upės, kalnų su 
spaustas. Jo įžymybės yra iš 11 šimt. užsi
likusi romantiška bažnyčia ir vienuolynas. 
Ypač ši maža bažnyčia patraukia lankyto
ją savo kuklumu ir senumu. Būdinga, kad 
šitoje bažnyčioje nėra elektros šviesos ir 
pamaldos pravedamos prie žvakių šviesos.

Lietus apstoja. Dabar kelias vingiuojas 
ir sukas, kyla ir leidžias. Šlapi miškai ga
ruoja. Tamsios eglės patvirtina miško var
dą: „Juodmiškis“. Pasiekiam Herrenalb, ir
gi seno vienuolyno vietovę. Apžiūrim vie
nuolyno griuvėsius, kur ant apie 3 metrų 
storo mūro auga aukšta, liekna pušis. Kaip 
ji ten išsilaiko, beveik nesuprantama, bet 
vis tiek ji akmenį apsikabinus siūbuoja 
vėjuje.

Pasiekiame ir saulės apipiltą Baden-Ba- 
deną, kur nevienas savo paskutinius skati
kus pralošė ruletėj, kur susirenka turtin-
gųjų užsieniečių ir Vakarų Vokietijos „grie 
tinėlė“. Miestas išsidraikęs nepaprastai 
gražiame klonyje. Visas žalumynuose pa
skendęs. O parko gražumas! Beveik negali
ma su kitais sulyginti. Pagrindinės gatvės 
su kurhauzu ir viešbučiais pilnos žmonių. 
O senamiestis visų apleistas. Apžiūrim 
miestą, einam, einam, kur karaliai ir gar
sūs poetai, sužavėti gamtos grožio, vaikšti
nėjo ir gydėsi. Rusai čia net savo cerkvę 
pasistatė, kur ir dabar dar atlaikomos pa
maldos. Bet visko apžiūrėti neįmanoma. 
Grįžtame, nors mūsų mintys dar tebėra ke 
lionėje.

Ekskursiją organizavo ir jai vadovavo 
Evangelikų Jaunimo Ratelio vadovas mo
kytojas Fr. Skėrys.

Arturas Hermanas, 9 klasės mokinys 

ūkiai subiauroti, bet ir jų savininkų nėra, 
vieni išvežti Sibiran, kiti pabėgo ir kaip 
vergai kur nors kolchoze slepiasi ir dirba 
už vargingą atlyginimą ir skurdų pragy
venimą.

Laimingiausi tie buvusieji ūkių savinin
kai, kurie yra pabėgę į vakarus.

Dabar Lietuvoje komunistai rengiasi pa
minėti „šlovingąją sukaktį“ ir „liaudies 
džiaugsmą“. Tai juk yra pasijuokimas pa
čių iš savęs. Komunistas yra pragmatistas, 
nihilistas. Jis netiki į tiesą. Jįs nekenčia 
praeities kultūros bei tradicijų. Jokios 
vertybės jam nėra. Išskyrus asmeninį pa
sitenkinimą, jam niekas kitas neegzistuo
ja. Komunizmas tai nėra kokia nors idėja, 
tai utopija. Ir patys gudresnieji komunis
tai netiki į komunizmą, kaip į socialinę 
doktriną.

J. O.

31 čekoslovakų bėglys Skandinavijoje

(E) Birželio mėnuo buvo čekoslovakų tu 
ristų laisvės Vakaruose pasirinkimo mė
nuo. Tik per šį mėnesį iš įvairių turistinių 
grupių, daugiausia iš R. Vokietijos laivų 
pasitraukė ir iš skandinavų valdžios pasi
prašė azilio teisės 31 Čekoslovakijos pilie
tis.
■
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