
PO SOVIETINIU 
KEVALU KAI IR ENKAVEDISTAI

Lavonai ir skėriai
„Švyturio“ redaktorius Alfonsas Bie

liauskas, be kita ko, poetišku vedamuoju 
savo žurnale paminėjo Lietuvos pavergi
mo sukaktį. Tuos pavergimo metus jis, ži
noma, laiko laimės ir pažangos metais, 
kaip ir visi daugiau oficialūs žmonės dabar 
Lietuvoje. Bet, iš laimės džiūgaudamas, 
jis užsimena ir svetur gyvenančius lietu- 

i vius. Sako, ten rėkiantieji sustingo ant ke
turiasdešimtųjų metų ribos. Jie, sako, jau 
ir tada buvo politiniai lavonai, o dabar juo 
toliau, juo labiau dvokia.

Deja, Bieliauskas prisipažįsta, kad tas 
dvokas pasiekia ir jį. Dėl to jo troškimas 
— kuo giliau užkasti tuos juodus praeities 
skėrius, dar ir dar užpilti ant jų žemės.

Bieliauskas yra rašytojas, dėl to mes ne
sistebime jo sugebėjimu išvadinti mus lavo 
nais ar juodais skėriais. Tiesa, tuose jo tvir 
tinimuose matyti prieštaravimų: jeigu mes 
esame lavonai, tai tuo pačiu metu nebega
lėtume būti skėriais. Šitai diktuotų logika. 
Bet tiek to, rašytojams gal ir leistina kar
tais pasisvaidyti nelogiškais tvirtinimais, 
paleisti logiškai tarp savęs nesiderinančių 
žodžių srovę. Tegu mes būsime jau tuo pa
čiu metu ir lavonai ir skėriai. O jeigu mes 
esame lavonai, tai, matyt, vis tiek labai 
dėmesio verti. Net jeigu ir dvokimu šitaip 
iš toli pasiekiame Bieliausko ir jo bendra
minčių nosį, tai dar gerai. Vadinas, mums 
reikia dar labiau sujudėti, kad Bieliauskas 
su savo draugais negalėtų net prasižioti 
neužsiėmę nosies...

Tiesa, Bieliauskas juk jau grasina, kai 
pradeda mus lyginti su skėriais. Jis drą- 
sindamasis ragina užkasti mus žemėmis. 
Gerai, o gal jis pasisakytų, kaip jis mus 
užkas? Ar tas grasinimas nėra vien tik pai
kas drąsinimas savęs?

Istorikas nebeatsimena įvykių
Lietuvos bolševikų vadai pradeda po tru 

pūtį pratintis prie minties, kad tik raudo
nosios armijos įžygiavimas jiems leido at
eiti į valdžią. Šitiek tiesos jau net ir Palec
kis išdrįsta pasakyti.

O kadangi tai istorinė tiesa, tai pirmieji 
turėtų šita kryptim persiorientuoti istori
kai, o ypač jų komisaras Juozas Žiugžda. 
Deja, šiuo klausimu jis vis dar tebėra la
biausiai atsilikęs ir neistoriškas. Va. vil
niškėje „Tiesoje“ jis tvirtina, kad „anti
fašistinis liaudies frontas galingu revoliuci 
niu smūgiu 1940 metų birželio 15-17 dieno
mis nuvertė buržuazinę - fašistinę diktatū
rą“.

Kur gi tada iš tiesų buvo dabar istoriku 
pasidaręs Žiugžda, jei nematė, kaip iš tikro 
atsitiko? Ar kur nors uždarytas ir apsvai
gintas, kad vis dar tebepasakoja neistoriš
kus niekus? Juk. tur būt, ir jį patį švieti
mo vicekomisaru patvirtino iš Maskvos at
skridęs Dekanozovas.

Ordinas ir duona
Suslovas atvežė Lietuvai Lenino ordiną. 

Savo kalbose tuo labai džiaugiasi Snieč
kus. Venclova ir kiti Lietuvos bolševikų 
tūzai.

Gal jiems ir yra kuo džiaugtis. Tačiau 
ar tas ordinas sušildys Lietuvos darbinin
ką ir kolchozininką? Ar tas ordinas reiš
kia, kad Maskva mažiau išspaus iš Lietu
vos duonos, sviesto, mėsos, daugiau mokės 
už gaminius?

Ne, dėl to ordino darbo žmogaus gyveni
me niekas labiau pastebimai nepasikeis. O 
gal vadai pradės sakyti: daugiau gaminki
te, dirbkite, nes Maskva gi davė mums Le
nino ordiną?

Vadų sargybiniai
„Literatūra ir menas“ liepos 24 d. nume

ryje išsispausdino didelę ir įdomią fotogra
fiją. Sėdi vienas šalia kito Paleckis, Suslo
vas ir Šumauskas, o šitos trijulės šonuose 
du uniformuoti, kepurėti ir baisybe atsi- 
žymėjimo ženklų apsikabinėję seniai. Para 
šas tvirtina, kad tai yra TSRS ginkluotųjų 
pajėgų atstovai ir pasiuntiniai iš broliškų 
respublikų.

Kadangi ginkluotąsias pajėgas sudaro ir 
policija, reikėtų, tur būt, suprasti, kad tie 
uniformuotieji saugoja didžiuosius tūzus 
nuo liaudies. Bet tai gi prieštarauja tvir
tinimams, kad liaudis labai myli savo bran 
giuosius vadus!

Seniai žinoma praktika
Aprašinėdamas Maskvoje nuteistojo ang 

lo mokytojo Geraldo Brooko tikrą ar ta
riamąją istoriją, A. Tadarankinas nurodo, 
kaip užsieniuose veikianti antisovietinė ru
sų organizacija surenka Sov. Sąjungos pi
liečių adresus savo darbui. Sako, jos na
riai ne tik vagia telefono abonentų knygas, 
bet surankioja savo veiklai adresus net iš 
sovietinių laikraščių skelbimų.

(Elta) Sovietai, okupavę Lietuvą, savo 
tankais ir purvinais batais sutrypę mūsų 
tautos laisvę, visą laiką stengėsi vaidinti 
išlaisvintojus. Vienas Lietuvos „išlaisvini
mo“ tragedijos veiksmų buvo rinkimai į 
vad. Liaudies Seimą, o antras — to Seimo 
pirmasis posėdis, įvykęs liepos 21 d Vals
tybės Teatre Kaune. Bjauriausia yra tai, 
kad šitą tragikomediją suvaidinti buvo 
priversti patys lietuviai. Pagrindiniai vaid 
menys, žinoma, buvo skirti komunistams. 
Jie pasiėmė juos savanoriškai ir jš anksto 
mintinai išmoko. Tačiau labai juokingoje 
ir be galo tragingoje būklėje atsidūrė tie 
vad. Liaudies Seimo nariai, kurie iki už
dangai pakilsiant nežinojo, nei kas bus 
vaidinama, nei kokios rolės tame vaidini
me jiems skirtos. Kiek laimingesnis tuo 
atžvilgiu buvo žinomas Kauno gydytojas 
dr. Antanas Garmus.

Dar prieš vad. Liaudies Seimo rinkimus 
jis stengėsi susitikti su vyriausiuoju reži- 
serium — sovietų užsienio reikalų komisa
ro pavaduotoju Dekanozovu ir iš jo asme
niškai patirti, kas bus tame seime vaidina
ma, tačiau šis nei artyn nieko prie savęs 
neprisileido. Su Stalino į Kauną atsiųstų 
Lietuvos įjungimui j Sovietų Sąjungą or
ganizuoti Dekanozovu dr. Garmui pasise
kė pasimatyti tik liepos 18 ar 19 d., t.y. tik 
pora dienų prieš pirmąjį Liaudies Seimo 
posėdį. Šį savo pasimatymą dr. Garmus 
vėliau taip aprašė:

„Pone ministeri, — be ilgų įžangų krei
piausi į jį, — kokie Sovietų Sąjungos pla
nai Lietuvos klausimu? Pastarųjų dienų 
įvykiai mums sukelia nemaža susirūpini
mo dėl Lietuvos nepriklausomybės“. Jis 
nusišypsojo ir atsakė: „Jūs klausiate apie 
Lietuvos nepriklausomybę. Taip. O ar jūs 
matote, kas vyksta už lango, motote?...“ ir 
jis mostelėjo į lango pusę.

Iš tikrųjų, — rašo dr. Garmus, — tuo 
tarpu po Sovietų pasiuntinybės langais 
ūžė tankai, ten jų buvo susispietęs visas 
būrys, o toliau gatve žygiavo beveik vienų 
žydų manifestantų minios su raudonomis 
vėliavomis ir su ant lazdų pamautais Sta
lino, Lenino, Vorošilovo ir kitų komunistų 
atvaizdais. Užkimę manifestantų balsai 
plėšė: ,Ješli žavtra vojna1 ...

.Taigi, ar šie tankai ir šios minios jums 
nieko nesako, —•' paklausė į mane akis įbe
dęs tas nedidęlio ūgio, kiek nuplikęs Stali
no patikėtinis Dekanozovas. Matote, kas 
darosi už lango, kas vyksta visame krašte, 
o jūs drįstate kalbėti apie nepriklausomą 
Lietuvą. Matote, jei jau ne šita minia, kuri 
nušlavė jūsų nepriklausomybę, tai šie tan
kai rodo, kad Lietuva jau nebegali būti ne
priklausoma...“

Toliau dr. Garmus sako: „Iš Dekanozo
vo žodžių man visai paaiškėjo šėtoniškas 
jo planas: mes patys- turime prašytis pri
imami į Sovietų Sąjungą, tai reiškia, savo
mis rankomis turime išsikasti sau duobę 
ir save palaidoti.

Kelios jubiliejinės parodos ir su 
revoliucine tematika

(E) Ryšium su Lietuvoje vykusiomis so 
vietinio pavergimo 25-jų metinių iškilmė
mis, liepos 14 d. Vilniuje buvo atidarytos 
trys dailės parodos. Dailės muziejuje buvo 
eksponuoti tapybos, skulptūros ir grafikos 
darbai, Paveikslų galerijoje (arba Vil
niaus Katedroje) — taikomoji ir dekoraty
vinė dailė, pagaliau dailės darbai revoliu
cine tematika parodyti Profesinių sąjungų 
rūmuose. Visose parodose, kaip ir reikėjo 
laukti, stengtasi pabrėžti kiekybę, nes bu
vo eksponuota net 400 autorių daugiau 
kaip 2.000 darbų.

Kaunas labai kukliai paminėjo 25-sias 
okupacijos metines

(E) Pagrindinės 25-jų Lietuvos okupaci
jos metinių iškilmės buvo suruoštos liepos 
17 ir 18 d.d. Vilniuje. Joms stengtasi suteik 
ti kuo daugiau iškilmingumo. Suslovas iš 
Maskvos atvežė Lenino aukso medalį, su
rengtas partijos ir vyriausybės posėdis, 
suvaryta per 20 tūkstančių jaunimo dai
nuoti, groti ir šokti. Tuo tarpu Kaunas 
daugiau negu kukliai paminėjo tą liūdną 
sukaktį.

— Britanija spalio mėn. išleidžia naują 
pinigą — puskronius W. Churchiliui pami
nėti.

Bet atrodo, kad šitokį adresų gaudymą 
labai seniai jau praktikuoja sovietiniai 
propagandininkai. Vilniuje leidžiamasis ir 
į užsienius lietuviams siuntinėjamasis „Tė 
vynės balsas“ verčiasi tokia praktika jau 
labai seniai. Kai tik lietuvis pasiskelbia 
laikrašty ir prie skelbimo paduoda savo ad 
resą, tai po kelių savaičių jau ir pradeda jį 
lankyti neprašytasis „Tėvynės balsas“!

,Ne, taip nebus, mes nebalsuosime už 
Lietuvos prisijungimą'.

,Ak taip? Labai gaila, kad aš apsirikau 
su pasiūlyta man jūsų kandidatūra. Gaila, 
gaila... apsirikau1. Jis valandėlei nutilo, o 
po to, primerkęs akis, tyliai, bet ciniškai 
pareiškė: ,Tik pamėginkite. Yra priemonių 
daryti taip, kaip mes norime, o jų mes tu
rime pakankamai,..1

Dabar man visai aišku pasidarė, kad šis 
aukštas Stalino patikėtinis nėra kas nors 
kitas, kaip tik įgudęs diplomatas-čekistas. 
Paaiškėjo, kas Liaudies Seimo narių lau
kia: mes esame pakliuvę į velniškus Mask
vos spąstus“.

Gi patį vad. Liaudies Seimo posėdį dr. 
Garmus taip aprašo:

„Visas teatras buvo paverstas lyg į kokį 
balaganišką cirką. Visur pilna raudonų 
skraisčių, sienos nukabinėtos ilgais raudo
nais plakatais, ant kurių didžiausiomis 
raidėmis išrašinėti .liepsningi1 bolševikų 
sveikinimai .draugui Stalinui1 ir kiti pa
našūs bolševikinės propagandos atributai. 
Pagaliau sėdame į vietas. Daugumas pro
vincijos apygardų atstovų tokiame teatre 
pirmą kartą savo gyvenime: nesiorientuo- 
ja pro kur įeiti, kur sėsti ir ką čia iš viso 
reikės daryti. Visas tas triukšmas, gausy
bė žmonių, tos cirkiškos dekoracijos dar 
labiau prislegia jų nuotaiką ir juos padaro 
dar nedrąsesniais. Juos į vietas vedžioja 
specialūs tvarkdariai. Susėdo visi atstovai. 
Teatro parteris, be seimo narių, dar pilnas 
.kviestinės1 publikos: kompartiečių, kom
jaunuolių, čekistų, šnipų. Taip pat visos 
ložės ir visi aukštai pilni publikos. Mes, 
seimo atstovai, iš visų pusių buvom apsup
ti čekistų, žodžiu, iš visų pusių didžiau
sias moralinis ir fizinis spaudimas į atsto
vus, kad jie vykdytų komunistų partijos 
ir Maskvos valią...

r Sef^įHios DIENOS -Į
ŽEMĖ DIRBANTIESIEMS JAV RŪPINASI BRITANIJA

žemės ūkio specialistas Žulinas. dirbąs 
sovchoze prie Krasnojarsko, plėšinių žemė
se, „Komsomolskaja pravda“ laikraštyje 
pasiūlė kolchozus ir sovchozus suskaldyti 
mažais plotais ir pavesti dirbti privačiai.

Tokio straipsnio pasirodymas net pirma
me laikraščio puslapyje rodytų, kad ir vy
riausybė rūpinasi žemės ūkio reforma. Pa
siūlymą apsvarsčius ir priėmus, pirmiau
siai reforma būtų vykdoma Kazachstane, o 
paskui ir plačiau.

Žulinas siūlo duoti dirbti ne šeimoms, 
bet grupėms po 4-6 žmones. Žemė būtų tų 
žmonių nuosavybė, jie galėtų laisvai tvar
kytis, nesikišant valstybei.

Dabar, kaip Žulinas sako, jeigu tik pir
mininkas ar agronomas pasitraukia, nebė
ra kas tvarką palaiko, tai viskas apželia 
piktžolėmis, visi laukai apnešami smėliu.

Galimybių tokiai reformai vykdyti tei
kia ir tai. kad dalis pramonės, kuri gamina 
buitinius reikmenis, jau tvarkosi pagal pel 
no principą. Tokios įmonės, siekdamos pel 
no. stengiasi gaminti tokias prekes, kokių 
žmonės nori. Šitaip besitvarkančių įmonių 
skaičių norima padidinti.

PASIKEITIMAS NUOMONĖMIS
Kiniečių laikraščiai neseniai užsipuolė 

sovietus, kad jie bičiuliaujasi su imperia
listais. Niekuo nepadedami Šiaurės Vietna
mu!, jie amerikiečiams iš anksto pasigyrė, 
kokią pagalbą teiksią.

„Pravda“ atsakė, kad sovietai neatsižada 
kovos su imperializmu, o kiniečiams nede
rėtų viešai kalbėti apie nesutarimus.

GRAIKIJA DAR BE VYRIAUSYBĖS
Karaliui nesutikus pavesti vyriausybę 

sudaryti Papandreou, padėtis dar pasunkė
jo.

Papandreou spaudžiamas, nesutiko jos 
sudaryti ir Stephanopoulos, kuriam siūlė 
karalius. Dėl to karaliui beliktų arba pa
leisti parlamentą, arba nesiskaityti su par
lamentu ir sudaryti nuo parlamento nepri 
klausomą vyriausybę.

Dėl Papandreou vis garsiau tvirtinama, 
kad jis esąs stiprioje savo sūnaus įtakoje. 
O jo sūnus esąs komunistų įrankis.

53 AUKOS RAKETŲ BAZĖJE
Arkansase, JAV, požeminėje Titano ra

ketų bazėje įvyko sprogimas, kurio metu 
žuvo ten dirbusieji 53 asmenys. Du išsigel
bėjo.

EKSPORTAS PADIDĖJO
Britanijos eksportas liepos mėn. pasiekė 

rekordinį 417 mil. svarų skaičių (tokio lie 
pos mėnesio dar nežinoma, kad už tiek bū
tų eksportuota).

Dėl to padidėjo pasitikėjimas svaru.

BALSAVO
Prieš pat balsavimą, — tęsia dr. Gar

mus, — aš vis dėlto keletą kartų prašiau 
balso, bet seimo pirmininkas Liudas Ado- 
mauskas, matyt, gerai žinodamas mano 
nusistatymą, jo man nedavė. Pati balsavi
mo procedūra buvo atlikta grynai bolševi
kine technika. Pirmininkui pasiūlius, kad 
kas balsuoja už Lietuvos prisijungimą 
prie Sovietų Sąjungos, pakeltų rankas,ran
kas kėlė ir ne Seimo nariai. Kiek iš tikrų
jų balsavo, kiek susilaikė ir kiek, nepai
sant to teroro ir grasinimų, gal būtų prieš 
pasisakę, taip ir liko neaišku. Tačiau tai 
bolševikams nekliudė paskelbti, jog Liau
dies Seimas vienu balsu nutaręs prašyti 
Aukščiausiąją Sovietų Sąjungos Tarybą, 
kad toji priimtų Lietuvą į SSSR sudėtį 
kaip sąjunginę tarybinę respubliką. Taip 
buvo baigtas lietuvių tautai nelemtas spėk 
taklis“, rašo dr. Garmus, buvęs vad. Liau
dies Seimo narys (Žr. Lietuvių archyvas, 
bolševizmo metai. Brooklyn, N.Y. 1952 m.)

Gi tame pačiame „seimo“ posėdyje 
Maskvos statytiniai Sniečkus ir Paleckis 
tokiais žodžiais pripažino maskvinę Lietu
vos okupaciją. Pirmasis kalbėjo: „Galin
goji ir nenugalimoji darbininkų ir valstie
čių Raudonoji armija, išlaisvinusi mūsų 
kraštą, užtikrins mūsų sienų neliečiamu
mą“. O Justas Paleckis dar atviriau pa
reiškė: „Visos tos kovos ir aukos, sudėtos 
mūsų liaudies laisvės troškimus pasiekti, 
būtų ilgai dar likusios be vaisių, jei ne ta 
broliška pagalba, kurios susilaukėme iš 
visada mums broliškų ir draugiškų didžio
sios Tarybų Sąjungos tautų ir kurią atne
šė mums tautų išvaduotoja Raudonoji ar
mija“.

Taigi ne vad. Liaudies Seimas lėmė Lie
tuvos likimą, bet Maskvos karinė pajėga 
— Raudonoji armija. Ta pati jėga ir iki 
šiol tebelaiko okupavusi mūsų tėvynę.

JAV senatas svarsto priemones, kaip rei 
kia padėti D. Britanijai, kad ji įveiktų nu
galėti ekonominius sunkumus.

Gelbstint svaro vertę, jau ir iki šiol JAV 
yra parėmusios Britaniją, bet dabar svars
tomos plačios ir ilgalaikės priemonės.

LENKTYNĖS LĖKTUVŲ GAMYBOJE
Sovietai skelbia, kad jų supersoniniai lėk 

tuvai TU-144 greičiau bus paleisti į apy
vartą už anglų-prancūzų gaminamuosius 
Concord.

Concord bus išbandytas 1968 m., o ati
duotas į apyvartą 1971 m.

NEGRŲ RIAUŠĖS
Los Angeles mieste kelias dienas ir nak

tis vyko negrų sukeltos riaušės. Buvo pa
deginėjami namai, automobiliai, plėšiamos 
parduotuvės.

Tvarką padėjo atstatyti kariuomenė. Žu 
vo 28, sužeista 762, areštuotų 2.300.

Įtempimas tarp baltųjų ir juodųjų pra- 
sidėjol ir Wolverhamptone (Britanijoje).

Australijos lietuviai rūpinasi savo 
jaunimu

(E) Australijos Lietuvių Bendruomenės 
Krašto Valdyba rugpiūčio 14 ir 15 dieno
mis buvo sušaukusi tarpžinybinį susirinki
mą jaunimo klausimams svarstyti. Suva
žiavimo darbotvarkėje buvo net 9 punktai.

TIKROSIOS AMERIKOS BALSAS
*

(E) Sovietams ir visiems komunistams 
labai nemalonu, kad JAV-bių vyriausybė 
savo prieškomunistinei politikai daugiau
sia paramos susilaukia ne iš turtingųjų ar 
inteligentijos sluoksnių, bet iš darbininki
jos. Amerikos profesinių sąjungų arba uni
jų vadai kiekviena proga ragina net ir kitų 
žemynų darbininkijos vadovybes ryžtingai 
stoti į kovą su komunizmu. Amerikos lie
tuvis komunistas Filipas Bonoskis, pasiva
dinęs JAV rašytoju, „Tiesoje“ (Nr. 171) 
aiškina, jog dėl to kaltas tik amerikiečių 
darbininkų unijų vadas Džordžas Minis 
(George Meany). Pasak Bonoskio, „Darbi
ninkų profsąjungos — bent oficialiai — sa
vo dalyvavimu ne tik šioje kovoje (prieš 
siuntimą amerikiečių karių į Vietnamą ir 
į Dominiką, E.), bet ir kovoje už pilietines 
teises, aiškiai velkasi iš paskos. D. Minis, 
Amerikos profsąjungų vadovas, nusimetė 
pagaliau kaukę, kuri neperdaugiausia slė
pė jį ir praeityje, ir mėgina įkinkyti visą 
darbininkų organizacijų veiklą į reakcin
giausią ir brutaliausią vyriausybės politi-

TIESIOGINIS SUSISIEKIMAS TARP

ESTIJOS IR SUOMIJOS
(E) šveicarų laikraštis Die Tat rašo, kad 

liepos mėn. Baltijos jūroje atidaryta nauja 
laivininkystės linija, kurios politinė ir psi 
chologinė reikšmė toli palieka jos komer
cinę reikšmę. Pirmą kartą po 26 metų vie
nas suomių ir vienas estų laivas perplau
kė jūrą tarp Helsinkio ir Talino, pradėda
mi reguliarų susisiekimą tarp abiejų sos
tinių. Prieš karą ši linija buvo suomių vie
na mėgiamiausių, nes sudarė artimiausią 
susisiekimą su Vakarais. Be to, plaukiant 
šios linijos laivais, buvo galima smagiai iš
sigerti. Tačiau šiuo tarpu negrįžo „seni ge
ri laikai“. Sovietinė estų milicija uždraudė 
laive pardavinėti alkoholinius gėrimus, nes 
bijojo išsišokimų pirmojo apsilankymo me
tu.

Iki pat paskutinio akimirksnio nebuvo 
aišku, ar keleiviai be sovietinės vizos galės 
išlipti Estijoje. Kai kurie buvo iš anksto ap 
sirūpinę vizomis, o kitiems buvę pasakyta, 
jog lankantis Taline vizos nereikalingos. 
Kai laivas pasiekė uostą, vieni be vizų pra
smuko į miestą, o kiti buvo grąžinti. Vė
liau, kai be vizų išėję suomiai ir švedai 
grįžo į laivą, jie buvo sulaikyti. Bet prieš 
laivui išplaukiant viešpatavo tokia netvar
ka, kad niekas nei vizų, nei kitokių doku
mentų nebesiteiravo.

Laikraštis nurodo, koks didelis buvo su
sijaudinimas estų, kurie pirmą kartą ga
lėjo su svečiais be jokios kontrolės pabend 
rauti. Gatvėse žmonės vaikščiojo apsikabi
nę, matėsi net ir džiaugsmo ašarų. Visur 
grojo estų orkestrai, plevėsavo vėliavos. 
Niekur nesigirdėjo kalbant rusiškai.

Nuolatinį susisiekimą tarp Helsinkio ir 
Talino iki rugsėjo 30 d. palaikys suomių 
laivai Wellamo ir Silja II ir estų laivas 
Varemuine. Kelionė tęsiasi 4 valandas, tad 
dar tą pačią dieną galima grįžti į Helsinkį. 
Manoma, kad neužilgo bus įrengtas ir mo
torinis keltas.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS 

MINĖJIMAS VAŠINGTONE
(E) JAV-bių Kongrese Pavergtųjų Tau

tų Savaitės proga buvo pasakyta daug kal
bų. Liepos 17 d. Shereton Park viešbutyje 
buvo suruošti pusryčiai, kuriuose dalyva
vo apie 130 asmenų, jų tarpe 12 lietuvių. 
Liepos 21 d. National Press Club patalpose 
įvyko pokylis, į kurį atvyko 150 svečių: 
diplomatų, žymių JAV-bių pareigūnų, Kon 
greso narių, dvasiškių, laikraštininkų ir 
kt. Lietuvių grupę sudarė Lietuvos atsto
vas Vašingtone J. Kajeckas, dr. S. Bačkis, 
Amerikos Balso lietuvių skyriaus vedėjas 
dr. Jurgėla, VLIKo ir LKK pirm. V. Sidzi
kauskas, prel. Balkūnas, J. Audėnas, dr. 
Krivickas, neseniai iš pavergtosios Lietu
vos atvykęs A. Milukas, lietuviškosios spau 
dos atstovai ir kiti.

Pokylio metu Pavergtųjų Europos Tautų 
Seimas įteikė atžymėjimo ženklus Kongre
so nariui D.J. Flood, mirusiam Amerikos 
Balso vedėjui E. Murrow ir atstovų rūmų 
mažumos vadui G.R. Ford. Apdovanotieji 
Flood ir Ford pasakė kalbas. Pokylis buvo 
filmuojamas. NBC televizija dar tą patį va 
karą perdavė iškilmių vaizdus. Pažymėti
na, kad pirmą kartą Pavergtųjų Tautų Sa 
vaitėje dalyvavo trijų Maskvos satelitinių 
kraštų (Lenkijos. Čekoslovakijos ir Veng
rijos) laikraštininkai. Tačiau jie nebuvo 
kviesti svečiai, o tik stebėtojai - informa
toriai. Rytojaus dieną pokylį plačiai apra
šė sostinės dienraštis „The Washington 
Post“.

— Prieš 4 metus pravedus Berlyną dali
jančią sieną, pabėgo 24.488 rytinės dalies 
vokiečiai, taigi vidutiniškai po 250 kas mė
nuo.

ką... Miniui tik viena kova tėra šventa — 
kova prieš komunistus, apimanti aptem
dytose jo akyse visa — nuo laisvo auklė
jimo iki upių švaros palaikymo“.

Komunistai mėgsta remtis darbininkija 
ir kalbėti jos vardu. Bet kai darbininkų 
balsas atsisuka prieš komunistus, kaip 
Amerikos atveju, tada jie jo nebenori gir
dėti. Tada komunistai sako, kad ne darbi
ninkija, bet inteligentija reiškia tikrąją 
masių nuomonę. Čia Bonoskis turi galvoje 
„New York Times“ dienraštyje prieš kiek 
laiko atspausdintą pareiškimą, „kurį dau
giau kaip tūkstantis Amerikos inteligentų 
— jų tarpe ir aš pats — pasirašė ir paskel
bė...“ Jame pasisakoma prieš Amerikos ki
šimąsi į Vietnamą ir Dominiką. Tuo pa
reiškimu, be abejo, buvo užpilta vandens 
ant komunistų, o tuo pačiu ir sovietų, ma
lūno. Todėl Bonoskis vadina jį tikruoju 
Amerikos balsu. O visos tautos rinkto pre
zidento politiką ir jai pritariančio darbi
ninkijos vado Minio nusistatymą vadina 
„reakcingiausią ir brutaliausia politika“.

1
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Laiškas apie A. Jasmanto poeziją
(Tęsinys iš praėjusio nr.)

Ar tai ne žmogaus gyvenimo idealas? Ar 
tai ne žmogaus tekėjimas, apsirengus 
„drabužiais išeiginiais“, atseit — malone, 
j amžinybę? Ar tas vaizdas ne būsimos 
Viešpaties vizijos ekstazė?

Tačiau poetas tuojau vėl grįžta į realy
bę, į savo egzistencijos tikrovę, ir prime
na, kad tekėjimas į amžinybę tebevyksta:

Ir mes eime
abu sykiu. Ruduo prie mūsų durų.

Jūrate, neklysk: A. Jasmantas nesiver
žia iš šio gyvenimo, nors jis kaip kietą 
realybę jaučia ir nerimą, ir sesuvą kančią, 
ir rūpestingą ilgesį, ir pirmą peleninį gruo
dą. Juk visa tai jaučia kiekvienas žmogus 
— ir tu, ir aš. Mes kiekvienas išgyvename 
ir nerimą, ir kančią, ir ilgesį, ir amžių, o 
giliame susimąstyme jaučiame ritmišką 
būties tekėjimą į amžinybę:

Tos pėdos kviečia mus, 
tas aidas šaukia mus, 
sugrįžt, sugrįžti į namus, 
į tolimus, į paliktus, į pasiilgtus.

(Gruodas)
Tačiau, kartoju, A. Jasmantas nesiver

žia prievarta iš šio gyvenimo, nenori pa
skubinti laiko slinkties, eilėraščio pabaigo
je gražiai išsakydamas ir šio žemiškojo 
gyvenimo prasmę ir grožį:

Juk gražu —
ar ne? — dar kiek pabūti.

To paties geismo dar ilgiau pabūti že
mėje pėdsakų užtinkame ir „Girios sone
te“. Gyvenimo stichiją poetas vaizduoja 
prunkštančio žvėries šuoliais, medžių vir
šūnėse siūbuojančiais atdarais lizdais, vė
jo myluojama piene šilkaplauke ir pats 
pajaučia gyvenimo geismą, klausydamasis, 
„kaip kūne bunda džiaugsmas ir iš lėto 
niūniuodamas viršūnėmis atplaukia“. Poe
tas kalba apie kūną, savo brolį, kurį jau
čia kaip ryto šilumą ir žino, kad, „grįžda
mas namolei“, paliks jį šioje žemėje. Ta
čiau jis vėl užsimena apie norą čia „dar 
kiek pabūti“ ir priduria:

Bet tu, nors tu nepasilik tame mįslin- 
' gam tolyj,

nors tu nebūki greit pradingstančiu 
svečiu!

Ir sekančiame „Procesijos sonete“ A. 
Jasmantas kalba apie laiko tėkmę, paly
gindamas praeinančius metus prie keliau
ninko j šventą žemę žingsnių spėrių, ir 
nuoširdžiai atsidūsta:

Argi Tavęspi eina ši be galo 
procesija? Argi joje ir aš žengiu 
nė nepamatęs, kad pabalo 
mūs pakelės nuo rudenio šalnos?

Amžinybę A. Jasmantui primena ir at
daras, juodas fortepijonas, kuris šypsosi 
„kaip dideli kaukolės dantys“:

Paskui šypsosimės ir mes kaip tu 
savam karste, toje ankštutėj salėj, 
kaukolės šypsena nerūpestinga,

Jūrate, nors A. Jasmantas nesibodi šia 
žeme, nors nori „čia dar kiek pabūti“, ta

čiau jis, guosdamasis amžinybės vizija ir 
pamažėle leisdamasis „iš ilgo mūsų kelio 
į rūką sidabrinį“, „poilsį, į baltapūkį“, ne
bijo nei to „poilsio“, nei kūno mirties:

Tik tu, pavargęs mūsų žingsni, tu ne
būki 

į ten toksai svyruojantis, toksai — 
sunkus...

(Saulėleidžio sonetas)
Koks raminantis, o kartu įtikinantis A. 

Jasmanto žodis, Jūrate! Jis, rodos, kalbasi 
pats su savimi, bet vėl — jis kalbasi su 
tavimi ir manimi, įtaigodamas, kad „gi
liais dar miegančiais keliais jinai ateis pas 
tavo užremtas duris, o bokštuose varpai 
vėl tris, tris ilgus ir- sunkius kartus skar
dens“ (Requem). Kas ta .jinai“, tu nujau
ti, Jūrate. Tačiau ar tas poetiškas realių 
būties vaizdų atskleidimas kelia tau bai
mės ar nerimo? Man rodos, ne, nes, kaip 
„Pakeleivio“ eilėraštyje sakoma, mes esa
me lyg pakeleiviai, užėję truputį po žemės 
stogu — „ne pasilsėt ir ne prašyt, tiktai 
pabūti-1.

Mes tik truputį pabūname šioje žemėje, 
Jūrate. Pabūname lygiai taip, kaip nuėję 
kur į svečius. Užsikalbame, užsivaišiname 
ir, rodos, pamirštame savo namus. Tartum 
į juos grįžti nebenorime. Tačiau Viešpats 
nenori, kad užsimirštume; nenori, kad, už- 
sisvečiavę žemėje, pamirštume savo tikrus 
namus ir —

Lyg ošimu pušų, lyg rago gaudimu 
Tu mus kvieti ir vadini Tu mus 
nakvot į Tavo tolimus namus.

(Nakvynės sonetas)
Žmogaus betgi prigimtis linkusi prisi

rišti prie konkrečių daiktų ir asmenų — 
prie namų, tėviškės, draugų, mylimųjų, — 
ir nenori galvoti apie sunkų, ilgą kelią 
namopi:

Bet mums... Ak, mums čia taip ramu!
Žiūrėk, lyg tavo žvaigždės vabaliukai

žvilga, 
o kelias tas—toksai Šimkus, toks ilgas... 
Tariamąja ramybe, Jūrate, apsigaubę, 

mes dažnai pamirštame savo paskirtį ir 
viso gyvenimo prasmę.

Tačiau žmogus nėra jau toks ramus, ir 
ne visuomet jis tik patylomis užsispyręs 
įsikabina žemiškosios būties krantų: žmo
gus yra linkęs į individualizmą, net į at
kaklų egoizmą, ir jis dažnai sukyla prieš 
Viešpatį. Jei jis ir tiki Dievą, vis dėlto 
geidžia, kad Jis jo paklustų, — klausytų 
jo norų, pageidavimų, išpildytų troškimus. 
Dar daugiau: kaip tas „Panaktinio“ palū
žusiu sparnu beplunksnis paukštelis, iš
kritęs iš lizdo į žoles, jis kėsinasi į sodų 
sargą, kuris nori jam tik padėti:

Kai pasilenkęs imsi jį į saują, 
būk atsargus: 
jis žnaibys ir įleis nagus 
tau ligi kraujo.

Paskutiniame šio eilėraščio posme, Jū
rate, A. Jasmantas maestriškai pavaizda
vo žmogaus būtį: nors jis bekovodamas 

aplaužo savo sparnus, rūpestingasis Pa
naktinis, tartum ištikimas tarnas, globoja 
jį ir žiūri:

Tu, rūpestingas Panaktini,
Tu, mano sodų sarge!
Vėjingą naktį, naktį dargią, 
kai ilsisi visi išvargę, 
Tu nešies prie krūtinės 
mane besparnį,
Tu, senas, ištikimas mano tarne!

Kiek daug ramybės, paguodos ir užtikri
nimo yra šiuose A. Jasmanto žodžiuose! 
Kiek vilčių gyvenimo palaužtam žmogui 
ar tautai! Kiek paguodos tau, Jūrate, 
vargstančiam lietuviui ir visai pavergtai 
Lietuvai!

Aš jau nerašysiu apie „Giesmių gies
mės" ir „Kristaus istorijos“ ciklus, {glaus
tus į šį rinkinį. Trumpai tik paminėsiu, 
kad, skaitydami poetiškai atkurtą Kris
taus gyvenimo istoriją, mes kitokioje — 
daug vaizdingesnėje — šviesoje pamatome 
Užmirštąjį, kuris savo ruožtu niekuomet 
mūsų nepamiršta ir kiekviena proga pasi
beldžia į mūsų duris:

O šiandien vėl Tu mus kvieti.
Pagruodžiu dunda žingsniai mūs kieti.
Jau tuoj, jau tuoj prinokusiom su dir

sėm 
ir mes nusvirsim —
visi mes paskutinio vėjo pakąsti 
nusvirsim prieš Tave, auksinis Tu

Kviety!
(Velykų rytas)

Jau nebekalbėsiu apie A. Jasmanto poe
zijos formą, Jūrate, kuri išsiskleidž'a arba 
puikiai sudorotu sonetu, arba, kaip J.B. 
išsireiškia, laisvos architektonikos eilėraš
čiu.

Neminėsiu nė poetinių priemonių.
Baigdamas tik dar kartą atkreipsiu dė

mesį į giedrą ramybę, dominuojančią A. 
Jasmanto poezijoje: jis sąmoningai neke
lia šiurpo net dramatiškiausias situacijas 
vaizduodamas.

Taigi, verta grįžti prie poezijos, Jūrate!
Verta kartkartėmis stabtelėti, atidėti 

valandėlei kasdienius rūpesčius ir pasi
grožėti tik sąžinės varžomo kūrėjo kūry
bos perlais.

Iki kito karto!
Tavo

J. Kuzmickis

Antanas Jasmantas, GRUODAS. Eilė
raščiai. Išleido Ateitis, 1965 m., 92 psl. 
Aplankas ir iliustracijos Pauliaus Jurkaus.

PALECKIS RUSIŠKAI

(E) Maskvoje leidžiamas „Ogoniok“ žur 
nalas išleido Justo Paleckio eilėraščių 
rinktinę „Milijonai širdžių“.

^Rimčiai/.
„Palaiminti gailestingieji, nes jie lai
mės gailestingumo“ (Mat. 5.7)

I
Šiais žodžiais Viešpats Kristus savo 

klausytojams nepasakė jokios naujienos. 
Gailestingumas, kaip dorinė pareiga, Se
nojo Įstatymo žmonėms kaip Dievo įsaky
mas nebuvo nežinomas. „Kas į Viešpatį ti
ki, tas myli gailestingumą“, skaitome šven
tame rašte. Tačiau ne be pagrindo Kristus 
savo palyginime apie gailestingąjį sama- 
ritietį šitą gailestingumo įsakymą rodo 
kaip sąžinės veidrodį ir ypač savo tautos 
valdančioms klasėms. Klasių skirtumai, 
priešingos kastos, titulai ir visas savotiš
kas savas teisingumas buvo Viešpačiui 
proga pasakyti: „Vargas jums, Rašto žino
vai ir fariziejai, veidmainiai, kurie duoda
te dešimtinę iš mėtos, krapų ir kmynų, o 
apleidžiate svarbesnius įstatymo dalykus, 
teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. 
Tai reikėjo daryti ir anų neapleisti. Akli 
vadai, kurie iškošiate uodą, o praryjate 
kupranugarį.“ (Mat. 23.24).

Viešpačiui Kristui gailestingumas su tei
singumu ir tikėjimu yra įstatymo siela. Jis 
sako: „Eikite ir mokykite .ką tai reiškia, 
gailestingumo noriu, o ne aukų.“

Jei Dievas yra visiems žmonėms gailes
tingas, siuntęs išganymą per savo Sūnų, 
tai kiekvienas žmogus, kadangi be savo 
paties užsitarnavimo dievišką meilę gavo 
ir pajuto, turi būti gailestingas.

Apaštalas Šv. Jonas savo pirmame laiš
ke visiems tikintiesiems į Viešpatį Kristų 
moko: „Kiekvienas, kurs nėra teisus, yra 
ne iš Dievo, taip pat kas nemyli savo bro
lio. Nes ta yra žinia, kurią girdėjote nuo 
pradžios, kad mylėtumėte vienas kitą. Ne 
kaip Kainas, kurs buvo iš piktojo ir už
mušė savo brolį. Ir kodėl užmušė? Nes jo 
darbai buvo pikti, o jo brolio teisingi. Ne
sistebėkite, broliai, jei pasaulis jūsų ne
kenčia. Mes žinome, kad perėjome iš mir
ties į gyvenimą, nes mes mylime brolius. 
Kas nemyli, pasilieka mirtyje... Tuo mes 
pažinome Dievo meilę, kad jis guldė už 
mus savo gyvybę; ir mes turime guldyti 
savo gyvybę už brolius. Jei kas turi šio pa
saulio lobio ir, matydamas, kad jo brolis 
turi reikalo, uždaro jam savo širdį, kaipgi 
pasiliks jame Dievo meilė? Mano vaike
liai, nemylėkime žodžiu, nė liežuviu, bet 
darbu ir tiesa.“ (I Jon. 3.10).

Dievas, kurs per savo Sūnų mums išga
nymą suteikė, kantriai pakelia žmonių 
silpnumus ir kaltes, tačiau Jo sprendimas 
yra griežtas. Kristus savo kalboje apie 
antrąjį savo atėjimą aiškina, kad tik tuos 
savaisiais pavadins, kurie ir mažiausiame, 
labiausiai prispaustame žmoguje atpažins 

ir matys patį Kristų. Kitiems gi tars: ei
kite į amžinąjį pasmerkimą, nes aš buvau 
alkanas, ir jūs manęs nepasotinote, buvau 
ištroškęs, ir nedavėte vandens, buvau nuo
gas — neapdengėte, buvau ligonis, buvau 
kalėjime, jūs mane apleidote. Nustebs: ka
da tai buvo, kada mes Tave matėme tokia
me stovyje? O Jo žodžiai: Jei jūs nieko ne
padarėte tiems vargšams mažutėliams, 
kenčiantiems ir nuskriaustiems — jūs
man nepadarėte, jus gailestingumo netu
rėjote.

k. v. k.

DANGUOLĖS SADŪNAITĖS 
EILĖRAŠČIAI

Danguolė Sadūnaitė, Kai tu arti manęs. 
Eilėraščiai. 40 psl. Išleido „Lietuvių Die
nų“ leidykla. 1965. Viršelio aplanką piešė 
P. Jurkus. Gaunama: Lietuvių Dienų Lei
dykla. 4364 Sunset Blvd., Hollywood, Ca
lif. 90029 ir pas platintojus.

D. Sadūnaitė yra viena iš jaunosios kar
tos poetų, pasireiškusi po II-jo pas. karo, 
gyvendama Vakaruose. D. Britanijoje.

Gimnaziją ji lankė Detmolde ir Grevene 
ir baigė jau persikėlusi į Š. Valiją, D. Bri
tanijoj. Ten studijavo vokiečių kalbą ir li
teratūrą ir anglų literatūrą. Baigė B. A. 
laipsniu. Ištekėjo už prof. R. Sealey, kuris 
išmoko lietuviškai ir aktyviai dalyvauja 
lietuvių bendruomenėje. Iš Londono persi
kėlė į JAV (Buffalo), kur R. Sealey profe
soriauja. Abu daug verčia liet, kūrinių į 
anglų kalbą.

Tai yra antras Danguolės Sadūnaitės - 
Sealey poezijos rinkinys. 1961 m. išėjo jos 
eilėraščių rinkinys Vasaros medžiuose. Jos 
poezija yra jau gerokai nutolusi nuo lie
tuvių poezijos tradicijų. Forma nebeturi 
klasiško ritmo, nei rimų. Ji eina anglų ima 
žinistų keliais. Vaizdas, jausmas ir nuotai
ka yra svarbiausi jos eilėraščio požymiai. 
Trapi ir švelni pastelinė nuotaika supa Sa
dūnaitės lyriką ir siužetinius eilėraščius. 
Intymūs žmogaus ryšiai su žeme ir pasiil
gimas Dievo nudažo visą rinkinį.

IEVOS SIMONAITYTĖS VARGAI
(E) Rašytoja Ieva Simonaitytė pasikal

bėjime su „Lit. ir Meno“ (Nr. 28) bendra
darbiu papasakojo, kokių sunkumų ji tu
rėjusi ne „buržuaziniais“, bet sovietiniais 
laikais. Tai buvę asmenybės kulto laikais, 
atseit, Stalino valdymo laikmečiu. Kai ra
šytoja buvo paruošusi „Pikčiurnienę“, tai, 
esą, „ją bandė perauklėti aštuonetas re
daktorių. Leidykloje pasikeitė net trys vy
riausi redaktoriai, kol pagaliau paaiškėjo, 
kad geriausias yra autorės — Simonaitytės 
variantas“.

P. VAIČIŪNO SUKAKTIS
(E) Liepos 11 d. sukako 75 metai, kai 

gimė žymus lietuvių dramaturgas ir poe
tas Petras Vaičiūnas (jis mirė Vilniuje 
1959 m.). „Literatūros ir Meno“ savaitraš
tis rašytojo sukakčiai nežymioje vietoje 
(Nr. 28) tepaskyrė vos apie 20 eilučių pe
titu ir paskelbė vieną paskutiniųjų poeto 
eilėraštį iš ciklo „Gyvenimo preliudai“.

JONAS AVYŽIUS ——«—- ------ -- ----------------------------------------------------------------------

Kaimas kryžkelėje
(37)

Po mokytojo ji turėjo dar kelis vyrus. 
Su vienu draugavo ilgiau, su kitu trum
piau, bet visus karštai mylėjo, nuoširdžiai 
tikėdama savo jausmų pastovumu, ir buvo 
iki galo jiems ištikima. Tačiau ateidavo 
laikas, kai jos aistrų ugnis pradėdavo ges
ti, ją apimdavo sustingimas, o vėliau visiš
ka apatija. Vieną gražią dieną ji staiga 
pasijusdavo kaip girtuoklis ant rytojaus ir 
susiimdavo už galvos. „Ką pridariau! Su 
tokiu žmogumi... Kur buvo mano akys?!“ 
Ir palikdavo jį. šaltai, ramiai. Lyg prakąs
tą obuolį nusviesdavo per petį. Ir nieko. 
Tik truputį būdavo apmaudu, gaila nepa
siteisinusių vilčių, apgaulingų svajonių. 
Nejaugi tikras vyras tėra knygose? Kurį 
laiką ji vaikščiodavo lyg po sunkios ligos 
— išsekusi, silpna, bet laiminga. Kupina 
pasiaukojančio šventuolės jausmo. O vy
rai, iškorę liežuvius, iš paskos. Tegul sau! 
Daugiau nė su vienu neturės jokio reikalo. 
Bet taip būdavo, kol neišaušdavo jos pava
saris. O jos pavasaris galėjo išaušti bet ku
riuo metų laiku. Kartais viduržiemį ji štai 
ga išgirsdavo dainuojantį beržų ošimą, pa
kvipdavo žaluma, burna prisipildydavo 
salkano sakų skonio; jos gyslose ūmai už
virdavo kraujas, ir ciklas prasidėdavo iš 
naujo. O po kelių mėnesių apylinkėje pa- 
daugėdavo vienu nelaimingu vyru.

Ji tartum keršijo vyrams už aną beržyno 
bernioką, kuris laipiojo snieguotomis kal
nų viršūnėmis, palikęs ją papėdėje.

Ji bandė toliau skaityti knygą, bet nega
lėjo. Nusviedė ją ant stalo. Pro langą tvies 
kė saulė, pripildydama kambarį akinan
čios šviesos ir erdvės. Godai atrodė, kad 
kambarėlis niekada nebuvo toks ankštas 
ir niūrus, kaip dabar. Ji pasijuto, tarsi už

daryta medinėje dėžėje. Kažkas tai padarė 
juokaudamas, bet paskui pamiršo ir nuėjo, 
palikęs ją likimo valiai. „Gelbėkit! Gelbė
kit!“ Ji pašoko ir ėmė skubiai rengtis. Su
prato: tai beprasmiška, nieko nepakeis, 
tačiau nepajėgė atsispirti ūmai kilusiai pa
gundai. Po valandėlės ji jau ėjo per kai
mą. Kalvės kieme trys vyrai vilko ant rato 
apkaustų. Jį pasisveikino ir kiekvienam 
padalijo po šypsnį. Trys žvilgsniai, pavy
džiai stumdydamiesi, sekė ją, kol dingo iš 
akių. Netoli kryžkelės sutiko porines roges 
su akmenimis. Iš paskos ją vijosi kitos ro
gės — iškrautos. Abejose sėdėjo po berną. 
Ir tie žvalgėsi į ją, atsigręždami, kol spran 
dai pavargo. Pieninėje per garsiakalbį rė
kė magnetofonas. Jos mylimiausią dainą. 
Ten sėdėjo tas nupoliruotas gražuolis ir 
taip pat sekė ją apdujusiomis akimis. Vy
rai... Reikėjo tik panorėti, ir kiekvienas jų 
būtų nusekęs kaip veršiukas paskui putros 
kibirą. Tik ne Arvydas... Ji iš karto su
prato, kad jis ne toks, kaip visi. Jame kaž
kas daugiau, negu tai, dėl ko nešiojamos 
kelnės.

Ties Krūmino kiemu stabtelėjo, apsi
tvarkė, tarsi nuo to, kokį įspūdį padarys 
anai, priklausytų jos likimas, ir pasuko 
prie veršides. Jautėsi kaip prieš egzami
nus, kai būdavo netikra savo žiniomis.

Iš pradžių jai pasirodė, kad veršidėje 
nieko nėra. Valandėlę stoviniavo apytam
sėje, kailio raugu pakvipusioje patalpoje, 
apžiūrinėdama gardus, kuriuose dūlavo 
gyvulių nugaros. Veršeliai, sukišę galvas į 
lovius, čepsėjo, stumdėsi, iš ano galo skli
do gailus mykimas. „Štai į kokią skylę no
rėjo jis mane įkišti“ — pagalvojo ji ir nu
sišypsojo. Tačiau jo pasiūlymas dabar ne
beatrodė joukingas.

Ir netikėtai Goda pamatė ją! Moteris iš-
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dygo kaip iš po žemių. Ji ėjo taku tarp 
gardų su kibiru rankoje. Iš paskos sekė 
mažas berniukas ir bliovė, pamėgdžioda
mas veršį. Moteris vilkėjo treninginėmis 
kelnėmis, ant kurių buvo užleistas storas 
namų darbo megztinis; galvą dengė vyriš
ka žieminė kepurė pakeltomis ausimis. Jos 
eisena buvo truputį svyruojanti, negrakš- 
ti, kaip daugelio kaimo moterų, kurių ne- 
gašina fizinis darbas. Tiesa, nebuvo gali
ma pasakyti, kad ji negraži, nedailiai su
dėta, ypač gražios buvo didelės, tamsios 
akys. Tačiau graži tiek, kad nebūtų biauri, 
o akys... Nejaugi jis vien dėl tų akių?..

Goda plačiai nusišypsojo. Moteris žiūrė
jo į ją nustebusi ir sumišusi, o Goda vis 
šypsojosi. „Nejaugi vien dėl akių..“ Paga
liau šypsenai pasidarė ankšta veide, ir iš 
palengvėjusios krūtinės išsiveržė dėkingas 
juokas.

Ieva dar labiau suglumo, nežinodama, ką 
ir bemanyti apie keistąją viešnią.

— Užėjau pažiūrėti jūsų veršelių, — 
tarė Goda.

— Ak taip! — Ieva nedrąsiai šyptelėjo. 
—Tamsta būsite mokytoja?
Goda nieko neatsakė. „Tegu galvoja taip, 

jei patinka“.
Kažkur veršides gale vėl pasigirdo gai

lus mykimas.
— Dovanokit, — tarė Ieva, pasisukda

ma eiti. — Turiu vieną labai negabų mo
kinį — niekaip neišmoksta gerti be piršto. 
Girdite, šaukia? Gal norite pažiūrėti?

— Mielai.
Goda nuėjo paskui Ievą. Priešakyje švit- 

ravo sunkūs, mėšlais apkibę guminiai ba
tai, bėgo vaikiukas, įsikibęs motinos ran
kos. „Nejaugi tik akys? — mechaniškai 
kuždėjo balsas į ausį. — Nejaugi tik 
akys?..“ Tačiau Goda nebesijuokė. Ir ne

besišypsojo. Ji staiga pasijuto, lyg kištų 
ranką į svetimą kišenę.

Jiedvi sustojo prie mažo gardelio, kuria
me bliovė „negabus mokinys“. Ieva įlipo į 
gardą. Veršelis puolė prie kibiro, įkišo gal
vą, bet vėl atšoko ir ėmė baksnoti snukiu 
Ievai į šlaunį.

— Visiškas kvailutis, — prajuko mote
ris. — Nagi liaukis, durneli. Eikš čia. Pa
bandyk dar kartą.

Bet veršelis tik trypinėjo aplinkui ir ne
kantriai mykė.

Ieva pritūpė ir, viena ranka prilaikyda
ma ant kelio kibirą, kitą įkišo į pieną ir 
pateliūskavo.

— Mū-mū-mū...
— Mū-mū-mū... — kartojo paskui moti

ną berniukas.
— Kuo vardu? — paklausė Goda.
— Arvydas.
— Taip...
Veršelis pagaliau kyštelėjo snukį į kibi

rą. Pieno paviršiuje masinančiai judėjo pa 
raudę pirštų galai. Jis pagavo vieną pirštą 
ir godžiai ėmė žįsti, kartu su oru traukda
mas pieną. Iš pasitenkinimo mataravo uo
dega, kraipė galvą, o sykį taip smarkiai 
dūrė snukiu į kibirą, kad Ieva, neišlaikiusi 
pusiausvyros, vos nepargriuvo. Pieno liku
tis šliukštelėjo ant drabužių.

Berniukas, prikišęs nosį prie tarplenčio, 
linksmai klegėjo: jam pasisekė sučiupti 
veršį už uodegos.

— Matote, koks mūsų darbas, — tarė 
Ieva, šluostydama šviežiu mėšlu išteptą 
ranką.

— Jūs labai stropi...
— Jeigu imiesi darbo, reikia jį padaryti.
Goda priėjo prie berniuko ir paglostė 

skruostą. Ji norėjo pasakyti Ievai ką nors 
malonaus.

— Puikus berniukas, — tarė, meiliai 
šypsodamasi vaikui. — Ir, be abejo, geras. 
Klauso mamos, neišdykauja... Juk taip, 
mano berniuk?

Bet vaikas, neišklausęs jos iki galo, nu
rūko taku tarp gardų. Motina irgi nuėjo. 
Tuščias kibiras nedraugiškai skimbčiojo 
jos rankoje.

Ir Goda nuėjo. Nuėjo per kaimą, dalin
dama šypsenas ir žvilgsnius. Miela, gun
danti, neprieinama. O iš paskos sekė akys. 
Daug akių: išsiilgusių, apviltų, pavydinčių. 
Tačiau ji nematė jų. Ji tematė vienas akis: 

tamsias, dideles. Gražias, atviras, nieko 
neįtariančias akis. Ir mažą simpatingą 
berniuką. J o berniuką. „Vakare ji grįžta 
iš to purvino tvarto namo. Vyras apkabina 
ją ir, gal būt, tai yra jos vienintelė paguo
da... O aš... Viešpatie, kokia aš begėdė!..“

Vakare Goda užėjo į skaityklą. Už stalų 
sėdėjo keliolika žmonių, daugiausia jauni
mas. Tadas garsiai skaitė laikraštį, bet nie
kas atidžiai nesiklausė. Kas vartė iliust
ruotą žurnalą, kas žaidė šaškėmis, o kas, 
susiglaudęs su savo mergina, tyliai kuždė
josi ir keitėsi rankų paspaudimais po sta
lu. Lankytojų šiandien buvo daugiau, ne
gu paprastai. Mat, ne vieną čia atsiviliojo 
nauja lempa, primusinė, kuri kaip saulė 
tvieskė palubėje.

— Tai šviesa! — nusistebėjo Kleme 
Stribokas, įvirtęs paskui Godą. — Stačiai 
akis pliko.

Tadas padėjo laikraštį, nusprendęs įsi
kišti gyvu agitaciniu žodžiu.

— Po kelerių metų, kai bus sukurta vie
ninga energetinė sistema, kiekvienoje kai
mo troboje degs panaši šviesa, — tarė jis.

— Tai biaurybė!! — pasibaisėjo Stribo
kas. — Juk tada visi apaksime, jedriona 
paika!

— Tamsuolis! — pasipiktino Gojelių 
Simas.

Tadas bandė tęsti pokalbį, bet Kleme 
Stribokas paleido porą smagių posakių, vi
sus prajukino, ir jau niekas nebekreipė dė
mesio į skaityklos vedėją. Pakilo šurmu
lys, juokas. Apsišaudymas replikomis. 
Kiekvienas stengėsi būti sąmojingesnis. 
Galop keli iš karto užsirūkė, ir skaitykla 
pasidarė panaši į karčiamą.

— Vyrai, kaipgi taip? — meldė Tadas. 
— Čia kultūrinė įstaiga.

Merginos bandė drausti vyrus. Tada 
Stribokas lyg ant patyčių išsitraukė ne
baigtą gerti butelį ir stuktelėjo ant atvers
to žurnalo.

Tadas nebeištvėrė.
— Kleme! — pašoko, pabalęs iš pasipik

tinimo. — Išeik! Išeik, jei nenori nemalo
numų! O jūs ten — gana rūkyti!! Girdėjo
te? Tam reikalui yra priemenė.

Keli rūkoriai įsižeidę pakilo. Jų pavyz
džiu pasekė kiti ir, įvairiais garsais reikš
dami savo nepasitenkinimą, išsigrūdo į 
priemenę.

(Bus daugiau)
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Nepriklausomybės sutemos BUVAU PASMERKTA
(30)

Pasitarimai Kremliuje prasidėjo tos pat 
dienos vakare ir truko dvi dienas, juose 
dalyvaujant pačiam Stalinui ir Molotovui. 
Jiedu savo kalbomis stengės įrodyti, kad 
šie pasitarimai esą labai svarbūs, liečią 
abiejų kraštų gyvybinius reikalus, ir So
vietų Sąjungos vyriausybė siekianti apsau
goti jr stiprinti Lietuvos nepriklausomybę. 
Tam tikslui Lietuva turėsianti su Sovietų 
Sąjunga pasirašyti savitarpinės pagalbos 
sutartį, duodančią teisę jai Lietuvoje lai
kyti įgulas, Sovietų Sąjunga Lietuvai per- 
leisianti Vilniaus kraštą, už kurį Lietuva 
turėsianti atiduoti tam tikrą savo pasienio 
dalį Vokietijai.

J. Urbšys, išgirdęs šiuos Sovietų Sąjun
gos pageidavimus, buvo labai nustebintas. 
Padėkojęs už pažadą grąžinti Vilniaus 
kraštą, griežtai pareiškė, kad nei Sovietų 
Sąjungos įgulų įsileisti į savo kraštą, nei 
Lietuvos pasienio dalies perleisti Vokieti
jai Lietuva jokiu būdu negali, nes tuo bū
tų pažeidžiamas jos suverenumas. Stalinas 
su Molotovu diskusijų vengė, nes jiems 
trūko argumentų, ir jos galėtų sudaryti įs
pūdį, kad iš jų dar galima tikėtis kurių 
nuolaidų. Į Urbšio rimtais, nenuginčija
mais argumentais pagrįstus įrodymus, ko
dėl Lietuva negali patenkinti Sovietų Są
jungos pageidavimų, Stalinas su Molotovu 
teatsakydavo trumpai ir sofistiškai.

Dar labiau Urbšys nustebo, kai iš toli
mesnių pasitarimų patyrė, kad Stalinas su 
Molotovu savo pageidavimus laiko nebe
ginčijamais reikalavimais ir sugestijonuo- 
ja, kad jis pasirašytų jų paruoštą sutartį. 
J. Urbšys įsakmiai pareiškė, kad jis to jo
kiu būdu negalįs, nes tam reikalui nesąs 
įgaliotas ir jo pasirašyta sutartis būtų be
vertė. Sovietų Sąjungos vyriausybė šį da
lyką laikė tiek skubiu, jog Urbšiui pasiūlė 
net telefonu susisiekti su savo vyriausybe 
ir iš jos gauti įgaliojimą sutarčiai pasira
šyti. Jam ir tai atsisakius padaryti, spalio 
4 d., 6 vai. ryto, pasitarimai buvo baigti, ir 
po valandos Urbšys išskrido atgal į Kauną.

Sugrįžęs į Kauną, Urbšys tuojau išsa
miai nušvietė savo pasitarimus Kremliuje

Doroviniai palyginimai
J. GUTAUSKAS

Daug kas Vakaruose vertina sovietinį 
režimą už tai, kad prie šio režimo, esą, nė
ra tokios ištvirkimo laisvės, kaip Vakarų 
demokratijos sąlygose.

Gal būt, galima nesižavėti Vakarų gyve
nimu, kad čia žmonių sielą užvaldė džazas, 
tvistas, seksas, istorijos apie užmušinėji- 
mus ir kiti nervus dilginą dalykai. Bet ką 
padarysi: likiminis demokratijos ir mūsų 
techninio amžiaus trūkumas. Dvidešimtojo 
amžiaus demokratija — tai dar ne Dievo 
karalystė, ir netenka dar į ją melstis. Bet 
demokratijos blogosios pusės yra žymiai 
mažesnė blogybė, negu komunizmo blogo
sios pusės. Jau geriau, kai viskam duota 
laisvė, dorovei ir nedorovei, negu kai vis
kas uždrausta ir užšaldyta, uždrausta ir iš
tvirkimas ir šventumas, ir knygos apie 
švarią meilę, viešieji namai ir vienuoly
nai. Be to, Vakaruose netokia jau visiška 
laisvė suteikta ištvirkavimui. Vyriausybė 
ne viską leidžia, ir dar vis tiek galima gy
venti. O sovietuose jau negalima: čia ga
lima tik kentėti, kaip kalėjime, ir tai Va
karuose „sovietinės nekaltybės“ šalininkai 
turėtų suprasti. Tegul jie pagalvoja, koks 
klimatas geresnis: ekvatoriuje, kur laisvai 
žydi viskas, ir nuodingi augalai ir puikios 
gėlės; ar šiaurės ašigaly, kur viskas užšal
dyta, kur tik laikosi baltosios meškos.

Valstybiniu požiūriu, be abejo, demo
kratinė vyriausybė čia yra nepalyginamai 
teisingesnė. Vyriausybė apskritai nepriva
lo turėti teisės kištis į asmeninį žmonių 
gyvenimą, kiek tas jų asmeninis gyveni
mas neišeina iš teisėtumo rėmų. Pavyz
džiui, valstybės vyriausybė neturi teisės 
žmonėms uždrausti linksmintis taip, kaip 
jie norėtų. O sovietuose šokių aikštelėse 
kaba skelbimas: „Stiliniai šokiai draudžia
ma“. Taip pat draudžiama dešimtys ir 
šimtai kitų pasilinksminimo būdų: užda
ryti restoranėliai ir rūsiai, kurių anais se
nais laikais miestuose buvo šimtai ir ku
riuose žmonės prie stiklo alaus pasilsėda
vo; uždraustos jaukios kavinės, kuriose 
galima būdavo ne tik pietus pavalgyti, bet 
ir pasėdėt ir pasišnekėt: uždrausta apskri
tai viskas, išskyrus demonstracijas su rau
donom vėliavom. Daugiausia šis draudi
mas kyla iš sovietinių valdovų baimės, kad 
nekiltų revoliucija. Jie puikiai supranta: 
jeigu žmonėms duoti vietos susirinkti, kur 
jie gali nevaržomai pasikalbėti, tai neuž
teks šnipų ir informatorių sekti. Visa tai 
>r yra žavingumas kaip tik to „darbo žmo
nių sovietinio auklėjimo nekaltybės“, kuri 
atmeta galimybę Vakarų laisvės. Tai jau 
geriau lai būna laisvė, negu tokia „nekal
tybė“, kuri paverčia visą valstybę į karei
vines, kolchozą ir dirbtuvės cechą.

0 jei iš esmės kalbėti apie sovietinio gy
venimo būdo „nekaltybę“, tai reikia turėt 
galvoje, kad šią „nekaltybę“ sovietiniai 
valdovai skiria tiktai masėms, žiūrėdami, 
kad būtų galima jas prilaikyti. Patys sau 
jie leidžia kai ką daug linksmesnio. Vaka-

ALEKSANDRAS MERKELIS

respublikos prezidentui ir aptarė tolimes
nius su jais susijusius žygius. Spalio 5 d. 
Urbšys į Užsienio Reikalų Ministeriją pa
sikvietė Vokietijos pasiuntinį Lietuvai dr. 
Zechliną, tikėdamas iš jo patirti Vokieti
jos vyriausybės nusistatymą šiuo Lietuvai 
nepaprastai opiu ir svarbiu klausimu. Dr. 
Zechlinas buvo santūrus, vengė tuo klausi
mu plačiau kalbėti, tačiau iš pokalbio su 
juo Urbšys suprato, kad dėl susidariusios 
politinės konjunktūros Vokietija šiuo me
tu Lietuvai nieko negali padėti. Spalio 6 d. 
Ministrų Taryba, pirmininkaujama res
publikos prezidento, nutarė sutikti pasira
šyti su Sovietų Sąjunga savitarpinės pa
galbos sutartį, vietoj raudonosios armijos 
įgulų pasiūlant jos karinę misiją prie Lie
tuvos kariuomenės štabo su sąlyga, kad to
kia pat Lietuvos karinė misija bus ir prie 
Sovietų Sąjungos karinės vadovybės šta
bo. Deryboms dėl savitarpinės pagalbos su 
Sovietų Sąjunga buvo paskirta delegacija, 
kurią sudarė užsienio reikalų ministras J. 
Urbšys — jos pirmininkas ir nariai: mi
nistro pirmininko pavaduotojas K. Bizaus
kas ir kariuomenės vadas gen. St. Raštikis. 
Prie delegacijos buvo priskirti keli eksper
tai: tarptautinės teisės reikalams — doc. 
T. Petkevičius, geografijos — VI. Vilimas, 
kariniams — gen. štb. pik. Rupšys ir eko
nominiams — J; Norkaitis, Užsienio Rei
kalų Ministerijos ekonominio departamen
to direktorius.

Spalio 7 d. Lietuvos delegacija išskrido į 
Maskvą, ir tos pat dienos vakarą buvo pra
dėtos derybos, kurios buvo nesklandžios ir 
sunkios. Stalinas su Molotovu nekreipė nė 
mažiausio dėmesio į Lietuvos delegacijos 
rimtus ir visokeriopai pagrįstus argumen
tus ir griežtai jai diktavo savo reikalavi
mus, kuriuos Lietuvos delegacija besąly
giškai turėjo priimti. Iš kelias dienas tru
kusių derybų paaiškėjo, kad Sovietų Są
junga iš Lietuvos reikalauja to, ko ši jokiu 
būdu negali patenkinti, nepažeisdama savo 
valstybės suverenumo. Kadangi Sovietų 

ruošė, be abejo, žinoma 'išgarsėjusi G. 
Aleksandrovo istorija, apie kurią sovieti
niai laikraščiai 1955 m. rašė. Rašė, žinoma, 
toli gražu ne viską (tuomet prasidėjo Sta
lino nuvainikavimo metas, todėl kai kurie 
„nuvainikavimo“ pranešimai pradėjo pa
tekt į spaudą). G. Aleksandrovas buvo 
svarbiausias sovietinis ideologas — mark
sistas, tai yra toks žmogus, kuris tiesiogiai 
vadovavo „darbo žmonių komunistiniam 
auklėjimui“. Bet šia veikla jis užsiiminėjo 
tik dieną. O vakarais ir naktimis jis ir jo 
kolegos reikšdavosi visiškai kitaip: pasi
kviesdavo moterų, išvykdavo su jomis į 
savo užmiesčio vasarnamius, surengdavo 
ten orgijas ir maudydavo moteris šampane 
(šiuo gėrimu pripildydavo vonias).

Tokia dvasia gyvena beveik visi šie 
„auklėtojai komunistinio sąmoningumo“. 
Ištvirkimas ir girtavimas — tai jų pagrin
dinis laisvalaikio verslas.

NUVALOMAS STALINO PAVEIKSLAS
(E) Sovietinėje publicistikoje apie ant

rąjį pasaulinį karą jau kuris laikas ryškė
ja tendencija, siekianti nuvalyti. Chruščio
vo labai sumurzintą Stalino paveikslą. Juk 
be perdėto asmenybės kulto ir kerštingo 
masių likvidavimo, Chruščiovas buvusiam 
savo viršininkui prikišo ir jokios strategi
nės nuovokos neturėjimą, ypač išryškėju
si antrojo pasaulinio karo pradžioje. Gi da
bartiniai pasisakymai spaudoje jau sten
giasi piešti žymiai šviesesnį feldmaršalo 
Stalino atvaizdą.

Tam tikras karo istorijos peržiūrėjimas 
jau matyti iš to, kad sovietinio maršalo 
Žukovo vardas vėl minimas, nors dar ir ne
labai žymioje vietoje. Tikriausiai prie to 
bus prisidėjusi ir Vakarų literatūra. Lais
vajame pasaulyje antrojo pasaulinio karo 
įvykių tyrimas ir vertinimas jau prieš dau
gelį metų yra kiekvienam prieinamas. 
Chruščiovo puolimai prieš mirusį Staliną 
nieko čia nepakeitė. Priešingai, Vakaruo
se su dideliu nepasitikėjimu buvo žiūrima 
j Chruščiovo savigyras apie savo nuopel
nus praėjusiame kare. Visa tai dabar vei
kia sovietų istorikų pastangas moksliškai 
pavaizduoti, kaip iš tikrųjų buvo. Bet jie 
turi tik žingsnis po žingsnio ir atsargiai 
žengti pirmyn, nes partiniai komisarai vis 
dar tebenustato, kas yra istoriška ir kas 
ne. Tačiau moksliniai ryšiai su Vakarais 
ir sovietų mokslininkams jau pasidarę pri
einami vakariečių karo istorijos veikalai 
partiniams pareigūnams vis labiau apsun
kina savų tezių gynimą. Didelę pagalbą ru
sų istorikams suteikė abu sovietiniai mar
šalai Bagramianas ir Konevas savo straips 
niais, atspausdintais „Literaturnaja gaze- 
ta“ ir „Pravda“. Bagramianas rašė apie 
raudonosios armijos nepasisekimų priežas
tis antrojo pasaulinio karo pradžioje. Jis 
nurodė, kad Stalino laikais buvo klaidin- 

Sąjungos peršamoji savitarpinės pagalbos 
sutartis pažeidė Lietuvos valstybės suve
renumą, o derybų metu Stalino ir Moloto
vo elgesys buvo atšiaurus, ne derybinio, 
bet reikalaujamo, diktuojamo, pobūdžio, 
tai Lietuvos delegacijai nebebuvo kitokios 
išeities, kaip derybas nutraukti. Toks jos 
ryžtas Stalinui ir Molotovui buvo nema
lonus ir, gal būt, įtartinas: ji, sumaniai J. 
Urbšio vadovaujama derybose, laikėsi at
spariai ir drąsiai, lyg turėtų stiprų užnu
garį. Be to, tų derybų vaidyba Sovietų Są
junga norėjo pasauliui parodyti savo tai
kingumą, savo tariamą susirūpinimą ma
žųjų tautų nepriklausomybe. Tad Stalinas 
su Molotovu, norėdami derybas baigti sėk
mingai ir suprasdami, kad Lietuvos dele
gacija be savo vyriausybės žinios ir sutiki
mo negali priimti jų reikalavimų, pasiūlė 
jai tuo reikalu skubiai susisiekti su savo 
vyriausybe.

Tokiai padėčiai susidarius, du Lietuvos 
delegacijos nariai — ministro pirmininko 
pavaduotojas K. Bizauskas ir kariuomenės 
vadas gen. St. Raštikis — spalio 9 d. rytą 
išskrido į Kauną painformuoti vyriausybę 
apie derybų eigą ir gauti jos nurodymus, 
kaip šiuo kritišku metu ji turi elgtis: nu
traukti derybas, ar pasirašyti jau paruoš
tą sutartį. Tą pat dieną prezidentūroje bu
vo. sušauktas Ministrų Tarybos posėdis, 
pirmininkaujamas paties respublikos pre
zidento A. Smetonos. Jame atskridę dele
gacijos nariai išsamiai nušvietė pačią de
rybų eigą, jų atšiaurų pobūdį ir Sovietų 
Sąjungos reikalavimus, nuo kurių ji neat
sisakys. Iš pranešimo buvo aišku viena, 
kad tai sutarties forma Sovietų Sąjungos 
reikalavimai, ir Lietuva bejėgė prieš juos 
atsispirti. Visapusiškai apsvarsčius šį ne
paprastai opų reikalą, Lietuvos vyriausy
bei teko spręsti dileminį klausimą: pasi
rinkti vieną iš dviejų blogybių. Jei Lietu
va su Sovietų Sąjunga pasirašys savitarpi
nės pagalbos sutartį, bus pažeistas valsty
bės suverenumas, bet tuo tarpu išsaugota 
bent dalinė Lietuvos nepriklausomybė. Jei 
Sovietų Sąjunga laikysis savo pasirašytos 
sutarties, ilgainiui gali įvykti Lietuvai pa
lankių tarptautinės politikos pakitimų; ku
rie padės vėl atgauti visišką suverenumą. 
Jei sutartis bus atmesta, iš Sovietų Sąjun
gos greitu laiku galima tikėtis smarkios 
reakcijos, kuri visiškai sužlugdytų Lietu
vos nepriklausomybę.

Be to, savitarpinės pagalbos sutarties 
pasirašymą ar atmetimą sprendžiant, la
bai didelės, gal net ir lemiamos reikšmės 
turėjo Vilniaus klausimas, kuris buvo su 
ta šutartimi susietas: ją pasirašant, Vilnius 
ir Vilniaus krašto dalis Lietuvai grąžina
ma. Nepasirašydama sutarties, Lietuvos 
vyriausybė Sovietų Sąjungai duotų gau
sios ir dėkingos medžiagos ją kaltinti, kad 
jos politika Vilniaus atžvilgiu buvus veid
mainiška, kad ji Vilniaus išsižadanti. Per 
dvidešimtį metų lietuvių tautinė ir valsty
binė sąmonė tiek glaudžiai bei stipriai bu
vo suaugus su Vilniumi, jog atsižadėjimas, 
nors ir iš priešo rankų, priimti galėjo tau
toje sukelti tokią didelę audrą, prieš kurią 
neįmanoma būtų atsispirti ir nepriklauso
mybę išlaikyti. Tad vyriausybės ir buvo 
nutarta pasirašyti su Sovietų Sąjunga sa
vitarpinės pagalbos sutartį: iš dviejų blo
gybių pasirinkta mažesnioji.

(Bus daugiau)

gai tikima, jog karo pradžioje valstybės 
puolikės visada turi pirmumą prieš taiką 
mylinčius kraštus. Todėl ir pradiniai vokie 
čių pasisekimai rėmęsi Hitlerio žodžio lau
žymu ir jo klastingu puolimu. Vėliau gi, 
esą, nukrypta į kitą kraštutinumą: visa kai 
tė už sovietų nepasisekimus karo pradžio
je suversta „vyriausios karinės vadovybės, 
pirmoje eilėje paties Stalino klaidoms ir 
apsileidimams“. Esą, apie Hitlerio ruošia
mąjį puolimą juk buvę žinoma ir tik dėl 
nusikalstamo apsileidimo nebuvo laiku su
organizuotas pasipriešinimas. Bagramia
nas kelia klausimą: kur iš tikrųjų yra tie
sa? Jo nuomone, abi pažiūros teišreiškia 
tik dalį teisybės. Negali būti jokios abejo
nės, jog Stalinas stiprino vakarinių sienų 
apsaugą. Dėl to, pavyzdžiui, Konevo armi
ja iš Kaukazo buvo perkelta į Ukrainą. 
Taip pat ir generolo Lukino armija iš Si
biro laiku atvyko į Ukrainą. Tačiau Stali
nas padarė sunkią klaidą, kad pasienyje 
buvusiems daliniams, pirmoje eilėje aviaci 
jai, neįsakė būti pasirengusiems. Tačiau 
reikią dalinai atsižvelgti ir į Stalino pa
siteisinimą. kad jis karinio pasirengimo 
priemonėmis nenorėjęs paskatinti Hitlerio 
pulti. Prancūzai ir anglai išskėstomis ran
komis būtų sutikę faktą, kad Hitlerio spau 
dimas nuo jų būtų buvęs nukreiptas į So
vietų Sąjungą. Bagramianas pagaliau ma
no. kad iš tų įvykių visumos jokios tikros 
išvados negalima padaryti. Į laikraštinin
kų klausimus jis atsakė, kad karo pradžio
je Stalinas padarė klaidų, tačiau negalima 
nepripažinti, kad jis yra ir pozityviai prisi
dėjęs prie pergalės.

Maršalas Konevas tik vieno epizodo pa
vaizdavimu „Pravdoje“ bando atitiesti Sta 
linui prikišamą ydą, kad jis buvęs nepri
einamas ir savo sprendimuose kietaspran
diškai nepakeičiamas. Jis aprašo, kaip Sta-

ONOS VEVERŽYTĖS, 1965 m. atvykusios 
iš Lietuvos, prisiminimai

Buvo bulviakasis, 1944 m. spalio 3 diena. 
Frontas jau buvo nutolęs. Nors kareivių 
dar buvo miškuose, bet didesnių susišau
dymų jau nebebuvo girdėti. Žmonės, bai
mės apimti, o daugelis ir karo nelaimės iš
tikti, ieškojo pastogės pas tuos, kurie, dar 
nebuvo sudegę ar apiplėšti.

Pas mane apsistojo senesnio amžiaus dar 
netekėjusios moterėlės Visgirdytės. Jų na
mai buvo sudeginti karo audros. Pirmoji 
diena praėjo laimingai, bet niekas negalėjo 
žinoti, kas bus rytoj. Antrąją dieną iš ryto 
pradėjome dairytis, kas dedasi aplinkui. 
Visur buvo tyku, ir nieko nebūtų buvę ga
lima surasti. Daugumas buvo pasislėpę, tik 
moterys su vaikais išeidavo apsižvalgyti, 
kas dedasi lauke.

Aš turėjau rusaitę našlaitę, kaip augin
tinę, kurios motiną nušovė vokiečiai, 1941 
metais užimdami Lietuvą. Paėmusi savo 
augintinę, išėjau į kiemą ir staiga pastebė
jau atjojančius rusų žvalgus. Jie prijoję 
klausė, ar nėra vokiečių. Rusai visi buvo 
išgėrę ir kai kurie apsiavę vieną koją batu, 
kitą klumpe. Matyt, pametė batus. O gal, 
kai taip smarkiai išgėrę, apsiriko aūdamie
si.

Po to pasirodė ir pėsčių rusų, kurie klau 
sė, ar nėra vokiečių, ir prašė išgerti. Pas
kui pradėjo klausinėti moterų, girdi, nori
me pagulėti. Aš degtinės neturėjau ir sa
kiau, kad pas mane jokių bobų pagulėti nė 
ra. Tuomet jie perėjo kambarius ir sura
do tas moterėles, kurios buvo apsistojusios 
pas mane. Išgirdau kambariuose triukšmą. 
Vienas rusas griebė moterį, parsivertė ir 
ruošėsi prievartauti. Moteris išsigandusi ir 
verkdama prašėsi paleisti. Bet rusas į jos 
prašymą nekreipė dėmesio. Tada aš rusiš
kai sukeikiau ir liepiau paleisti. Bet rusas 
ir toliau tampėsi. Nieko nebelaukdama, 
spyriau jam į gerą vietą, jis tik sušuko ir, 
staiga pakilęs, trenkė man į galvą, kad tik 
tamsu akyse pasidarė ir nuvirtau.

Tur būt, buvau be sąmonės, bet tik pa
jutau. kad jau šaudosi. Aš iš tos baimės 
nepasijutau, kaip atsidūriau savo slėptu
vėj rūsyje. Jis galėjo ir mane nušauti, bet 
kadangi ten buvo daugiau rusų, tai jie tą 
siuntantį apmalšino ir pristatė vyresnia
jam, o tas jį nusivedė, ir kiti išėjo paskui.

Tos moters dar .nespėjo išprievartauti, 
bet aš tai buvau ligonis ilgesnį laiką, nes 
smūgis galvon buvo stiprus. Vėliau, jeigu 
pastebėdavau, kad ateina rusai, tai išsi- 
slapstydavom, o mergaitė sakydavo, kad 
nieko nėra namuose. Jai dar pavojaus ne
buvo, nes dar buvo per maža.

Mano augintinę Tikamirovą buvo pa
ėmęs Visgantas, kuris buvo komunistas ir 
turėjo gerą vietą prie rusų 1940 metais. 
Prasidėjus rusų-vokiečių karui, jis pabėgo, 
o žmona šoko į šulinį ir užsimušė. Tuomet 
paėmiau aš tą mergaitę ir auginau. Antrą 
kartą užėjus rusams, grįžo ir Visgantas. Jis 
norėjo mane vesti ir sakė, kad mes būsime 
tos mergaitės tėvais. Aš jo pasiūlymo ne
priėmiau, o mergaitę pasilaikiau ir užau
ginau.

Moterų išprievartavimas buvo dažnas at 
sitikimas. Man žinoma tokia Katarina ir ki 
tos 60-80 metų amžiaus senutės, kurios bu
vo išprievartautos. Tai kaip tik pastebėda
vau. kad rusai ateina, lįsdavau į savo slėp
tuvę, o viršuj užrisdavo akmenis, ir neat
rodė, kad ten galima pasislėpti. Mano slėp 
tuvę galėjo surasti tik tas. kuris žinojo. 
Mergaitė prie slėptuvės nebūdavo.

Apie du mėnesius prieš rusų atėjimą 
Kretingos miškuose buvo nuleisti desanti
ninkai, kurie vakare ar naktį sutartais švil 
pūkais susisiekdavo. Jų tarpe buvo ir Gri
gaitis iš Bruožiu, dabar jau miręs Rusijoj.

Kai tik rusai spėjo ateiti ir dar kojų ne
apšilo, tuojau pradėjo vykti per kaimus ir 
rinkti rekvizicijas. Jeigu kas nenorėjo 
duoti ar neturėjo, iš to ir paskutinę kiaulę 
ar karvę atimdavo.

Vėliau susidarė buvusių vagių ir bandi
tų valdžia, kuri reikalavo duoti viską, ką 
kas turi, savo išlaisvintojams.

Aš turėjau 15 hektarų ūkelį Veviržėnuo- 
se, ir jį iš manęs konfiskavo 1945 m. sau
sio mėnesį ir komisaru paskyrė Antaną 
Rasutį iš Ruigių kaimo. Jis turėjo saugoti 
mano nekilnojamąjį turtą. Aš tą dieną pa- 
melžiau karvutę, nešiau pieną į vidų ir pa
mačiau, kad atvyksta vežimai. Maniau, 
kad vyks per mano kiemą toliau. Ne, jie 
sustojo ir sako, kad šiandieną viską kon
fiskuoja! Aš nusigandau ir nežinojau, ką 
daryti. Jie susikrovė visą mano kilnojamą
jį turtą ir išvažiavo. Aš gavau raštą, kuria- 

linas buvo nutaręs, puolant Berlyno kryp
timi tankų padarytą prasiveržimą išplėsti, 
panaudojant tam dalį Žukovo armijos. Kai 
jam buvo paaiškinta, jog tai pareikalaus 
ilgesnio laiko, jis savo nutarimą pakeitė ir 
pasitenkino toje vietoje turimomis pajėgo
mis.

Nors tai nėra pagrindinis Stalino pa
veikslo keitimas, tačiau svarbus įvykių 
pervertinimas. Jis patinka plačiosioms gy
ventojų masėms, kurios vis dar negalėjo 
apsiprasti su visišku Stalino vardo išbrau
kimu.

me buvo surašyti paimti stambesni daik
tai, o smulkesnių net nerašė, nes vykdomo
jo komiteto pirmininkas sako, girdi, tu jų 
vis tiek niekada neatgausi.

Jų paliktasis komisaras manęs nebelaikė 
nė valandos. Sako, eik ko greičiausiai kur 
nori. Bet rytoj, sako, turi registruotis sau
gume.

Išvaryta iš namų, verkdama išėjau į 
Gargždus, ieškodama prieglaudos pas savo 
pažįstamus. Nuo tos išvarymo dienos tu
rėjau kasdieną registruotis saugume. Nuo
latinės gyvenamosios vietos neturėjau. Pa
siėmusi mažą ryšuliuką, ėjau iš sodybos į 
sodybą elgetaudama ir už gautąją išmal
dą atkalbėdavau poterėlius. Kitą dieną tu
rėjau grįžti į Veviržėnus ir registruotis. 
Tą dieną buvo dideli vežimai į Sibirą. Ap
sistojau pas savo pažįstamą Butkienę, ku
rios vyras jau buvo išvežtas pirmosios ru
sų okupacijos metais ir nužudytas darbo 
stovykloj. Palikusi pas ją savo augintinę, 
pati išėjau į lauką, susiradau gerą užuovė
ją po tiltu ir čia išbuvau per naktį. Kai ry
tą grįžau, tai radau tik savo augintinę, o 
mano geradarė jau buvo išvežta. Išsigan
dau. Galvoju, gal buvo mano laimė, kad 
čia nemiegojau. Tą naktį išvežė Petronėlę 
Juraškienę. Poplesienę, Skersnauską ir 
daugelį kitų, kurių šiandieną pavardžių ne 
beprisimenu.

Meldžiausi ir prašiau Dievą, kad man ne 
reikėtų mirti Sibiro vergų stovykloje. Tą 
dieną ir saugumas neturėjo laiko. Kai už
ėjau nustatytu laiku, viskas buvo užrakin
ta. Apsisukus išėjau, kad nebūčiau kam 
nors ant kelio. Kai kitą dieną nuėjau, .tai 
su visu maistu, kurį buvau susielgetavusi. 
Norėjo iš manęs tą maistą atimti, bet ne
daviau. Saugumo viršininkai buvo Skarato 
vas, Vasiljevas ir Petras Jankauskas. Kar
tą dėl to maisto pasakiau, kad jei jūs at
kalbėtume! poterius, tai irgi gautumėt. 
Tada griebė mano maistą, sviedė pro lan
gą, o mane pastūmė į kampą.

Antrą kartą, kai vyko vežimai, aš jau 
buvau sulaikyta saugume, bet atėjus sau
gumo viršininkui rusui, buvau vėl paleis
ta. Sako, paleiskite tą bobą, nes jau visi 
jos draugai išvežti, o darbų nėra, tai ji pa
ti badu nudvės.

Jei kada neatvykdavau nustatytu laiku 
registruotis, tai būdavau baisiai koliojama, 
ir klausdavo: tu šiokia ir tokia, kur buvai, 
ar banditams maistą nešei?

Buvo vežimai ir plėšimai. Gražiau apsi
rengęs žmogus negalėjo pasirodyti nė Kre
tingoje. Būdavo užpuolamas, nurengiamas 
ir paleidžiamas nuogas. Nuvilktus rūbus 
rusai nuveždavo į kitą miestą ir parduoda
vo. Patys tų rūbų nepardavinėdavo. Pagau 
davo tam reikalui kokią nors moterį ar se
nuką, o patys atsistodavo už kampo ir žiū
rėdavo, kad pardavėjas nepabėgtų su pi
nigais.

Sunku visus žiaurumus aprašyti, ir juos 
tik tas gali suprasti, kuris rusų rojų yra 
matęs ir vargęs jame. Mano atmintis jau 
smarkiai pagadinta, nes labai buvau kan
kinama ir mušama.

1946 metais mane suėmė ir uždarė Ve- 
viržėnų kalėjime, o vėliau iškėlė į Kretin
gą, kur buvau labai žiauriai tardoma ir 
kankinama. Aš buvau kalinama už savo 
vyrą. Sakė, kad jis yra partizanas ir kad 
aš jį remiu. Reikalavo, kad aš jį išduobiau 
ir pasakyčiau, kur jis yra. Apie savo vyrą 
nieko pasakyti negalėjau, nes tikrai neži
nojau, kur jis yra. Artėjant rusams, fron
tas lūžo, žmonės pradėjo bėgti, maišytis, ir 
aš su savo vyru netekau ryšio. Daugumas 
mėgino bėgti, bet nepavyko, nes rusai už
ėjo už akių ir visus, kuriuos sugaudė, grą
žino atgal.

Kretingos kalėjime tuo metu buvo apie 
180 žmonių. Daugiau buvo vyrų, negu mo
terų. Kaliniai buvo įvairiausių profesijų 
ir išsilavinimo. Jų tarpe netrūko nei darbi
ninko, nei ūkininko ar tarnautojo. Kalėji
mas buvo čekistų priežiūroj ir priklausė 
naikinamajam batalionui. Čekistų virši
ninkas buvo rusas Makarovas. Čekistai ne
siskaitė nei su žmogumi, nes su jo gyvybe. 
Mušdavo, stumdydavo, o po to įmesdavo į 
rūsį, kuriame vasarą buvo vanduo, o žie
mą ledas. Palaikę rūsy, kol sušali, vėl atsi
veda tardyti, o po to įleidžia į kitą kamerą, 
kurioje irgi nebuvo nei narų, nei čiužinio. 
Nuvargintas, nukankintas, sušalęs, džiau
giesi, kad galėsi pabūti sausoje kamero
je. Pasidėjęs savo švarkelį ar ryšulėlį po 
galva, manai, kad dabar jau gausi pailsėti. 
Bet staiga suskamba kameros štangos, ir 
žinai, kad ateina čekistai. Ateina tikrinti 
kalinių, ar niekas negriauna sienos pabėg
ti, ar kitokių dalykų neišsigalvoję. Sudre
ba širdis, kai pamatai čekistus, ir nežinai, 
kam šiandieną bus eilė. Tik meldiesi ir pra 
šai Dievo atleisti nuodėmes, nes mirtis jau 
visiškai nebaisi. Taip tikrindavo kiekvieną 
naktį, apie 1 valandą.

Kai ateidavo čekistai, tai nebuvo tokios 
nakties, kad nepasirinktų pagal savo nuo
žiūrą kalinių. Kur jie juos vesdavo, tai nie
kuomet nesakydavo. Tik girdėdavome, 
kaip suskamba kieme vartai, suūžia maši
na ir mūsų bendro likimo broliai išvežami 
ir negrąžinami. Jie būdavo nuvežami už 
Darbėnų į pušynėlį ir sušaudomi.

(Bus daugiau)

3



EUROPOS LIETUVIS 'Nr. 33(874). 1965. VIII. 17

Europos lietuvių kronika
LIETUVIŠKAS ŽIDINYS MUSŲ 

RANKOSE

Rugsėjis jau čia pat. Jo pradžioje D. Bri
tanijoje prasideda pradiniai ir viduriniai 
mokslai. Šiemet šio krašto lietuviai sulau
kė naujienos; pritariant bei laiminant Eu
ropos lietuvių naujajam vyskupui Dr. Pr. 
Braziui, MIC, remiant mūsų kunigams ir 
apskritai tautiečiams, lietuviai marijonai 
Nottinghame atidarė jaunimui lietuvišką 
mokymo bei auklėjimo įstaigą. Priimami iš 
visos D. Britanijos jaunuoliai paskutinių 
pradžios mokyklos skyrių, vidurinių mo
kyklų (grammar school, secondary mo
dern, technical college) ir universiteto 
studentai. Jie visi galės ruoštis gyvenimui 
krikščioniškai lietuviškoje dvasioje.

Kviečiame tautiečius nauju savu židiniu 
domėtis, pasinaudoti ir jį paremti. Židinio 
ateitis priklausys nuo mūsų visų.

Minime 25 metus Lietuvos okupacijos ir 
rezistencijos. Nauja auklėjimo - mokymo 
įstaiga norėtų kaip tik rezistencijai pasi
tarnauti. Vispusiškai paremdami nepapras 
tai sunkų steigėjų darbą, rikiuosimės į ko
vos gretas už krikščionišką Lietuvą.

Mokiniams už mokslą mokėti nereikės. 
Už išlaikymą — mokestis pagal išgales. 
Gausioms, neturtingoms šeimoms daromos 
ypatingos lengvatos.

Kviečiame tuojau jaunuolius registruoti, 
atsiunčiant išeito mokslo pažymėjimus, as
mens žinąs. Notttinghame pradžios moks
las prasideda rugsėjo 6 d., vidurinis 8 d., 
o universitetinis spalio pradžioje.

Visais rūpimais reikalais kreiptis į Įstai
gos vedėją kun. S. Matulį, MIC, iki rugpjū
čio 31 dienos. Jo adresas: 26 Healey St., 
Meadows, Nottingham. Po to: 16, Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham.

Tel. 85738.

LONDONAS
SVEIKINIMAS IŠ RAMBOREE

„Europos Lietuvio“ redakcija gavo ma
lonų sveikinimą iš reprezentacinės skautų 
draugovės „Lietuva“, kuri atstovauja lie
tuviams skautams Chatsworthe, Derbyshi
re, Ramboree.

Vienuolikos vadų ir skautų pasirašyta
me sveikinime, be kita ko, rašoma:

„Čionai septynias dienas plevėsuos tri
spalvė, septynias dienas mes garsinsime 
Lietuvos vardą kitataučių tarpe, bandysi
me įrodyti laisvojo pasaulio skautams, kad 
lietuvių skautija tremtyje yra gyva, tobu
la, mylinti savo tautą ir trokštanti laisvės 
ir nepriklausomybės savo kraštui“.

PLK. V. STRIMAS KANADON
DBLS Valdybos narys ir Lietuvių Namų 

Akc. Bendrovės direktorius pik. V. Strimas 
atostogų išvyko į Kanadą aplankyti savo 
artimųjų.

ra MOŠŲ KAINOS NESIKEIČIA!

J Nepaisant to, kad nuo liepos 1 d. Sov. muitai daugumai
ri siunčiamų į Lietuvą dovanų padidinami, mes išimtinai
ra ir tik iki rugsėjo 1 d. visas pas mus užsakomas prekes 
J siunčiame į Lietuvą nepakeltomis, tomis pačiomis 
ra kainomis, kaip iki šiol.

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

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

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

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

ra Siųskit užsakymus, reikalaukit pavyzdžių ir patarimų: |

BALTIC STORES LTD. į
0 (Z. JURAS)

ra 421, HACKNEY ROAD, LONDON, E.2.
[įj - Telef. SHO 8734 ;

m SKYRIAI:
[jj Manchesteryje —121 Middleton Rd., 8. į
jn Chicagoje — L. Venckus, 7030 So. Talman, I
In Chicago, Ill, 60629, Tel. 436-0494,
ra Kanadoje — 124 Park St., Sudbury, Ontario.
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DBLS TARYBOS PIRMININKAS 
LONDONE

Praeitos savaitės gale buvo atvykęs į 
Londoną DBLS Tarybos Pirmininkas Dr. 
S. Kuzminskas.

Jis lankėsi ir Lietuvių Namuose ir apsi- 
pažino su DBLS ir Lietuvių Namų Akc. fi
ves veikla ir tarėsi su šių abiejų institucijų 
vadovais. ,

PIRMI ŽINGSNIAI
Lietuviškojo berniukų bendrabučio Not

tinghame reikalai yra tvarkomi toliau.
Širdingai dėkojame visiems, kurie bet ko 

kiu būdu prie šio svarbaus darbo jau pri
sidėjo ar pažadėjo prisidėti.

VL. CIVINSKAS LONDONE
Daugelį Europos kraštų apvažiavęs, į 

Londoną praeitą savaitę buvo užsukęs nuo 
lat Čikagoje gyvenąs „Terros“ leidyklos sa
vininkas Vladas Civinskas su dukrelėmis 
Beatriče ir Kristina. Čia aplankė bičiulius 
ir Britanijos, daugiausia Londono, įžymy
bes.

Ta ilgesnė kelionė buvo tėvų dovana 
dukterims, kurios dabar kaip tik baigė 
gimnaziją ir pradės studijuoti. Tėvas ke
lionėje išpildė jų troškimą — pamatyti 
bent Baltijos jūrą, kuri atsiremia į gimtą
ją Lietuvą...

Ta proga VI. Civinskas papasakojo, kad 
jo „Terra“ netrukus išleidžia didžiulę Dr. 
V. Sruogienės parašytą Lietuvos istoriją, 
taikomą daugiausia jaunimui. Nuo visų lig 
šiolinių istorijų ši naujoji skirsis iš pačių 
pagrindų, nes joje bus daug vaizdinės me
džiagos: daugybė retų iliustracijų, o pati 
medžiaga — istorinių dokumentų ištrau
kos. Tuo ji galės būti ypač patraukli jau
nimui.

Be kita ko, VI. Civinskas pažadėjo žy
miai sumažinti tos knygos kainas Britani
jos lietuviams, kad ji būtų prieinama vi
siems, o ypač lietuviškoms mokykloms ir 
jaunimui.

VYTENIEČIŲ PAMALDOS
9 pėstininkų L.K. Vytenio pulko šventė 

Lietuvoje buvo švenčiama rugpjūčio 26 d. 
Tad tų gražių tradicijų prisilaikydamas, 
ir Londone gyvenantis Vyteniečių būrelis 
kasmet pamini savo pulko šventę. Kaip 
kiekvienam žmogui brangi yra jo gimimo 
diena, taip brangi ir pulkui savoji pulko 
šventė. Todėl ir susidarė tradicija, kad 
Londone gyvenantieji Vyteniečiai savo me 
tinę šventę pamini užprašydami pamaldas 
už žuvusius pulko karius.

Pranešu, kad pulko šventės proga jau 
ir šiais metais yra užprašytos pamaldos, 
kurios bus laikomos Londono lietuvių baž
nyčioje rugpiūčio 29 d„ sekmadienį, 11 vai. 
dienos metu. Kviečiu visus gausiai atsi
lankyti ir pasimelsti už žuvusius ir miru
sius 9 pėstininkų L.K. Vytenio pulko ka
rius.

V. Zdanavičius

SALEZIEČIŲ GIMNAZIJOS ATSTOVAI

LIETUVIŲ KOLONIJOSE

. Saleziečių Gimnazijos Italijoje atstovai 
kun. A. Tranavičius ir teol. stud. P. Ruš- 
kys, aplankę Lietuvių Sodybą ir Londono 
lietuvius, pirmiausiai išvažiavo į lietuvių 
skautų stovyklą.

Po to jie apvažinės visas lietuvių kolo
nijas Britanijoje, lankydami tas šeimas, 
kurių vaikai mokosi Saleziečių Gimnazijo
je, o taip pat ir tas. kuriose yra mokykli
nio amžiaus vaikų ir ypač galinčių vaikus 
pavesti globoti saleziečiams — mokyti lie
tuviškai ir kitų vidurinėse mokyklose išei
namųjų dalykų. Lietuvių kolonijose jie 
praleis iki rugsėjo 24 d„ kada Gimnazijoje 
vėl prasidės mokslas. Tada su naujais kan 
didatais į Gimnaziją grįš į Londoną, o iš 
čia į Italiją. Kartu grįš ir tie. kurie buvo 
parvažiavę pas tėvus vasaros atostogų.

Kun. A. Tranavičius tikisi, kad kandida
tų bus, nes kai kurie tėvai jau pernai buvo 
apsisprendę leisti ten savo vaikus, tik dar 
vaikų amžius nebuvo tinkamas skirtis su 
tėvais ar vaikai čia lankė mokyklas.

Iš pernai išvažiavusiųjų visi gražiai bai
gė mokslo metus.

LANKOMI SKYRIAI
DBLS ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 

sekretorius Albinas Pranskūnas praeitą 
savaitgalį buvo išvažiavęs į Leigh ir Bolto- 
no skyrius.

Jo kelionė susijusi su DBLS suvažiavi
mo nutarimu, kad centras palaiko glau
džius ryšius su skyriais.

EKSKURSIJA SODYBON
Londono DBLS I Skyrius rengia ekskur

siją į Lietuvių Sodybą rugpiūčio 29 d„ sek
madienį. Išvažiuojama nuo Lietuvių baž
nyčios (21 The Ovai), pakeliui paimami 
ekskursantai iš Lietuvių Namų (1 Ladbro- 
ke Gardens).

Užsirašyti kviečiame ko greičiausiai pas 
S. Kasparą, Z. Jurą (Baltic Stores), Lietu
vių bažnyčios klebonijoje. Pageidaujama, 
kad užsirašant būtų sumokami kelionpini
giai. Kaina 13 šilingų.

GRĮŽUSIEJI
Kupini turtingų įspūdžių ir geros nuotai

kos, praeitos savaitės pradžioje grįžo iš Vo 
kietijos lietuviai, kurie dalyvavo Liet. Stu
dijų Savaitėje.

Kiek vėliau grįžo Lietuvių Namų baro 
komendantas K. Makūnas ir M. Bajorinas, 
kurie irgi dalyvavo Studijų Savaitėje ir 
dvi savaites pavažinėjo po Vokietiją ir Aus 
triją. Su jais kartu išvažiavo archit. V. 
Girdvainis ir jūreivis V. Ūsovičius. Jie dar 
pasiliko Vokietijoje.

Savaitei Liet. Namuose apsistojo jūrei
vis Tautvydas Lechavičius, kuris dabar 
plaukioja norvegų laivais ir kurio laivas 
trumpam užsuko į Londoną.

NCTTINGHAMAS
TAUTOS ŠVENTĖ

LAS Nottinghamo skyrius rugsėjo 4 d. 
ruošia Tautos šventės minėjimą.

Paskaitą skaitys kun. J. Kuzmickis.
Meninę dalį išpildys J. černio vedamas 

Londono lietuvių choras.
Minėjimas įvyks Bentick Rd. Ukrainie

čių salėje. Pradžia 6 vai. vak.
Valdyba

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

LEICESTER — rugpiūčio 22 d., 12 vai. 
KETTERING — rugpiūčio 29 d„ 12 vai. 
ROCHDALE — rugpiūčio 22 d., 12 vai.
HUDDERSFIELD—rugpiūčio 29 d., Iv.p.p, 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

VISTIK LIETUVIŠKA KNYGA —

GERIAUSIA DOVANA

B. Armoniėnė — Palik ašaras Maskvoje
— Sibiro pergyvenimai, 251 psl. — 22 šil.

Dr. A. Maceina — Niekšybės paslaptis — 
antikristinė dvasia istorijoje, 294 psl. — 
29 šil. 4 penai.

A. Nevardauskas — Pajūriais pamariais 
—gražus mūsų pajūris, 317 psl. — 36 š. 8 p.

Dr. A. Jasmantas — Gruodas — Pirmoji 
Dr. Maceinos eilių knyga, 94 psl. — 22 šil.

K. Almenas — Upė į rytus, upė į šiaurę
— 2-jų dalių romanas, kaina abiejų tomų
— 44 šil.

J. Girnius — Žmogus be Dievo — ši kny
ga skiriama ateizmo filosofinei analizei, 
541 psl. — 39 šil. 6 penai.

Dr. J. Prunskis — Mokslas ir religija — 
gydytojai apie amžinybės klausimus, 141 
psl., — 14 šil. 8 penai.

Nerimą Narutė — Relikvijos — lyriniai 
natiurmortai, 71 psl. — 14 šil. 8 penai.

St. Yla — Moderni mergaitė — 289 psl. 
Tai plataus užsimojimo veikalas, atsklei
džiąs bręstančios mergaites svajones — 18 
šil. 6 penai.

N. Sūduvis — Vienų vieni — 421 psl., 25 
metai rezistencijoje — 29 šil. 4 penai.

Vadovėliai, žodynai, gintaras ir visa pe
riodika. Rašyti:
DAINORA, 14, Priory Rd., Kew - Surrey.
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GIMNAZIJOJ APSILANKIUS
RAŠO Viktoras Martišius

Sunku ieškoti ko nors, kai neturi tiks
laus adreso. Dėl to buvau gana skeptiškai 
nusiteikęs, kai užėjau į vieną vokiečių ali
nę ir paklausiau šeimininkę, ar jinai neži
no. kur yra „Litauische Schule". Mano nu
stebimui, ji ne tik žino Vasario 16 gimnazi
jos adresą, — gimnazija nuo jos dar už 15 
kilometrų. — bet pati yra net ten buvusi 
ir mačiusi lietuvių tautinių šokių grupės 
koncertą, šoferis, kuris mane veža, taip 
pat labai geros nuomonės apie lietuvius ir 
sako, kad tik ši gimnazija išgarsino šio ra
maus Vokietijos kampelio vardą.

Gimnazijos direktoriaus kun. Br. Liubi- 
no nesant namie, ponia Vykintienė. kuri 
čia eina įstaigos vedėjos pareigas, man 
trumpai apibūdino šios lietuvių instituci
jos padėtį ir pakvietė J. Medušauską, gim
nazijos inspektorių, aprodyti gimnaziją.

Centrinis pastatas yra sena aristokratiš
ka pilis ir teikia gimnazijai romantišką 
atspalvį. Toliau parke stovi naujasis klasių 
pastatas, iš lauko labai modernus. Parke 
dar du seni pastatai — ten mokinių ben
drabutis. Atidžiai apžiūrėjus pastatus, ma
tyti, kad dar daug ko trūksta, ypač baldų. 
Taip pat būtina sutvarkyti patį parką, ku
rio yra net keturi hektarai, ir įrengti spor
to aikšteles. Nėra ir bibliotekos, kuri šito
kiai institucijai būtinai reikalinga.

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 95 moki
niai, visi iš Vokietijos. Kaip galima įsivaiz
duoti, klasės mokinių skaičium yra labai 
mažos, ir paskutinėje klasėje tik 5 jų — 
tai tiek šių metų abiturientų. Toks skai
čius tai idealios sąlygos mokslui, nes dės
tytojas gali visiškai individualiai prieiti 
prie mokinio.

Vaikščiojant po kiemą teko pastebėti, 
kad bemaž visi mokiniai kalba puikiai lie
tuviškai. Tikrai buvo džiugu. Teko vėliau 
patirti, kad daugumas mokinių, pradedan
čių mokslą šioj gimnazijoj, visai nemoka 
lietuviškai ir tik šios institucijos dėka iš
moksta. Mat, reikia nepamiršti, kad dau
gelis yra vaikai mišrių šeimų —-motina vo
kietė. Iš dabar esančių gimnazijoje 51 yra 
gimę tautiškai mišriose šeimose: tėvas lie
tuvis, motina vokietė, šeimos daugiausia 
sukurtos 1947-51 m. Tokias šeimas kūrė 
vyrai, prievarta įjungti į vokiečių kariuo
menę, paskui belaisviai, o vėliau dirbą lie
tuviškose darbo kuopose prie amerikiečių 
armijos. Jie neturėjo artimo ryšio su lie
tuviškomis pokario stovyklomis, todėl ir 
šeimos mišrios.

Vokietijoj šiuo metu yra apie 8000 lietu
vių. Lietuvių kilmės tai tikrai daugiau, 
ypač iš Mažosios Lietuvos. Lietuviškai gal
vojančių ir dalyvaujančių lietuvių bend
ruomenės organizaciniame gyvenime, vie
tinių veikėjų žodžiais, esą apie 5000. Nuo 
1957 metų mišrių šeimų sudarymas suma
žėjęs — kas metai sukuriama apie 50 nau
jų šeimų, iš kurių apie 30 lietuviškų.

Tikėjimo atžvilgiu gimnazijoje yra 72 
katalikai ir 23 evangelikai.

Iš vadovybės pusės nusiskųsta tipiška 
išeivijos jaunimo problema, būtent — abe
jingumu lietuviškiems reikalams. Mažai 
domimasi spauda, nes laikraščiai čia atėję 
jau yra seni. Sunku kalbėti jaunimui apie 
lietuvių kultūrą bei jos grožį, kai nėra mu
zikos plokštelių, knygų ir specialių jauni
mo žurnalų.

Medžiagiškai gimnazija yra labai liūdno
je padėtyje. Dar yra daug skolos dėl minė
to naujojo pastato, o visos aukos, kurios 
gaunamos iš Amerikos ir kitur, sunaudoja
mos mokiniams išlaikyti ir mokytojų al
goms. Tėvai, kurie čia siunčia savo vaikus, 
dažniausiai labai mažai tegali prisidėti, 
nes yra nepasiturintys arba ligonys, net pa 
tys reikalingi paramos.

Dabar jaučiamas kažkoks abejingumas

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ.
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

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

TAURAS
(A. BRIEDIS)

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

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

Manchester.

•GGGGGGGGGGGGGG
JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ,

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON. W.ll.
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kitų kraštų lietuvių šios lietuviškos moks
lo įstaigos atžvilgiu. Kam. girdi , remti gim 
naziją, kurios mūsų vaikai nelankys, kuri 
yra kitam kontinente! Tai siauras ir lėkš
tas galvojimas. Reikia įsisąmoninti, kad ši 
gimnazija yra vienintelis grynai lietuviš
kas mokymo centras Vakarų pasaulyje. Ją 
baigę abiturientai yra gilios patriotinės 
dvasios, kuri lems jų visą ateities gyveni
mą ir veiklos kryptį. Ypač šiuo laikotarpiu 
mums reikia lietuvių pionierių visose sri
tyse. Ypač svarbu jų turėti Europoje. To
kių galima laukti iš lietuvių jaunimo, iš
augusio ir išsimokslinusio lietuviškoje ins
titucijoje. Daugumas baigusių šią gimnazi
ją siekia ir toliau mokslo Europos ir Ame
rikos universitetuose. Remdami šią gimna
ziją, mes tikrai ir realiai padedame išlaiky 
ti tautą — tikslas, kurio nė vienas lietuvis 
neturi pamiršti.

Jeigu būtų didesnis susidomėjimas šia 
vieta, čia galima būtų įrengti lietuvių pa
saulio kultūrinį centrą su archyvu, dideliu 
knygynu ir kitomis sąlygomis, kad lietu
viai mokslininkai, net atvykę iš kitų kraš
tų. galėtų čia rasti sąlygas moksliniams ty
rinėjimams bei moksliniams darbams. Ši 
vieta tikrai yra ideali tokiam planui.

Gimnazijos mokytojai dirba tik su puse 
algos, palyginti su tuo, kiek jų kolegos gau 
na vokiečių gimnazijose. Ir iš to dar dalį 
paaukoja gimnazijai išlaikyti. Ar kitų 
kraštų lietuviai neturėtumėm parodyti 
nors dalį tokio tautinio idealizmo, kaip šie 
mokytojai, ir daugiau paremti šią lietuviš
ką tvirtovę?

PASAULY
— Lady Churchill, garsiojo Winstono 

Churchillio našlė, jau antrą kartą kreipėsi, 
prašydama, kad vagys grąžintų iš jos pa
vogtąjį žiedą, kurį 1945 m. jai dovanojo 
Stalinas, o įteikė Molotovo žmona (žiedas 
yra auksinis, su deimantu).

— Sov. Sąjunga pirko Argentinoje. 1,1 
milijonus metrinių tonų kviečių.

— Bronxo zoologijos sode (New Yorke, 
JAV) policijos šunes padeda prižiūrėtojam 
ginti gyvulius nuo žmonių užpuolikų (kai 
jiems tos pareigos pavestos, jau buvo su
laikyta daugiau kaip 200 neklaužadų). '

— Paskelbus, kad kol kas galima nebau
džiamiems sunešti ginklus, Londono polici
ja susilaukė per savaitę 354 ginkų ir 24. 
800 šovinių.

— Vesdami į Stockholmo ligoninės ope
racinę dujas anestetikos reikalui, inžinie
riai padarė klaidą, ir dėl tos klaidos mirė 
dvi moterys, kai prieš operaciją gavo juo
ko dujų.

— Patikrinus Kopenhagos (Danijoje) 
aerodrome dirbančius 848 asmenis, paaiš
kėjo, kad dėl triukšmo apie 40 procentų jų 
turi klausos sutrikimų.

— Amerikiečiai atsiėmė iš Kongo vy
riausybės paskutinius du transporto lėktu
vus iš tų 14, kuriuos buvo paskolinę kovai 
su sukilėliais vesti.

— Prancūzų didysis keleivinis laivas 
France turėjo išplaukti rugpiūčio 12 d., o 
ne 13 d., kaip tvarkaraštyje numatyta, nes 
keleiviai prietaringai bijojo 13.

— Vokietis Letternbaueris (83 m. am
žiaus) išsėdėjo 18 metų kalėjime už savo 
dukters ir jos kūdikio nužudymą, o dabar 
paaiškėjo du tikrieji žudikai.

— Japonija per pirmąjį šių metų pus
metį pardavė užsieniams 99.977 automobi
lius, iš jų 19.259 Australijai, 12.700 JAV, 
7.900 P. Afrikai (bendras skaičius reiškia, 
kad buvo parduota šįmet 33.697 daugiau 
negu pernai per tokį pat laiką).

— Apklausinėjimas parodė, kad apie 
350 milijonų Indijos gyventojų uždirba 
mažiau kaip 11 pensų per dieną (apie 
100 mil. jų uždirba mažiau kaip 8 ir pusę 
pensų, o 10 mil. — tik apie 4 pensus).

— Australas Dr. Reay išsiaiškino, kad 
vakarinės Papuos aukštumų gyventojai, 
prisivalgę ten augančių grybų,- apsvaigsta, 
pradeda tampytis ir šitokioje padėtyje iš
būna dvi dienas; šitaip apsisvaiginusieji 
kartais susižeidžia ar net miršta.
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