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SUSIKAUPTI LAISVEI SANTYKIAI SU LENKAIS
PAGARBA KRITU SIEMS,

BIRŽELIS yra virtęs Lietuvos valstybės 
ir lietuvių tautos didžiausios tragedijos ir 
laisvės kovų ryžto simboliu.

1940 metų birželį Sovietų Sąjunga oku
pavo Lietuvą. 1941 m. birželį buvo sukilu
si visa tauta prieš okupantą. Šiemet suei
na 25 metai nuo šio visuotinio sukilimo 
prieš sovietinę vergiją.

Prieš žiaurią bolševikų okupaciją ir te
rorą sukilusi lietuvių tauta pasiekė perga
lės ir 1941 m. birželio 23 d. atstatė Lietu
vos valstybinę nepriklausomybę, kurią 
sutrypė kitas okupantas — Vokietija.

Pačiomis pirmomis 1940 metų okupaci
jos dienomis sovietai įkalino tūkstančius 
Lietuvos gyventojų, o 1941 metų birželio 
14-15 dienomis pradėjo vykdyti masinį lie
tuvių tautos naikinimą — tik per dvi nak
tis suėmė ir išgabeno 34.260 žmonių.

1944 metais antrą kartą Lietuvą užėmę, 
sovietai per keletą metų išnaikino vietoje 
ar ištrėmė apie 400.000 Lietuvos gyvento
jų. Bet ir šiuokart jie Lietuvoje sutiko ne
paprastai kietą mūsų tautos pasipriešini
mą, nes didelės ir žiaurios partizanų ko
vos su okupantu truko net ligi 1952 metų.

Sovietų kariniams daliniams vadovavęs 
rusas pulkininkas G. S. Burlickis, vėliau 
pabėgęs į Vakarus, pasakė: „Lietuva vai
tojo ir kraujavo, bet nepasidavė“.

Partizanai amžiams liko mums nauju 
simboliu, rodančiu, kaip atkakliai ir išti-

VLIKo UŽSIMOJIMAI
Vliko Valdyba 1966 m. gegužės 31 d. po

sėdyje, kuriame dalyvavo ir PLB ryšinin
kai — Dr. J. Puzinas ir A. Gureckas, iš
klausiusi Vliko pirmininko pranešimą apie 
jo trijų savaičių kelionę Europoj bei pasi
matymus Europos valstybių užsienių rei
kalų ministerijose ir Europos Tarybos po
sėdžiuose, numatė kituose posėdžiuose 
spręsti atitinkamų Lietuvos laisvės kovos 
gairių patikslinimo klausimus ir baigti 
tvarkyti Vliko atstovybių kituose kraštuo
se sudarymo reikalus, priėmė birželio mė
nesio sukaktims skirto atsišaukimo turinį, 
nutarė įteikti Prancūzijos prezidentui 
Charles de Gaulle memorandumą, išdės- 
tantį turėtinus galvoj Lietuvos interesus 
ryšium su prezidento kelione į Maskvą, ir 
įteikti memorandumą Vatikano valstybės 
sekretoriatui, pareiškiantį lietuvių nepasi
tenkinimą politinėmis implikacijomis, 
įterptomis į Vatikano pašto ženklus, išleis
tus Lenkijos sukakties pagerbimo proga.

Taip pat nutarta išleisti Pietų Amerikoj 
ispanų kalba Vytauto Vaitiekūno parengtą 
informacinę knygelę apie Lietuvą.

PASTANGOS KOVAI
kimai turime kovoti dėl Lietuvos laisvės.

Stalino beatodairiškai vykdytą lietuvių 
tautos naikinimo politiką ir šiandien tebe
tęsia jo politiniai palikuonys, tik kiek sa
vaip keisdami metodus.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas, kreipdamas lietuvių dėmesį į birže
lio tragiškuosius įvykius —

— masinius lietuvių ištrėmimus,
— į didįjį lietuvių tautos laisvės ryžtą 

ir žygius,
— į 1941 metų visuotinį sukilimą,
— į 1944-52 metų visos tautos palaiko

mas partizanų kovas prieš sovietinę prie
spaudą,
kviečia pavergtąjį lietuvį atiduoti 

pagarbą nuo okupanto rankos kritusioms 
aukoms ir susikaupti tautos laisvės ryžtui, 
o laisvąjį lietuvį įtempti visas savo jėgas 
laisvės kovai, kad veikiau būtų atstatyta 
Lietuvos nepriklausomybė.

K v i e č i a laisvųjų lietuvių organiza
cijas rengti birželio tragedijų ir didvyriš
kų kovų prieš okupaciją minėjimus, kurių 
metu turėtų būti išryškinti tikrieji Sovie
tų Rusijos kėslai, siekią sunaikinti jos ver 
gijon paglemžtas tautas ir nurodyti sovie
tinio imperializmo pavojai gresiantieji vi
sam laisvam pasauliui.

Vyriausias Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

MIRĖ VYSK. P. MAŽELIS
Telšių vyskupas Petras Maželis, ilgai ir 

sunkiai sirgęs, mirė gegužės 21 dieną. Tre
čią dieną po mirties tą pranešė net vilniš
kė Tiesa, šalia kelių biografinių duomenų, 
pabrėžė, kad velionis buvęs Sov. Sąjungos- 
Italijos draugingumo draugijos viceprezi
dentas ir dalyvavęs taikos šalininkų konfe 
rencijose. šie dalyvavimai Lietuvoj dabar 
privaloma duoklė už leidimą šiaip taip eiti 
vadovaujamas bažnytines pareigas. Ir kiti 
vyskupijų valdytojai, jų tarpe ir velionis 
vyskupas K. Paltarokas, skelbiami dalyva
vę tokiose konferencijose ir pasirašinėję 
atitinkamus atsišaukimus. (Elta)

NUŽUDYTAS N. NAKAŠIDZĖ
Gegužės 25 dieną Miunchene, Vokietijoj, 

savo bute rastas nužudytas Nikalojus Na- 
kašidzė, Antibolševikinių Tautų Bloko or
ganizacijos generalinis sekretorius. N. Na- 
kašidzė tas pareigas ėjo po ukrainiečių 
veikėjo Banderos mirties, kuris buvo nu
žudytas bolševikų agento 1959 m. spalio 
19 d. Nakašidzė buvo gruzinų tautybės, 67 
m. amžiaus. (Elta)

PABUČIAVIMAS

Niekados nebuvau pilna žodžio prasme gy
ventojas.

Amžinai tik svajotojas.
Ir užtai man sunku kalbėti apie gyvenimą, 
nes gyvenimo nepažįstu.
Tryliktuose mano gyvenimo metuose 
mane pabučiavo išprotėjimo baimė, ir pa

bučiavimas 
amžinai pasiliko.
Baimė, baimė ir baimė.
Baimė angažuotis gyvenimui.
Baimė išsilaikyt savame krašte ir kovoti 

už įsitikinimus.
Komunizmo esmė slepiasi ne kasdienės 

duonos pasidalijime 
(nes Išganytojas savo metu yra sakęs, 
jei turi dvejus marškinius, 
atiduok vienus tam, kuris neturi nieko): 
komunizmo esmė slepiasi komunizmo tikė

jime, 
kad po mirties nėra nieko.
Tie, kurie šiuo metu Lietuvoj gyvena 
ir kuriems nuolat graso pavojus būt išši

fruotiems 
arba būt išvežtiems į Sibirą ir sušaudy

tiems, 
tiems visiems, 
mano broliams ir mano sesėms, 
nesu vertas parpuolęs atrišti kurpių dir

želio.
Tik prašau, kad kasdieną juos saugotų 

Dievo malonė 
suspaudimo pavojuose.

MANO TAUTA

Šiuo metu, kai mano tauta yra suspaudimo 
pavojuose, 

nedera niekam rašyti meilės eilėraščius. 
Reikia akmens ir švino.
Arba eilėraščių, 
kurie trenkia kaip švinas.
Reikia rašyti taip, kad kiekvienas eilėraš

tis 
būtų tolygus akmeniui priešui daužyti — 
tam amžinam mūsų priešui, kurio didžiu

lės 
voros žengia kovos rikiuotėj Azijos stepė

mis.
O! mano miela, 
nereikia 
nusiminimo ir ašarų. 
Kraujas ir dūmai 
tavo kartus ąsotėlis vandenio vietoje.
Kirčiai ir arklio kanopos paglostymo vieto

je.
Bet amžinai tu keliesi gyvent iš naujo 
tartum žolė, kurią šaukia pavasario vėjai.

(Mano brangiai tėvynei Lietuvai, kuri 
šiuo metu laikinai neša rusiškojo pseudo- 
komunistinio imperializmo jungą)

Lenkai nuo amžių buvo ir tebėra mūsų 
kaimynai, ir toje kaimynystėje su jais iš
gyventa gal šiek tiek gerų, o ypač nemaža 
blogų metų. Tačiau šiandien Lietuvą valdo 
rusas, o ir Lenkijos valdantiesiems jis 
stipriai diktuoja. Taigi išeitų, kad po visų 
nesutarimų ir ginčų turėtume padėti į šalį 
praeitį ir kovoti kartu prieš bendrą priešą 
— imperialistą maskolį. Kitos išeities kaip 
ir nebūtų: arba rusiškasis jungas, arba 
bendra kova prieš bendrą priešą.

Tiesa, kai dabar rusai valdo Lietuvą ir 
daro diktuojamosios įtakos Lenkijai, tai 
abu tie kraštai gyvena taikiai. Jie tvarko 
savo kaimyninius santykius taip, kaip 
Maskvos šiuo metu nustatyta. Kai kurios 
lietuvių nuo seno gyvenamos sjritys buvo 
paliktos Lenkijai, bet Vilnius tebėra pri
skirtas prie Lietuvos. Lenkijoje šiandien 
niekas viešai nešneka, kad reikėtų dar vie
no Želigovskio, kuris pertvarkytų sienas. 
Šitaip šnekėti nebūtų ir leidžiama.

Svetur, rodos, irgi labai dažnai primirš- 
tamos visos senos neteisybės ir siekiama 
taikaus sugyvenimo. Kur tik yra kokie 
bendri pavergtųjų susibūrimai, ten komi
tetuose sėdi ir bendrai veikia lenkas ir lie
tuvis, čekas ir ukrainietis, rumunas ir 
vengras, latvis, estas ir bulgaras. Tų susi
būrimų tikslas čia yra bendra kova už lais
vę. Bet mums ne kartą gali ir net privalo 
kilti klausimas: už kokią laisvę? Ar už 
laisvę, kurioje kiekvienas kraštas ramiai 
tvarkysis savo teisėtai įr istoriškai jam 
priklausančioje žemėje, ar už tokią laisvę, 
kuria pradėjus naudotis Lenkija vėl atsiųs 
Lietuvos užimti kokį nors Želigovskį ar 
Andersą? Tokiam klausimui kilti esama 
pagrindo.

Svetur gyvenančių lenkų laikysena ro
do, kad jie trokšta Lenkijos su Vilniumi ir 
Lvovu, vadinas, vėl su lietuviškomis ir 
ukrainietiškomis žemėmis. Tokius savo 
troškimus jie viešai deklaruoja.

Todėl kartais beveik kyla piktas 
klausimas, kad net ir tarptautiniuose susi
būrimuose mes atiduodame tam tikrą 
duoklę tokiai imperialistinei Lenkijai.

O lenkų imperialistinius siekimus nese
niai parodė įvykiai Londone. Gegužės 19- 
22 dienomis čia labai plačiai ir iškilmingai 
buvo švenčiama krikščionybės Lenkijoje 
1000 metų sukaktis. Iškilmingame minėji
me, be kitų, dalyvavo Britanijos kardino
las Heenanas. Sveikinimą broliams len
kams atsiuntė mūsų VLIKo pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Matyt, bendrąją kovą 
prieš bolševizmą turėdami galvoje, priėmė 
kvietimą ir viena ar kita proga tame mi
nėjime dalyvavo dar ir keli kiti lietuvių 
veikėjai. Visus sveikinimus ir dalyvavimą 
su malonumu atžymėjo lenkų spauda.

Nebūtų ko nė stebėtis, jei katalikiškos ir 

taip pat prieš bolševizmą kovojančios Lie
tuvos atstovai sveikina krikščionybės su
kaktį švenčiančius lenkus. Bet iškilmingo 
minėjimo metu į sceną buvo sunešti net ir 
šitokių „lenkiškų“ miestų herbai, kaip 
Vilnius jr Lvovas!

Ta proga lenkai čia turėjo ir savo kon
ferenciją, kurioje svarstė Lenkijos ateities 
klausimus. Ta konferencija buvo pasauli
nė, ne vien tik Britanijos lenkų ar kurios 
nors jų organizacijos. O joje gen. Ander- 
sas, be kita ko, net ir lietuvių svečių aki
vaizdoje pasakė: „Dažnai sakome, kokią 
Lenkiją norėtumėm turėti, kai ji bus lais
va. Aš pirmiausia norėčiau, kad jį būtų su 
Vroclavu, ščecinu, o tolygiai su Lvovu ir 
Vilnium!“

Generolas Andersas iš seno jau žinomas 
savo imperialistiniu šovinizmu, ir jo žo
džius dar būtų galima palaikyti atskiro 
asmens ar tam tikros grupės atstovo išsi
šokimu. Bet pasirodo, kad ir tasai didysis 
lenkų suvažiavimas patvirtino tokią an- 
dersinę šovinistinę politiką. To suvažiavi
mo nutarimų devintasis paragrafas juk 
skamba šitaip:

„Nepriklausomybės politika apima ryti
nes žemes su Lvovu ir Vilniumi, atplėšto
mis nuo Lenkijos Jaltos nutarimu, kurios 
sudarydavo dalį integralinės respublikos“.

Šitoks šovinistinis nutarimas yra jau 
įpareigojimas visiems lenkams, be kita ko, 
kovoti, kad tos sritys vėl priklausytų Len
kijai, kaip anais pilsudskiniais laikais. Ar 
mes tokius siekimus galime remti sveiki
nimais ir dalyvavimu, kai tokie mūsų sieki 
mams ir tautiniams ir valstybiniams inte
resams priešingi daiykai rodomi, svarsto
mi ir deklaruojami? Aišku, kad ne, ir jei 
šįkart įvyko kitaip, tai galima tik aiškinti 
nesusipratimu. Nei VLIKo pirmininkas, 
nei kuris nors kitas lietuvis, tur būt, net 
nepagalvojo, kad krikščionybės sukaktį 
švęsdami ir kviesdami į iškilmes lietuvius, 
lenkai ims ir pareikš pretenziją į mūsų 
Vilnių. Tai juk nei apskritai krikščioniška, 
nei kaimyniška, nei skatina sėstis prie to 
paties stalo svarstyti kažkokių bendrų rei
kalų. Tokios Lenkijos mes nenorime, kuri 
šoktųsi apiplėšti mūsų kraštą, ir už tokią 
Lenkiją mums nėra ko kovoti.

Mes čia neturime nei teisės, nei parei
gos apspręsti, kokia turėtų būti lietuvių 
politika tokio lenkų šovinizmo atžvilgiu 
ir kokie santykiai su tokio šovinizmo skel
bėjais. Tam spręsti mes juk turime veiks
nius ir organizacijas. Bet padėtis yra pa
piktinamo pobūdžio, ir mums nėra ko jos 
slėpti. Priešingai, tokių šovinistinių dekla
racijų akivaizdoje mums reikėtų atvirai 
persvarstyti santykius su lenkiškąja emi
gracija ir nuolat kelti aikštėn tą jos šo
vinizmą.

Septynios DIENOS
Rašo Stepas Vykintas

Klausimai Paleckiui O KAS SLEPIASI UŽ PALECKIO NUGAROS

VALYMAI IR JŲ TEISINIMAS
Kinijos „Raudonoji vėliava“ rašo, kad 

kraštui gali tekti pakeisti spalvą, o šimtai 
žmonių netekti gyvybių, jeigu nebūtų su
kliudyta buržuazijai perimti valdžią. Pir
miausia turįs būti sutriuškintas buržuazi
nis elementas partijoje.

O iš krašto atskirų provincijų praneša
ma, kad paskubom jau vykdomas partijos 
valymas — partiniai kaltinami priklausy
mu „antipartinei“ grupei. . '

PER BRANGIAI KAINUOJA
Vokietijos kancleris Dr. Erhardas skun

džiasi, kad britų karinių dalinių išlaiky
mas žymiai daugiau kainuoja kaip ameri
kiečių.

Amerikiečiai Vokietijoje laiko 230.000 
karių ir reikalauja, kad už jų išlaikymą 
vokiečiai pirktų iš JAV prekių už 200 mil. 
svarų. O britai laiko tik 55.000 karių, bet 
reikalauja, kad būtų perkama už 85 mil. 
svarų prekių.

ABIEMS PUSĖMS PATENKINTI
Vokietiją buvo išgąsdinusios žinios, kad 

amerikiečiai 15.000 savo karių iš jos išga
bena į Vietnamą. Bet JAV gynybos minis- 
teris patikino, kad tas paimtasis kiekis bus 
grąžintas, atsiunčiant kas mėnuo po 3.000.

Tačiau Vokietija turinti susigyventi su 
mintim, kad amerikiečių karinių dalinių iš 
laidoms padengti ji turės iš JAV pirkti 
ginklų ir karinių reikmenų už tam tikrą 
nustatytą sumą, 

z
JŪRININKŲ STREIKO PADĖTIS

Streikuojančių Britanijos jūrininkų va
dovybė kreipėsi į visų kraštų jūrininkų 
profesines sąjungas, kad imtųsi priemonių 
prieš streiko vengiančius britų laivus vi
suose uostuose.

Bet tarptautinė federacija atsakė, kad 
šiuo metu ji negalės paremti to prašymo.

RIAUŠĖS NIGERIJOJE
Nigerijos šiaurinėse provincijose vėl bu

vo prasidėjusios riaušės, kurių metu 92 
žmonės žuvę, daugiau kaip 500 sužeista, 
apie 300 areštuota. Riaušių tvarkyti nu
siųsta kariuomenės ir policijos.

Riaušės kilo, kai vyriausybė uždraudė 
politines partijas ir panaikino provincijų 
vyriausybes. Tada šiauriečiai pradėjo už
puldinėti savo miestuose gyvenančius pie
tiečius.

NKRUMOS BUVUSIEJI PLANAI
Tvirtinama, kad surasti buvusio Ganos 

prez. Nkrumos planai, kaip apjungti visą 
Afriką jo rankose. Turėję būti į kitus kraš 
tus siunčiami šnipai ir ruošti ten dirvą 
perversmams.

NAUJAS RUMUNUOS ĖJIMAS
Rumunijos komunistų partijos sekr. Ce

ausescu pareiškė, kad turėtų būti panaikin 
tos NATO ir Varšuvos pakto karinės są
jungos, atitraukti svetimi kariniai daliniai 
iš Europos kraštų ir tada pradėti nauji san 
tykiai tarp tų kraštų.

Prieš mėnesį jis buvo pareiškęs, kad so
vietai turėtų atitraukti savo kariuomenę 
iš užimtųjų kraštų.

PER DAUG SAVARANKIŠKA
Spauda nurodo, kad Indijoje didėja ne

susipratimai tarp valdančiosios Kongreso 
partijos pirmininko Kamaraj ir ministerės 
pirmininkės Gandi. Kamaraj nepatenkin
tas, kad Gandi dažnai daro sprendimus ne 
besiskaitydama su partija. Didžiausias ne
susipratimas įvyko, kai vyriausybė nutarė 
nuvertinti pinigus. Kongreso pirmininkas 
buvęs painformuotas tik tada, kai jau bu
vo atlikti visi paruošiamieji darbai ir ne
bebuvo galima atšaukti. O pinigų nuverti
nimas pakenksiąs partijai busimuosiuose 
rinkimuose.

Kaip jau plačiai viso pasaulio spaudoje 
yra nuskambėję, Jūratė Reizgytė, 16 m. 
lietuvaitė, gyv. Australijoje, š.m. balan
džio 19 d. Sydnėjaus aerodrome išgavo 
Justo Paleckio parašą po peticija, kuri bus 
įteikta UNO, reikalaujant Lietuvos bolše
vikinę okupaciją panaikinti ir atstatyti 
nepriklausomą, demokratinę Lietuvos vals 
tybę. Šis įvykis žaibo greičiu nuskambėjo 
Maskvoje, Vašingtone ir visuose pasaulio 
politiniuose centruose. Laisvieji lietuviai 
su didžiausiu dėkingumu vertina J. Raiz- 
gytės sumanumą ir drąsą. Jos žygis yra 
didžiausia šių metų politinė sensacija, kuri 
amžiais nebus užmiršta mūsų tautos isto
rijoje. Ačiū, didžių didžiausias ačiū šiai 
sąmoningai ir gudriai lietuvaitei už šį po
litinį žygį.

Suprantama, kad Justui Paleckiui, kuris 
dabar vaidina Lietuvos „prezidentą“ ir žy
mų Sovietų Rusijos „parlamentarą“, yra 
didelė gėda prieš Maskvos bosus, kad jį, 
tokį „gudrų“ politiką, apstatė-16 m. mer
gaitė. Jo kinkos dabar dreba, kad jis dėl 
to gali netekti Maskvos gerai apmokamo 
posto. Taigi', jis dabar yra įpuolęs į despe
raciją ir isteriką. Kur matęs, kad sovieti
nės respublikos iškamšinis prezidentas ei
tų į politinę dvikovą su jauna mergaite ir 
polemizuotų su jo išplūstais „niekšais 
dipukais“.

Man, žinoma, ir nedidelė garbė polemi
zuoti su tokiu „žurnalistu“ ir tokiu „politi
ku“, kaip Justas Paleckis. Tačiau negaliu 
tylėti, nes okupuotos Lietuvos tautiečiams 
ir tremties lietuviams atrodys, kad J. Pa
leckis tiesą rašo, nes niekas į jo melą ne
reaguoja.

Save mėgstantis reklamuoti ir girti 
„parlamentaras“ J. Paleckis, norėdamas 
savo žioplumą pateisinti prieš savo bosus, 
„Tiesoje“ paskelbė ilgiausią isterikos 
skreplį, kurį sutrumpintai persispausdino 

kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais 
šiukšliaraštis. Pusė šio Paleckio straipsnio 
yra ditirambai sau pačiam. Pagal lietuviš
ką priežodį, kas gi katei uodegą pakels, jei 
ne ji pati! Šių ditirambų skaičiuje kruglo- 
duroviškai skamba, kad J. Paleckį priėmė 
Japonijos, Jungtinių Amerikos Valstybių, 
Vakarų Vokietijos ir kt. pasiuntinybės. 
Tuo galėtų pasigirti ir sovietinių „parla
mentarų“ šoferiai, nes įr juos priėmė į 
parkavimo vietas tos pasiuntinybės. O dži
no nei japonams, nei amerikiečiams ne
gaila!

Nemanau su J. Palenkiu polemizuoti ir 
atitaisyti visų iškreiptų faktų, kuriuos jis 
mini ryšium su lietuvių demonstracijomis 
Kanberoje ir Sydnėjuje. Taip pat nerandu 
reikalinga analizuoti J. Paleckio neapdai
rumo, kaip jis pasirašė J. Reizgytei po pe
ticija. Tai, tikiuosi, padarys Australijos 
lietuviai ir J. Reizgytė. Neabejoju, kad jie 
garbingai tęs šią dvikovą iki Paleckio pra
laimėjimo.

Nesuprasdamas politinės svarbos, J. Pa
leckis sąmoningai šmeižia Australijos lie
tuvių jaunimą, kad jis angliškai šūkavo 
demonstracijų metu, nes, girdi, „tik dalis 
to jaunimo besupranta lietuviškai“. Jie 
angliškai piketavo ne dėl to, kad jie nebe
moka lietuviškai, o dėl to, kad jų piketavi- 
mą suprastų ir australai. Australijos lietu
vių jaunimas siekė suteikti šiam politi
niam žygiui tarptautinės reikšmės. Ir jis 
tai pasiekė. O jeigu kas iš jaunimo nebe
moka lietuviškai, tai, greičiausia, tik tie, 
kurių tėvai rašo Paleckiui ir giria jo išduo
tą Maskvai Lietuvą.

Pyktis, pagieža ir isteriką tiek toli Pa
leckį nuvedė, kad jis išvadino daugumą 
Australijos lietuvių „kruvinais žudikais“, 
„užkietėjusiais priešais ir niekšais“, „nac- 
bemiais“ etc. Anot jo, „jie uoliai tarnauja 
juodžiausiai reakcijai, imperialistams, vyk 

dantiems kruviną agresiją Vietname“.
Savo isteriškoms tezėms sustiprinti jis 

mini keletą Australijos lietuvių pavar
džių, kurie yra jo vadinami „žmogžu
džiais“ ir karo nusikaltėliais. Kas gi jie to
kie yra? Tai nežymūs buvę provincijos po
licijos valdininkai ar tarnautojai. Ką jie 
nužudė? Neparašyta. Taip galėjo Paleckis 
apkaltinti visą buvusią Lietuvos policiją.

Bet tegul J. Paleckis šaltai pagalvoja ir 
atsako prieš savo įr lietuvių tautos sąžinę 
į šiuos klausimus:

1. Kiek dėl J. Paleckio išdavimo buvo 
bolševikų išžudyta lietuvių 1940 m.-1941 
m. laikotarpyje Lietuvos ir Rusijos kalėji
muose, darbo stovyklose, Pravieniškėse, 
Červenėje, Rainiuose, Panevėžyje, Rokiš
kyje, Zarasuose, Petrošiūnuose, Ukmer
gėje ir kt.?

2. Kodėl J. Paleckis, kaip sovietinės Lie
tuvos „prezidentas“, leido rusams 1941 m. 
ištremti iš Lietuvos pražūčiai ir mirčiai 
34.260 lietuvių, jų tarpe apie 6.000 nepil
namečių nuo 1 iki 18 m.?

3. Kodėl Paleckis nevadina žmogžudžiais 
tų, kurie išžudė per abi bolševikines oku
pacijas apie 400.000 Lietuvos gyventojų, jų 
tarpe ir jo buvusių politinių draugų?

4. Ar J. Paleckis yra toks naivus ir ne
žino kas slepiasi už jo nugaros? Juk už jo 
nugaros stovi Maskvos sukurtoji Raudo
noji Armija, NKVD, senasis rusų pansla-

(N ūkei ta j 4 psl.)

A. A. OLGAI KUKANAUSKIENEI mirus, 
skaudžiame pergyvenime visą Kukanauskų 
šeimą nuoširdžiai užjaučiame ir kartu 
liūdime

Laimutis ir Birutė švalkai
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ANTROJI PRADALGĖ
Al. Baronas, kurio įdomus straipsnis 

apie dabartinę amerikiečių literatūrą at
spausdintas šitame literatūros metraštyje, 
pateikia įdomią dr. Oke Pamp nuomonę 
apie kritiką: „Rašytojui duoti patarimą? 
Tik vienas patarimas rašytojui gali būti 
reikšmingas, tai kaip nusidrožti pieštuką 
be drožtuko, rašyti tualetiniam popieriuj 
jo nenuplėšus ir išgerti džiną, nepakėlus 
nuo mašinėlės rankų“.

Neblogas Pamp'o nusiteikimas ir šaipo- 
kiškas humoras, kaip nebloga ir paties A. 
Barono išvada, „kad nėra vienos nuomo
nės ir nereikia per daug vieno ar kito kri
tiko klausyti“. Tik ar tai patarimas, ar 
fakto konstatavimas?!

Tačiau recenzento uždavinys — infor
muoti skaitytojus apie naują knygą, betgi 
ne taip, kaip televizija „informuoja“ apie 
„geriausius, paveikliausius ir puikiausius“ 
skalbimo miltelius. Kai patys rašytojai 
parenka savo kūrinius metraščiui, nevisūo- 
met jie ieško pačių geriausių savo kūrybos 
pavyzdžių.

1964 m. „Nidos“ išleistos „Pirmosios pra
dalgės“ literatūros metraštis buvo 374 psl. 
ir pateikė 32 rašytojų (neskaitant slapy
vardžių) kūrinius; 1965 m. „Antroji pra
dalgė“ yra 446 psl. dydžio ir atspausdino 
37 rašytojų kūrinius. Pirmą kartą į „Pra
dalgės“ puslapius šį kartą įsigrūdę net 22 
rašytojai (jų tarpe du jau mirę), tačiau po 
„Pirmosios pradalgės“ iškrito 17.

Poezijai metraščio antroje knygoje at
stovauja net 22 poetai, kurių tarpe yra 
mūsų VI. šlaitas su lyrinėmis praeities re
miniscencijomis, L. Švalkus su nevienodos 
vertės trimis eilėraščiais ir JAV miręs St. 
Laucius su nuostabiai šilta lyrika. Beletris 
tikai atstovauja 10; dramai — 3; literatū
ros istorijai — 4. Pabaigoje randame „Rai- 
bumynų“ pabirų ir labai trumpų žinių apie 
autorius, ko kaip tik stigo pirmojoje kny
goje.

Nelengva būtų ką nors pasakyti apie 
šios knygos poeziją, kurios čia ypatingai 
apstu. Atrodo, mes tradiciškai linkę prie 
lyrikos, kurioje atrandam jautrių Lietuvos 
ir buities vaizdų, graudžių susimąstymų, 
gilių samprotavimų.

Iš beletristų išskirtini: V. Alantas su 
„Šventaragio vaikyste Padysnio pilyje“ 
(įdomi ištrauka iš XIII amž. „Šventara
gio“ kronikos).: J. Kralikauskas su vyku
siai sukirptu „Tigras kremta grotas“ kūri
nėliu; I. Joerg su psichologiniu „Stebuk
lu“; P.D. Girdžius, E. Cinzas, J. Eigintas. 
A. Lukšytė ir k. Kai kurių kūriniai liečia 
lietuviškas temas ir mūsų žmones, kitų — 
vaizduoja kitus kraštus ir svetimus žmo

nes (plg. E. Cinzo palyginti pavykusią 
„Vieną direktoriaus dieną“).

Menkiausiai atstovaujama mūsų litera
tūros istorija ir kritika: A. šešplaukis pa
teikia „Maironio kūrybos pagrindų ‘ studi
jos ištrauką, pavadintą „Maironio patrioti
nės poezijos pagrindais“; B. Raila neilga
me „Rašytojas jš teatro“ straipsnyje pri
mena 1962 m. JAV mirusį aktorių, režisie
rių ir dramaturgą Gasparą Veličką, pa
teikdamas velionies jautrių samprotavi
mų; J. Gliaudą įdomioje studijėlėje nagri
nėja socialistinį realizmą, prievarta perša
mą ir pavergtoje Lietuvoje; A. Baronas 
supažindina su „Dabartine amerikiečių li
teratūra“, iškeldamas skaitytojų mėgsta
mus autorius ir žanrus, knygų tiražą, kri
tiką ir lietuvių rašytojų galimas perspek
tyvas.

įdomi ir stipri A. Landsbergo „Penkių 
stulpų“ dramos ištrauka; naujas turiniu 
Juozo Švaisto „Vakaras taigoj“ (Sibire) 
draminis vaizdelis; pažymėtinas Elenos 
Tumienės Krivio ir Emantės eiliuotas dia-

DANIELIUS KLEINAS
Ištisus amžius prūsų proseneliai savo 

dvasinius poreikius tenkino gyvu žodžiu. 
Senovės lietuvių tikyba taip pat išsivers
davo be rašto. Visos pasakos, dainos, mįs
lės, priežodžiai, pranašavimai, spėjimai 
sklido mūsuose gyvu žodžiu. O valstybei 
susikūrus, visi valdovo įsakymai taip pat 
per šauklį ar krivūles buvo perduodami. 
Susirašinėjimas su užsieniu buvo vedamas 
ne lietuviškai, bet kalba to krašto, kuriam 
raštai buvo siunčiama: rusams —-slavų 
kalba, vokiečiams — vokiškai, Vakarų Eu
ropai — lotyniškai. Anuo metu visur 
raštingi tebuvo kunigai ir vienuoliai, jie ir 
ėjo raštininkų pareigas. Nei valdovas, nei 
didikai, nei paprasti žmonės skaityti ir ra
šyti nemokėjo. Valdovai naudojo savo ant
spaudą vietoj parašo, kurį labai saugojo, 
o jam mirus sudaužytą laidodavo drauge.

Pirmieji mūsų lietuviškai parašyti raš
tai pasirodo tik po 1500 metų (1947 metais 
buvo atšvęsta 400 metų sukaktis nuo pir
mosios lietuviškos knygos).

Daugumo Europos tautų raštijos pradžia 
’yra susijusi su krikščionybės plitimu. Pvz., 
vokiečiai jau tapo krikščionim VIII amžių 
je, lenkai 966 metais (lenkai šiais metais 
švenčia 1000 metų), rusai apie 1000 metus, 
o Lietuva prievartos būdu atsisakė savo 
senos tikybos tik 14 amžiuje (tarp 1381- 
1413 metų); nors viešai prūsų proseniai ir 
priėmė krikščionybę, bet senasis tikėji- 

logas iš poetinės „Emantės“ dramos .
Taigi, „Antrosios pradalgės“ turinys 

įvairus ir įdomus, kai jame randame senų 
ir jaunų rašytojų, gausios poezijos, bran
džios beletristikos bei dramos ir keletą li
teratūros istorijos apybraižų.

Norėtųsi kiek proporcingesnio įvairių li
teratūros žanrų subalansavimo, tačiau — 
suprantama — tokio pobūdžio metraštyje 
tai neįmanoma. Nebent jo kruopštusis re
daktorius K. Barėnas paprašytų, kad mūsų 
literatūros istorikai ir kritikai, kurių dar 
esama JAV, ateitų į talką ir su savo duok
le. Būtų verta ir labai naudinga.

Pagaliau, kai mūsų kalba svetimųjų kal
bų įtakoje pradeda „susti“, būtų sveika 
susilaukti ir mūsų kalbininkų talkos ir 
pastabų.

„Nidos“ leidėjų ir metraščio redakto
riaus pastangos džiuginančios: „Pradal
gės“ duoda progos skaitytojams pažinti 
savo rašytojus ir jų kūrybinį darbą.

ANTROJI PRADALGĖ. Literatūros met 
raštis. Redagavo K. Barėnas. Nidos Knygų 
Klubo leidinys Nr. 58. Londonas, 1965 m„ 
446 psl. Kaina nariams 12 šil., nenariams 
— 25% daugiau.

J. Kuzmickas

mas dar buvo gyvas per 300 metų. Kodėl? 
Atsakymas labai paprastas. Stačiatikinė 
slavų krikščionybė nedarė nė mažiausios 
įtakos lietuviams, o iš vakarų katalikybę 
nešė kryžiuočių ordinai, kurie siekė lietu
vius ne tik apkrikštyti, bet ir pavergti. 
Lietuviai dėl to visu atkaklumu priešinosi. 
Gintis nuo puolančių kryžiuočių Lietuva 
visas savo kūrybines pajėgas turėjo nu
kreipti į ginklavimąsi. Ji tapo galinga mi- 
litarine valstybe, bet kultūrinė pažanga il
gam laikui sustojo. x

Dar ir anuometinė valstybės struktūra 
nebuvo palanki mūsų raštijai. Mūsų val
dovai valdė didžiausius žemės plotus, ku
riuose gyveno gudai, Ukrainai, rusai, jie vi
si buvo mūsų valstybės piliečiai, kurie 
kaip krikščionys jau turėjo savo raštą ir 
mokančių rašyti žmonių, greitai pasida
riusių įstaigų raštininkais, aišku, savo kal
ba. Padėtį sunkino ir lenkų įtaka. Krikš
čionybę įvedus, visi kunigai buvo pa
kviesti lenkai, kurie temokė lenkiškai. 
Lenkai skleidė savo kalbą, raštą, kultūrą. 
Todėl pavėluotas krikščionybės priėmimas, 
slavų rašto įsigalėjimas valdovų įstaigose 
ir lenkiškoji įtaka buvo didžiausios kliū
tys mūsų raštijai susidaryti.

Patys pirmieji lietuviškai pradėję rašyti 
yra mažosios Lietuvos šviesuoliai. Tam pa
tarnavo istorinės sąlygos. Prūsų valdovas 
Albrechtas Brandenburgietis atsisakė ka

talikybės ir priėmė protestantizmą 1525 m. 
Į jo sudarytą valstybę įėjo ir visa mažoji 
Lietuva, kurioje dauguma gyventojų kal
bėjo tik lietuviškai. Jo tikslas buvo ko 
greičiausiai visus paversti protestantais. 
Karaliaučiaus universitete buvo pradėti 
ruošti dvasininkai, kurie galėtų lietuviškai 
skelbti tikėjimą. Ten profesoriais dirbo 
lietuviai Rapalionis ir Kulvietis. Abu buvo 
be galo aukšto išsilavinimo, mokėjo daug 
kalbų, net kunigaikščio patarėjais buvo 
kviečiami. Jie ir yra pirmieji, kurie lietu
viškai vertė šventas giesmes, kurias Maž
vydas panaudojo savo knygoje.

Martynas Mažvydas, to universiteto 
auklėtinis, 1547 m. išleido pačią pirmąją 
knygą lietuvių kalba — „Catechismusa 
prasty szadey“. Martyno Mažvydo darbai, 
kaip pirmieji spausdinto žodžio paminklai, 
lietuvių kultūros istorijoje labai reikš
mingi.

Mažvydo darbą tęsia Vilentas ir Bretkū
nas. Suskamba lietuviški žodžiai dar iš 
eilės kitų rašytojų knygų. Protestantai ne
sitenkino vien mažąja Lietuva. Jie persi
metė ir į didž. Lietuvos kunigaikštystę ir 
turėjo pasisekimo, nes skelbė savo religiją 
lietuviškai. Prieš protestantizmo įsigalėji
mą stojo į kovą Merkelis Giedraitis, že
maičių vyskupas. Jo įsteigtosios mokyklos 
išugdo katalikų šviesuolių ir rašto žmo
nių. Tarp tų minėtini M. Daukša ir K. Sir
vydas su savo raštais.

Raštijai lietuvių kalba besiplečiant, kilo 
reikalas turėti kalbos vadovėlį-gramatiką.

Pradžią čia padarė pati Prūsijos valdžia, 
įsakydama lietuviams pastoriams parašyti 
ją. Tad magistras Danielius Kleinas, Til
žės klebonas, ir parašė „Gramatika Litva- 
nica“, kuri 1653 m. Karaliaučiuje ir buvo 
išleista. Tad pirmoji lietuvių kalbos gra
matika, išvydusi pasaulį, buvo jau aukš-' 
tesnė lietuvių raštijos pakopa — pastan
gos sunormuoti raštų kalbą, kad visi lai
kytųsi vienodų dėsnių. Ta gramatika iš
leista vėliau ir lotynų ir vokiečių kalbo
mis. Ja iki šiol naudojasi filologai kalbos 
praeičiai pažinti. Vienas jos egzempliorius 
yra Vilniaus universitete, o kitas Čikagos 
bibliotekoje.

Šitas mūsų vyras gimė Tilžėje 1609 m. 
gegužės 30 d. Baigė Karaliaučiaus univer
sitetą ir dirbo kaip kunigas-pastorius Til
žėje, kur ir mirė 1666 m. Kleinas buvo la
bai darbštus ir mokytas. Mokėjo lotynų, 
graikų, hebrajų, prancūzų, lenkų, čekų kal
bas. Mokėdamas daug kalbų, žinoviškai 
mokėjo apginti daugelio niekinamos lie
tuvių kalbos teises ir savarankumą. Klei
nas siekė ne tik moksliškai nustatyti lietu
vių kalbos dėsnius, bet ir apvalyti kalbą 
nuo svetimybių, kad ji būtų švari ir graži.

(Mok. D. Damausko paskaita, skaityta 
gegužės 21 d. Manchesterio Lietuvių Socia
liniam Klube)

POPIEŽIAUS JONO MINTYS
Pop. Jonas XXIII, vos trumpą laiką už

ėmęs Kristaus vietininko žemėje vietą, pa
liko neišdildomų įspūdžių ir pramynė nau
ją broliškos meilės ir supratimo kelią. Ne 
be prasmės jis šiandien vadinamas „ge
ruoju popiežiumi Jonu“, o dabartinis Šv. 
Tėvas Paulius VI pažadėjo netolimoje atei
tyje pradėti jo beatifikacijos bylą.

Paduodamas pluoštą Pop. Jono XXIII 
minčių ir nutikimų, manau, prisidėsiu prie 
jo didesnio populiarumo ir mūsų tarpe.

Aš esu tik Popiežius
„Jūs nekantriai manęs laukėte ir apie 

mane rašomi ir kalbami dalykai, kurių ne
užsitarnauju. Dabar nusižeminęs pristatau 
pats save —

Esu kaip kiekvienas kitas žmogus, kuris 
čia, žemėje, gyvena. Esu septyniasdešimt 
metų amžiaus. Man buvo suteikta malonė 
geros fizinės sveikatos ir trupučio geros 
nuovokos, kuri man leidžia greitai ir aiš
kiai suvokti dalykų esmę, ir dispozicija 
mylėti žmoniją, leidžiant man būti ištiki
mam Evangelijai, gerbti savo ir kitų teises 
ir apsauganti mane nuo kitų įžeidimo“.

(Kalba, atvykus į Veneciją)
• • *

„Aukščiausio dvasinio autoriteto žemėje 
atstovas džiaugiasi, būdamas nusižeminu
sio, bet darbštaus ir garbingo darbininko 
sūnus'“.

(Fleury-sur-Loire burmistrui)
* * *

Būdamas nuncijumi Paryžiuje, Mgr 
Roncalli kartą aplankė savo giminaitį, 
vynuogių augintoją pietų Prancūzijoje. 
Po pietų, kurie buvo patiekti ūkio bendra
me kambaryje, busimasis popiežius padėjo 
giminaičiui suvaryti gyvulius į tvartą.

• • *
Kai kas nors paprašydavo Jono XXIII 

malonės, kurios jautėsi negalėsiąs suteikti, 
jis atsakydavo, tarsi pasiteisindamas: 
„Tarp kitko aš esu tik popiežius!“

* * *
Kartą Jonas XXIII nutarė aplankyti 

vienuolių prižiūrimą ligoninę, norėdamas 
pamatyti mirties patale gulintį prelatą.

Paskambino. Budinti seselė manė apalp- 
sianti, pamačiusi prieš save stovintį po
piežių.

„Nėra reikalo nuogąstauti, sesele“, pasa
kė. „Tarp kitko, aš esu tik popiežius. Eik 
ir surask savo viršininkę!“

Tuo tarpu popiežius Jonas, kaip kiekvie
nas kitas, laukė, kol viršininkė atėjo.

Kaimas kryžkelėje
•-------------------------------------------------------------------------------------------- ROMANAS

(82)

Buzauskų vienkiemis ant kalniuko. Kaž
koks vyriškis vaikščioja aplink langus, 
dairosi. A, tai Kleme Stribokas! Nusmur
gęs, pilkas. Nė kruopelės buvusio šaunu
mo. Nelaimė atsitiko vyrui. Prieš kokį po
rą savaičių lėkė sunkvežimiu girtas iš Vieš 
Vilės ir užšoko ant važiuojančios moters. 
Teisingiau, ant jo užlėkė pasibaidęs ark
lys, dar išmalė iena kabinos stiklą, bet 
kam pasiaiškinsi? Arkliui kojas tai nukir
to, moterėlę tai nutrenkė į griovį. Jeigu 
mirs, gali liūdnai baigtis.

— Kaltas, jedriona paika — apkaušęs 
buvau. Nereikėjo gerti. Kas žinojo... Ne
būtų Liepgirių pusberniai to dvasnos nu
girdę, nebūtų pasibaidęs... Abu girti, o vie 
nam atsakyti, jedriona paika.

Gedrūta atrakino duris, ir visa šeima 
suėjo į vidų. Nebe pirmą kartą girdi Kle- 
mės skundą ir pati nebe pirmą kartą jį 
guodžia:

— Ką jau padarysi. Nelaimė gali kiek
vienam pasitaikyti. Gal ta moteris ne
mirs...

Kleme Stribokas gūdžiai juokiasi. Ne
mirs... Tokiu atveju dar blogiau — ji liks 
invalidė, įr teismas priteis mokėti kom
pensaciją. Ne, jedriona paika! Geriau tegu 
dvesia! Kalėjime atsėdės. Ir ten žmonės 
gyvena. Ar Strazdų Vincė pražuvo?

— Vargšas mano Stribokas...
Tie švelnūs, pilni nuoširdžiausios užuo

jautos-žodžiai tartum benzino šliukštelėjo 
ant ugnies.

— Dėl supuvusios bobos už grotų! Tai 
laikai! — Kleme pašoksta, laksto po kam
barį, laužydamas rankas. Iš paraudusių 
akių čiurkšlėmis kliokia ašaros. — Niekas 
nežiūri, kad savas žmogus, liaudies gynė
jas, pirmas šokau po karo už Tarybų val
džią. Į’ašol von! V tiurmu, sabaka! Och! 
O buvo laikai... Nereikėjo vaikščioti pirš
tų galais, saugotis, kad žiopliui ant kojos 

neužmintum, atsiprašinėti. Pilnu padu 
žengėme. Raz-dva, raz-dva. Žemė drebėjo, 
jedriona paika!

— Sėskis, Kleme, kėdes išvartysi.
— Ir išvartysiu! Visą žemę apversiu 

aukštyn kojomis, jedriona paika. Nemoku 
gyventi’ vienuolyne. — Sustojo priešais 
Gedrūtą — drebantis, sugniužęs, bet atau
šęs, — uždėjo rankas jai ant pečių ir ke
lias akimirkas sunkiai alsuodamas žiūrėjo 
besigerinančio šuns žvilgsniu. — Apsifor- 
minkime, Gedrūta. Juk tas vienas vaikas 
tikrai mano...

— Du.
— Nu matai! — apsidžiaugė Kleme.
Gedrūta uždėjo plaštaką jam ant kaklo, 

antrąja patekšnojo per šlapią skruostą. 
Kikendama žiūri į akis, bet žvilgsnis sako: 
„Ne!“

— Būsiu geras vyras. Man reikia tik ne
gerti, jedriona paika. — Ir jis prisiekinėja 
daugiau negersiąs nė lašelio, net rūkyti me 
siąs, keikia svaigalus, nors su kiekvienu 
kvėptelėjimu iš burnos eina salkanas deg
tinės kvapelis.

—Ehė, nereikia, Kleme. Pašnekėsim
taip, kai bus penktas...

— Matai, toks reikalas. Kai žmogus ve
dęs, su vaikais, teismas kitaip žiūri... šei
mos galva, maitintojas... Gali pusę nu
mesti.

— Maitintojas!
— O kaipgi? Kai būsiu tavo vyras paga’ 

įstatymą, maitinsiu, jedriona paika!
— Sakai, pusę gali numesti? — Gedrūta 

ilgai žiūri tylėdama į jo sukritusį veidą. 
Akys nebesako: „Ne!“ Jos drumstos ir ne
įžvelgiamos, kaip Akmenė po smarkaus 
lietaus.

GYVNAŠLIS IR JAUNIKIS
Strazdų Vincė gavo teismo nuosprendį. 

Po to, kai sudegė Gaigalų lūšna, padavė 
žmoną į teismą, reikalaudamas sau pri
klausančios turto dalies. Priteisė pusę na

mo, padalino pusiau baldus. Ir štai nuo
sprendis gautas! Nastutė patenkinta stovi 
su laiškanešės krepšiu prie arklidės durų. 
Šypsosi: žmogų laimingą padarė. O Vincė 
šokinėja ant sveikosios kojos su praplėštu 
laišku rankoje, pamišęs iš džiaugsmo. Vei
das šviečia kaip šimtas pavasarių, akys 
svaido spindulių pluoštus, net arkliai už 
aptvaro prunkščia, dairydamiesi į tą pusę.

Lukas Rimša atsikėlė nuo kėdės (O, da
bar jie turi kėdes, stalą, spintą žaliavai 
susidėti! Dirbtuvėlė kaip reikiant; dargi 
langą didesnį prakirto, o ant sienos pasi
kabino didžiulį plakatą su šypsančia mer
gaite ir taikos balandžiu. Piešinyje daug 
saulės, erdvės, tyro oro. Dirbtuvė iškart 
dvigubai didesnė pasidarė). Taigi Lukas 
Rimša atsistojo, čiupinėjasi apie juosmenį, 
negrabiais pirštais atmazgiodamas prikyš
tės raištelius — laikas judėti į Grigų vien
kiemį pietų.

— Ei, ei! Kur tu, drauguži? — Vincė už
bėgo Rimšai už akių, stumia pečiu nuo du
rų. — Tuoj Nadia ateis. Kartu pavalgysi- 
me. Padėsi man po pietų persikraustyti.

— Taigi kad... Birutė žadėjo kugelį iš
kepti. Prašė. Mėgstu tą kugelį...

— Prisikugeliuosi kitą kartą. Tegu šian
dien būna mano pietūs. Nežinai, kaip gar
džiai moka virti Nadia.

— Taigi kad...
— Cit, plįurza, neplepėk. Muzikants 

polkelę!
Lukas nuginkluotas. Gal ir bandytų spy

riotis, bet kad Nadia jau čia. Trypia tarp
duryje su lauknešėliu rankoje. Riestanosė, 
siauraakė. Smakre duobutė, apvalūs 
skruostai ružavi, putni viršutinė lūpa pa
dengta skystu auksinių gyvplaukių pūke
liu. Mergiotė! Nepasakysi, kad jai trisde
šimt metų. Lyg jokio vargo nebūtų paty
rusi — toks skaidrus, džiaugsmingas žvilgs 
nis, toks vaikiškai naivus veidas, dalijan
tis kiekvienam geras nerūpestingas šypse
nas. Bet visi Liepgiriuose žino, kad ko jau 

ko, o Nadios gyvenimas nepagailėjo. Ka
ras atėmė tėvą, abu vyresniuosius brolius, 
motina mirė badu. Iš visos šeimos liko tik 
ji su seneliu, tačiau bado šmėkla ir į juos 
tiesė savo kaulėtas rankas: buvo taika, 
laisvė, tik nebuvo duonos. Žmonės plūdo iš 
karo nualintų gimtųjų vietų su maišais 
ant pečių į laiminguosius rajonus, kurių 
nenušlavė mūšių ugnis. Kartu su visais ir 
Nadia su seneliu. Taip ją likimas užnešė į 
Lietuvą. Kažkur apie Viešvilę senelis su
kniubo pakelėje po prisiubagautu maiše
liu. Nadia liko viena. Paskutinė Lunovų 
šeimos atžala. Ir štai trylikti metai, kai ji 
Liepgiriuose. Seniai nebesijaučia viešnia 
esanti, ir žmonės jos tokia nelaiko. Visi 
pamilo taikų merginos būdą, darbštumą, 
skambias rusiškas dainas, kuriomis Nadia, 
be Vincės, gal dar kam sužeidė širdį...

— Šiandien barščiai su kumpis, — sako 
Nadia, žvairuodama į Rimšą, kurio atėjusi 
paprastai nerasdavo. — Daujotienė pyksta, 
kam atskirai pradėjau virti.

— Tuoj pasiųsime Daujotienę šieno 
piauti, mergužėle. Tuoj, tuoj, — Vincė 
reikšmingai pokštelėjo sprigtu per išpam
pusį voką, pamerkė Rimšai, siekia laukne
šėlio. — Baršteliai, kumpi. Ekšekit, ba
landėliai. Pajudėkit, na greičiau pajudė- 
kit! Pas Vincą Strazdą šiandien priėmimas 
teisingumo darbuotojų garbei. Lukai Rim
ša, ministre pirmininke, prašom prie stalo.

„Stalas“ po pastoge ant seno rąsto. Na
dia raudonuoja, kramto lūpą. Negerai, rei
kėjo perspėti. Nėra nei antro šaukšto, nei 
šakutės, įr norma tik vienam žmogui... 
Bet Vincė bematant randa išeitį. Tegu pir
ma valgąs ministras pirmininkas. Taigi 
kad... — purtosi Rimša. Jis galįs eiti na
mo. Kugelis ir šiaip... kaip čia po vieną... 
Stojasi, bet Vincė atžagaria ranka nubloš
kia atgal ant rąsto. Na na, balandėli, neiš
eisi, neparagavęs Nadios barščių. Nadia 
pakiša gerą mintį: kol vienas valgys kum
pį, kitas gali srėbti barščius, ir tokiu būdu 
pusiausvyra būsianti išlaikyta. Saliamono 
galva!

Lietutis barbena į nusvirusį pastogės 
brylių. Dvelkia šilta, laukais kvepiančia 
drėgme. Trūkinėjančios vandens čiurkšlės 
be perstojo ritasi nuo stogo, permatomais 
virbais atitverdamos tris žmones nuo liku
sio pasaulio.

—Rytoj mudu jau turėsime savo namus, 
Nadinka. Va. tuo pačiu laiku sėdėsime už 
stalo, valgysime, kalbėsimės. Aišku, ne 

vieni. Reikia gi atšvęsti įkurtuves...
Nadia trina nosį, žiūrinėdama nuospren

dį. Pagaliau! širdelė dun-dun-dun po nu
degusiu kartūnu. Pilna meilės įr nekant
raus lūkesčio. Ne tos tuščiažiedės, ružavos 
meilės, kuri kiekvieną aplanko ankstyvo
sios jaunystės metais ir išnyksta kaip įspū 
dingas sapnas, palikęs neįgyvendinamų 
iliuzijų kartėlį, o brandžios, vaisingos mei 
lės, išsiilgusios šeimos lizdelio, kuriame 
galėtų atlikti gamtos uždėtą motinystės 
pareigą.

— Ne, kol negrįš Toleikis, nedarysime 
įkurtuvių, — apsigalvoja Vincė ir, atidėjęs 
iškilmingąją dalį neribotam laikui, peršo
ka prie buitinių reikalų. Nadia pritariamai 
linkčioja galva, kai kur suabejoja, bando 
prieštarauti, tačiau jų nuomonės, atrodo, 
skiriasi tik tam, kad dar labiau suartėtų.

Rimša paspringo barščiais. Svetima lai
mė kuolu gerklėje stojasi. Akyse — Morta. 
Kasdien po kelis kartus nekviečiama įsi
brauna pas jį, nors sukandęs dantis gena 
šalin. Netvirta skriaudos siena, kuria prieš 
kelias savaites atsitverė nuo jos, dreba 
nuo stiprių smūgių, svyruoja ant netikrų 
neapykantos pamatų. Nugrius... Jaučia 
tai. Sukaupęs jėgas, užtaisinėja pramuštas 
spragas, deja, jų vis daugiau, jų vis dau
giau. Taigi kad... Galėjo gyventi... Tegu 
kaip pastumdėlis, kaip pusininkas, bet po j 
tuo pačiu stogu. Jai, teisybė, nereikalin
gas, bet vaikai... Teisybė, nežinia, kuris 
jo, kuriame svetimas kraujas, bet kraujas.
Ne šunies, žmogaus kraujas...

Po pietų — kraustymasis. Koks ten 
kraustymasis: abudu vyrai užsivertė ant 
pečių po ryšulį ir — vietoje. Strazdų troba 
stovi prie Pajuostės- Uolėnų vieškelio, pati 
kraštinė nuo malūno pusės. Vincė pirmas 
pasistatė kolūkinėje gyvenvietėje, tačiau 
veik neteko pagyventi.

Strazdienė žiūri tylėdama, kaip vyrai 
stumdo baldus. Prieš porą savaičių buvo 
pradėjusi lyg ir pilnėti, o dabar išbraukta 
kaip žarna, pablyškusi, apie akis patamsė
ję puslankiai.

— Ramonas apdirbo ir pametė, — tyliai 
kikena Vincė Lukui į ausį.

Pagaliau padalijimas baigtas. Dvi kėdės 
vienam, dvi kitam. Vienam bufetas, ant- g 
ram drabužių spinta. Tau palieka kanapa, ; 
sau pasiimu spintelę. O kadangi aš turėsiu | 
spintelę, gali pasiimti stalą. Pašėlusiai H 
sklandžiai išėjo, žinant Milės būdą, net ne- 1 
sinori tuo tikėti.

(Bus daugiau)
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ST. ROKIENĖ

TRAUKINIAI RIEDA MIRTIN
(Iš KELIONĖS SIBIRAN 1941 METAIS)

NUOTAIKOS MŪSŲ VAGONE
Jau nutilo graudūs giesmės „Marija, 

Marija“ aidai. Nutolo ir Naujosios Vilnios 
bažnyčių varpų gaudimas. Traukinys smar 
kiai lekia pirmyn. Esame išplėšti iš tėvy
nės ir atskirti nuo savosios tautos ir arti
mųjų. Toli pasiliko gimtosios sodybos ir 
Lietuvos laisvės simbolis — jos kareivė
liai. Vagonai be langų ir stipriai saugomi. 
Jų įnamiai turi sutikti su likimu, ir jiems 
jau iš anksto suplanuota ir paruošta ver
gija.

Tauta, parblokšta ir traukoma nevilties 
konvulsijų, nepasipriešino žiauriajam oku
pantui. O mes, užkalti vagonuose, šnekėjo
me ir vylėmės, kad gal kas nors susprog
dins gelžkelį ir sustabdys mūsų kelionę į 
mirtį.

Žiūrėjome pro vagonų plyšelius ir stebė
jome pro šalį lekiančius svetimos šalies 
vaizdus. Norėjosi užsimiršti ir nors valan
dėlei nusikratyti slegiančiomis mintimis.

Kai tik nutyla kalbos, tai tuojau ir pasi
girsta iš visų kampų atodūsiai. Mus slegia 
nežinia savosios ateities ir savo artimųjų 
nežinomas likimas. Vardų mes neminėjo
me, nes tardymai suimant priminė būti 
atsargiems.

Vaikai irgi jaučia, kad kažkas darosi 
nepaprasta. Jie labai nervingi ir nuolat 
zirzia, verkia ir nerimauja. Vieni prašo 
valgyti, nors dar nealkani; kiti gal prisi
mena savo minkštas ir patogias lovutes. 
Vagone taip maža vietos, labai nepatogu 
ir kieta. Kiti reikalauja gerti. Žino, kad 
nėra vandens, užtai jo taip labai ir nori. 
Pieno atsargos, kurias buvome gavę žydų 
sąskaiton, jau baigėsi.

Vaikų verksmas man giliai paliesdavo 
širdį. Atrodė, kad verkia mano mažytė 
dukrelė Nijolė. Nėra mamytės, gal nėra ir 
tėvelio. Tarytum girdžiu jos balsą: Kur tu, 
mamyte? Sugrįžki pas mane! O mamytė 
galvoja, kad geriau, jei tavęs nėra vagone.

Daktaro
( LIGONIO

(5)
LIGONIŲ PAŽIŪRA

Pirmąją naktį šioje ligoninėje praleidau 
geriau negu tikėjausi. Pajutęs didėjančius 
skausmus, paprašiau naktinę slaugę vaistų 
ir gavau dvi.codeino tabletes. Mus priža
dino 5.45 vai. ryto į akis spindinti šviesa. 
O taip traukia miegas, gal dėl to, kad už 
langų girdėti lietus. Slaugė apeina visus ir 
visiems kiša termometrus burnon. Po to 
grįžta vėl prie pirmojo ir užrašo tempera
tūrą. Po to pradedame praustis, kas gali 
— skutasi barzdas, o negalintieji turi pa
laukti, kol slaugė nupraus.

Vakare paskutiniu nutilęs balsas, dabar 
iš ryto pirmutinis pasigirsta, nesulaukda
mas pusryčių. Rytinė pamaina atneša 
mums avižinės košės (porridge), duonos 
su sviestu ir kiperių (pusiau rūkyta ir ap- 
virinta silkė). Užbaigiame, aišku, pienu 
baltinta arbata. Kai kam mažoka, bet už 
tai pietūs žada būti geri: bus tušintų kepe
nėlių, bulvių su daržovėmis ir vaisiais. Kai 
atlieka, tai kai kas gali gauti ir papildomą 
porciją.

Po pusryčių prasideda palatos ruoša. 
Langų valytojai, šlavėjos, slaugės — visi 
dirba suprakaitavę. Lovos naujai perklo
jamos. Mane išveža į Rentgeno skyrių, kur 
padaromos mano nugarkaulio 3-4 nuotrau
kos iš įvairių pozicijų. Taip pat daroma ir 
krūtinės nuotrauka.

Grįžęs palaton, randu ją sutvarkytą, 
kaip prieš kokią inspekciją, kurios, kaip 
tuojau pasirodė, įr buvo laukiama. Prie 
kiekvieno ligonio lovos ant staliuko padė
tos jo ligos bylos ir Rentgeno nuotraukos. 
Už kelių minučių atnešamos ir mano vos 
tik nudžiūvusios nuotraukos. Beveik tuo 
pačiu laiku palaton atvyksta Mr. Charn- 
ley, apsuptas dar 3-4 kitų gydytojų, sese-, 
lės, sanitaro ir kelių raštininkų. Iš karto 
matyti, kad jis čia viršininkas. Visos kitos 
kalbos palatoje nutyla, kaip bažnyčioje 
prieš pakylėjimą. Vyriausiasis gydytojas 
sustoja prie kiekvienos lovos, pasisveikina 
su pacientu ir pasiteirauja apie jo padėtį 
ir pagerėjimą. Pasižiūri į bylą, į nuotrau
ką, pačiupinėja, palanksto kokį nors ligo
nio sąnarį ir po to duoda nurodymus šalia 
jo stovinčiam gydytojui. Tas tuojau pat 
tuos nurodymus ir bendrą ligonio apžiūros 
santrauką įkalba į mikrofoną, kurio laidas 
ateina iš chalato kišenės — jis ten nešasi 
magnetofoną. Apžiūrai pasibaigus, šita 
juostelė atgrojama į diktafoną, iš kurio 
mašininkės užrašo viską ir įdeda į ligonio 
bylą.

Mane Mr. Ch. pasiteirauja, ar skausmai 
nesumažėję. Jis apžiūri mano naująsias 
nuotraukas, ilgai žiūri į žemutinę nugar
kaulio dalį ir tariasi su aplink jį stovin
čiais gydytojais. Dr. J. jis teiraujasi apie 
mano kairės kulnies užmirimą, bet anas ir 
aš pats pataisome, kad ne tiek apmirimą, 
kiek skausmą jaučiu ten. Pranešėjas kalba 

Nors neturėsi motinos, bet gal gyva išliksi. 
Gal bado ir troškulio nematysi. Dabar tu 
turi pienuko ir vandens, o tavo sesutės ir 
broliukai alpsta nuo troškulio, užrakinti 
vagonuose. Nieko aš šiandien tau negalė
čiau duoti, tik supti ant rankų, glausti prie 
krūtinės ir raminti.

Visi pradedam spręsti problemą, kaip ir 
kur gauti vaikams vandens. Daug kalbė
jom, svarstėm ir projektavom, o vandens 
vis nėra. Stotyse žmonių prie mūsų visai 
neprileidžia, ir vandenėlio nepaprašysi, o 
troškulys dar baisesnis už badavimą. Nu
sprendžiam, kad laukti lietaus. Tik debe
sėlių versmės gali pagirdyti ištroškusius 
mažuosius vagono gyventojus. Netrukus 
įvažiavome į lietaus zoną ir visi labai apsi
džiaugėm. Vieni savo maišeliuose surado 
dubenėlį, kiti puoduką, ir šokom rinkti pro 
plyšelius lietaus vandenį. Traukiniui smar 
kiai lekiant, šis darbas nesiseka, ir krišto
liniai vandens lašeliai įžambiai lekia tolyn.

Greit privažiavome stotį. Mūsų ešaloną 
pastūmė į šalį ir pastatė ant atsarginių 
bėgių. Lietutis lynoja. Renkam lietaus la
šelius, bėgančius nuo vagono stogo, ir pi
lam į didesnį indą. Motinos košia vandenį 
per skudurėlius ir girdo savo mažuosius, 
vaikai godžiai ir pasigardžiuodami geria. 
Vandenėlis labai skanus, nes ilgai lauktas 
ir sunkiai gautas. Tai Dievulio ranka jį 
mažiesiems papylė iš aukštybių. Belyjant 
prisirinkome puodą vandens ir atsargai.

Turime tik du mažus langelius ir pro 
juos dairomės. Visi prie jų sutilpti negali, 
tai arčiau sėdintieji perduoda matomuo
sius vaizdus kitiems vagono gyventojams. 
Aš sėdžiu prie vieno langelio ir einu pra
nešėjos pareigas. Stotelė maža, žmonių tik 
vienas kitas stovinėja. Aplink slampinėja 
keli darbininkai. Virš durų kabo vainikais 
papuoštas Stalino paveikslas.

Girdime ateinant kitą traukinį. Dar ne- 
skiriam, iš kurios pusės eina garsas. Trau-

Leonas Venckus

rankose
UŽRAŠAI)
į mikrofoną tyliai. Suprantu tik, kad jis 
paminėjo „left side“. Po to specialistas Mr. 
Ch. dar kartą pasižiūri į mane, teigiamai 
linkteli galva, lyg padrąsindamas, ir nuei
na prie kito mano kaimyno arčiau durų. 
Tas ir jo kaimynas iš dešinės, kaip ir aš, 
laukia operacijos šį ketvirtadienį.

Po gerų ir skanių pietų vyriausias sani
taras mus tris greta vienas kito gulinčius 
pacientus perspėja, kad rytoj jau pusryčių 
negausime, o jeigu ir atneštų per apsiriki
mą, kad nevalgytumėm. Paklausus, kada 
mano eilė operacijai, jis spėja, kad apie vi
durdienį. Jis ramina, kad nesirūpintumėm, 
nes, sako, tai nedidelis dalykas. Gal ki
tiems ir nedidelis, jiems ne nugarkaulį 
operuos, vienam šlaunį, kitam blauzdą. 
Prisimenu, kaip nenoriai Crumpsall ligo
ninėje darydavo panašias kaip man opera
cijas. Jeigu taip lengva būtų, tai ir man 
nebūtų reikėję taip ilgai laukti ir kentėti. 
Tylėdamas atsiduodu Dievo valiai.

LIGONIŲ LANKYMAS

Trečiadienis — lankymo diena, ir sep
tintą valandą vakare prasideda tikra „in
vazija“. Nors oficialiai tik 2 lankytojai lei
džiami iš karto pas vieną ligonį, tačiau at
rodo, kad čia niekas taip tiksliai nesilaiko 
šitų taisyklių. Tuo labiau, kad daugelis li
gonių yra iš Manchesterio, kuris gana toli 
nuo šios ligoninės. Kai kurie lankytojai 
dėl tolimo kelio nespėja jš darbo persireng 
ti, bet skubėjo į autobusą, kuris ne kas
dien į čia ateina. Lankytojams čia ir kė
džių niekas nepasiūlo, tad kiekvienas pats 
pasirūpina jas, net iš gretimos patalpos 
atsinešdami. Vienas kitas lankytojas atne
ša ligoniui gėlių, bet , kiek girdėjau ir vė
liau patyriau, jos šitoje ligoninėje nelabai 
pageidaujamos. Kitą dieną prie savo lovos 
tų gėlių nebematysi. Tik vieną didelį vazo
ną pastato visai palatai viduryje kamba
rio. Sako, moterų skyriuje gėlės toleruoja
mos ir mėgiamos.

Aš, tik vakar čia atvykęs, prašiau žmo
ną, kad nelankytų iki operacijos. Būdamas 
vienas, skaitau Sonnenfinsternis. Bet min
tys nuklysta į namus ir pas draugus, kurie 
mane ligoje lankė ir užjautė. Kaip dažnai 
žmogus gyvenime gali atskirti tikrus drau
gus nuo netikrų? Sunku pasakyti, bet aš 
pastebėjau, kad mano ilga liga sumažino 
tariamųjų draugų skaičių stiprokai. Be 
šeimos narių ir giminių, liko tik saujelė 
tikrai nuoširdžių žmonių, kurie neatsisakė 
draugystės ir tada, kai gulėjau ligotas na
muose ar ligoninėje. Ir jeigu ligoniui atei
tis kartais atrodydavo neaiški, jie mokė
davo išsklaidyti abejones, padrąsinti pa
prastais, nuoširdžiais žodžiais. Ir dabar, 
vienas būdamas, ir ateityje visuomet tiems 
savo draugams širdyje jausiu nuoširdų 
dėkingumą.

(Bus daugiau) 

kinys lekia pro šalį. Vagonų platformos 
kažkuo pakrautos ir apdengtos brezentais. 
Atrodo, kad vežami ginklai, nes sąstatą 
lydi kareiviai. Mes vis dar stovime, o pro 
mūsų traukinį pralekia ir antras, ir tre
čias, ir daugybė traukinių su ginklais ir 
kariuomene. Visi šnekame, kad gal rusai 
ruošiasi manevrams ir Lietuvon permeta 
daugiau kariuomenės. Mus nenormaliai il
gai laiko šioje stotelėje, ir pajuntame, kad 
kažkas įdomesnio dedasi. O gal karas?!

Vagonuose labai tvanku ir nėra oro, nes 
nėra jokios ventiliacijos. Visai neturim 
kuo kvėpuoti. Labai dvokia, ir dar daugiau 
orą gadina marškomis užtvertas mūsų 
„tualetas“.

Jau ir naktis atėjo, o mes vis dar stovi
me vietoje. Gulime pusiau sėdomis, atsirė
mę į savus maišus, kuriuose sudėtas visas 
mūsų turtas. Kai kas užsnūsta, nes nuo
vargis padaro savo. Dažnas suniurna, vy
damas nuo savęs klaikaus sapno slogutį. 
Dažnai iš miego išbudina lekią pro šalį 
traukiniai, keldami pragarišką triukšmą.

Aušta niūrus birželio mėnesio rytas. Mes 
jau pamėtėme ir dienas. Bandome skai
čiuoti. Atrodo, kad yra birželio 24 diena. 
Laikas jau būtų ir pusryčiauti, bet niekas 
dabar tuo nesirūpina ir normaliai nevalgo. 
Užgraužia ką nors išsitraukę iš maišo vie
ną kartą į dieną, ir užtenka.

Staiga trinktelėjo ir sujudėjo mūsų „na
meliai“. Prikabino garvežius ir vėl tempia, 
skuba ir neša pirmyn, lyg velnias sielą. 
Jei taip jau skuba, tai tikrai veža į praga
rą, iš kurio neišsipirksi nei maldomis, nei 
atlaidais, nei rusiškai daugiaaukščiais 
keiksmais. Gal net pats pragaro valdovas 
nesugalvojo tokių žmonių kankinimų, kaip 
Stalinas.

Dūkštiškis lenkas visus ramina ir ragi
na nenusiminti. Girdi, nuveš į turtingą ir 
gerai tvarkomą kolchozą, ir gerai ir sočiai 
gyvensime. Jo pastabos visus išjudina iš 
sustingimo ir abejingumo. Užsimezga ben
dra kalba, ir sprendžiame, kaip tas kolcho
zas atrodys. Greičiausia, kaip didelis gra
žus ir turtingas dvaras.

Aš mėgau visur nosį kišti pirmoji. Da
bar man rūpėjo ir norėjosi žinoti, kaip tie 
bolševikiški ūkiai atrodo. Žiūriu atidžiai 
ir stebiu pralekiančias laukų platumas.

Pro šalį lekia ištisi rusų kaimai. Trobos 
blogos ir neremontuojamos, stogai pasi
šiaušę, ir kai kur tik nuogi grebėstai beky
šo. Daug trobų jau baigia griūtį. Niekur 
nematyti nei tvorų, nei darželių su gėlė
mis. Lyginam šias gyvenvietes su Lietuvos 
ūkininkų sodybomis ir labai nusiviliam.

Kur gi pagaliau yra tas kolchozas? Dar 
su didesniu dėmesiu stebime apylinkes. 
Štai didelis kaimas. Nuošaliau stovį dide
lis namas. Netoli jo pristatyta ilga eilė 
tvartų su ventiliacijos kaminėliais. Pasta
tai statyti iš senos ir įvairios medžiagos. 
Greta stovi kitas siauresnis ir žemas pa
statas. Tai, greičiausia, bus daržinės, šau
kiu visus pasižiūrėti tos sodybos. Pasigin
čiję priėjome bendros išvados, kad dabar 
jau matome tikrą kolchozą. Ir didžiausias 
nusivylimas...

Ir vėl maža stotelė. Traukinys nestoja, 
tik sulėtina greitį. Ant pylimo stovi būre
lis jaunuolių. Jie kažką mums sako, grū
moja kumščiais ir svaido akmenimis. Aiš
ku, jiems pasakyta, kad čia vežami buržu
jai, kapitalistai ir išnaudotojai. Atsirado 
velniui parsidavusi „dūšia“, kuri suorga
nizavo komjaunuolius ir liepė mus akme
nimis palydėti, šį įvykį išbarabanys spau
doje ir pasakys: „Štai kaip liaudis neap
kenčia kapitalistų ir siunčia jiems prakei
kimus“.

Iš šių jaunuolių nieko gera negalima 
laukti. Tai prieauglis NKVD tardymų ka
meroms, kuriose tardomiesiems nulupinė- 
jami nagai, išmušami dantys ir išnarinami 
sąnariai. Tai prieauglis žudymo pože
miams, kuriuose iškankintos aukos palydi
mos į anapus kulka į pakaušį.

Už ką mus svaido akmenimis? Mūsų tar
pe nėra nei vagių, nei nusikaltėlių. Nėra 
turtuolių, dvarininkų ir išnaudotojų.

Ką padarė ir kuo nusikalto komunis
tams mūsų vagone įkalinti žmonės? Ant 
narų sėdi susirietusį Elena Švalkuvienė. 
Ji yra doro, darbštaus ir teisingo Lietuvos 
ūkininko dukra. Jos tėvai buvo vargo bi
telės. Jie mylėjo savo gimtąją žemę, savo 
rankomis ją pureno ir prakaito srovėmis 
ją laistė. Jie išmokė ir savus vaikus my
lėti protėvių žemę ir įskiepijo pareigą dar
bui ir tiesai.

Kietu darbu sukrovė tėveliai dukrai 
kraitį. Ir gražiai margą skrynią drobelėms 
padirbdino. Elenutė nesėdėjo rankas su
dėjusi: anksti kėlės ir vėlai gulė. O to dar
belio ir galų nebuvo matyti. Reikėjo ir po 
grįčiutę pasišvaistyti ir gyvulėlius prižiū
rėti ir pamaitinti.

Rugiai laukuose jau baltuoja. Kirtėjų 
dalgiai jau kloja žiemkentėlius, o ji pasi
lenkusi skuba juos rinkti ir rišti auksinių 
varpų pėdelius. Koks mielas lietuviui buvo 
tas rugių laukas ir kaip brangios tos jų 
auksinės varpos! Rodos, viską priglaustum 
prie krūtinės ir apkabinęs išbučiuotum. 
Vai, kokia tu miela ir brangi, Lietuvos 
žemele!

O tu, mėlynas lineli! Kiek apie tave dai
nų sukurta, kiek daug plonų drobelių iš 
tavęs išausta! Ir čia tremiamoji spėjo ap
sisukti ir melsvųjų linelių lauke pasišvais
tyti. Greitai kraitinė skrynia prisipildė 
baltomis drobėmis, diminiais rankšluos
čiais ir servetinėmis staltiesėmis, kurie 
mirgėjo raštų raštais, kaip margas mūsų 
dainos genelis.

Daug pas ją buvo piršlių, daug peršamų
jų pasirodydavo, bet visi buvo ne prie šir
dies. Bet vieną kartą susitiko Petrą, kuris 
jai buvo likimo lemtas. Vienas kitam pa
tinka, kartu gyvenimo keliai subėga. Jie 
sukūrė laimingą šeimą ir gyveno tėvų ūky
je. Tačiau ir jie nusikalto mūsų krašto gro 
bikams ir buvo žiauriai atplėšti nuo savo 
gimtųjų namų.

Dabar sėdį Elenutė kamputyje ant narų, 
ir per jos skruostus ritasi tyros ašaros, 
kaip paliktos tėviškėlės laukų rasa. Vyrą 
enkavedistai išsišaukė iš vagono ir kažkur 
nusivedė. Ji dar norėjo jam įduoti pilko 
Lietuvos milo sermėgą, bet mūsų sargai 
neleido. Liko viena tik su greitomis pa
ruoštu rūbu maišeliu ir su sielvarto spau
džiama širdimi važiuoja viena nežiniom 
Abiems, nors ir svečiose ir nežinomose 
šalyse, būtų tikresnės dienelės. Dabar ji 
kenčia dvigubai: už save ir už vyrą. Visos 
moterys verkia kruvinomis ašaromis ir

Su P. Amerikos jaunimu
PARAŠYKITE JIEMS LAIŠKŲ!

Pietų Amerikos keliose valstybėse gyve
na gana daug lietuvių, į ten iš Lietuvos 
emigravusių daugiausia prieš keliasdešimt 
ar net ir daugiau metų.

Didele dalimi jie yra išlikę ištikimi savo 
Tėvų ar Bočių žemei Lietuvai. Jie puikiai, 
gerai ar neblogai kalba lietuviškai. Jie ir 
jų vaikai.

Maža dalis į Pietų Ameriką atvyko po II 
Pasaulinio karo.

Visi jie, kaip neabejotinai patyriau ke
liaudamas po kai kurias Pietų Amerikos 
valstybes, nuoširdžiai pageidauja artimes
nio bendravimo su kituose kraštuose gy
venančiais broliais-sesėmis tėvynainiais.

Tokio bendravimo ypač pasigenda jau
nimas, dar nevedęs, bet jau subrendęs. Ir 
jų tėvai. Jie tiesiai pasako norį susipažin
ti, susirašinėti su kitur gyvenančiais lietu
viais ir lietuvaitėmis. Galimas dalykas, ne 
tik artimesniam minčių, nuotaikų pasikei
timui, bet gal net meilės ar vedybų tiks
lais. Tokiu atveju jos-jįe sutiktų keltis į 
kitus kraštus.

Ne vienos puikios šeimos tėvai tragiškai 
skundėsi savo apylinkėse neturį deramų 
vaikinų (ar merginų). Kas daryti? Laikas 
bėga. Savaitgaliai, atostogos. Ar jų, tų tik
rų lietuvių patriotų, vaikai liks nevedę, ar 
gaus sukurti šeimas su kitataučiais, kurių 
taip apstu ir kurie dideliausiu noru taiks
tosi. į lietuviškos kilmės jaunimą.

Tuo reikalu kalbėjau su pavieniais as
menimis, organizacijomis. Visi pritarė pla
tesnio bendravimo išvystymui tarp Pietų 
Amerikos ir JAV-ių, Kanados, Anglijos, 
Vokietijos, Australijos ir kitur esančiųjų 
mūsiškių. .

Lankiausi Venezueloje, Brazilijoje, Uru
gvajuje, Argentinoje ir kt. ir iš ten gavau 
eilę puikaus lietuvių jaunimo adresų. Ki
tur gyvenantieji parašykite jiems! Štai, 
kai kurių lietuvių jaunimo Pietų Ameri
koje adresai: Rosa Aleksiejunas, Calle 12, 
Nr. 205, Montevideo, Uruguay. Audra De
veikis, Calle Sayos 2548, Buenos Aires, 
Argentina, Gražina Gudavičiūtė, Rua Ba- 
rao de Juparana 381, Sao Paulo, Brasil, 
Vidutė Idika, Caixa Postal 7225, Sao Paulo, 
Brazil, Irena Birutė Jurgelevičiūtė, Rua 
Manaids 360, V. Zelina, Sao Paulo, Brazil, 
Hektoras Levanavičius, Canada 2025, La- 
nus Coste, Buenos Aires, Argentina, Liud
vika Aldona Mošinskis, Rua Boa Vista 
51-3 and, Sao Paulo, Brasil, Vanda Misiū
naitė, Rua dės Giestas 1052, Sao Paulo, 
Brašil, Brunė Rukšėnaitė, daktarė, 29 me
tų, Saladillo 5736, Villa Lugano, Buenos 
Aires, Argentina, Danutė Statkutė, Calle 
Ignacio 28, Los Laureles, El Paraiso, Ca
racas, Venezuela, Rymantė Steponaitytė, 
Rua Godofredo Fraga 173, Santos, Brasil, 
Alfredas Stanevičius, Estadog Unidos 1693, 
Montevideo, Uruguay, Jurgis Stančikas, 
Emilia Castro 1931, Lanus Ceste, Buenos 
Aires, Argentina, Elena Sabalytė, Cucu- 
man 289, Guilmes, Buenos Aires, Argenti
na, Marytė Šulnys, Ave Alma Fuerto 365, 
Buenos Aires, Argentina, Susana Valatkai
tė, R. Fournier 3531, Munro, Buenos Aires, 
Argentina, Viktoras Walter Pretkus, Cuba 
4155, Cerro, Montevideo, Uruguay, Rožė 
Pretkus, Cuba 4155, Cerro, Montevideo, 
Uruguay, Angela Vilkaitė (WiTk), Chana 
1917, Montevideo, Uruguay.

Per šiuos asmenis pasiektumėte ir dau
giau jaunimo. Jie atliekamus laiškus per
duotų kitiems-kitoms.

Kai kurias-kai kuriuos turėjau malonu
mo artimiau pažinti, svečiuojantis jų tėve
lių namuose ar kitaip. Sakysime, Idikaitė 
yra iškilaus lietuvio inžinieriaus dypuko 
dukrelė, dirbanti didžiulėje brazilų kom
panijoje atsakingą darbą. Jauna, žavi, ma
loni. Turi kiek jaunesnę (apie 18 metų) 
taip pat labai žavią sesutę. Abi puikiai 
kalba lietuviškai. 

nesuranda atsakymo, kodėl atskyrė nuo 
šeimų vyrus ir ką su jais padarys.

Tokių išdraskytų šeimų mūsų ešalone 
šimtai, o likusių mažų našlaičių klyksmas 
sugraudentų ir kiečiausias širdis.

Mūsų vagone serga ir nuolat verkia vai
kai. Raštikienė kaip įmanydama juos ra
mina. Matyti, kad jie turi temperatūros, 
nes veidukai raudoni ir viduriuoja. Greta 
sėdinti kaimynė atranda indelį su mėlynių 
uogiene. Ji pradeda vaikus gydyti ir jiems 
sako, kad nuo uogyčių bus geriau ir pilvu
ko neskaudės. Kai mūsų ekzekutoriai su
imant liepė pasiimti šešiom savaitėm mais 
to, tai Elena A. greitomis pasiėmė kelis in
delius mėlynių. Dabar tos uogos atstoja 
vaistus.

Bronė P. sukrėsta iki sielos gelmių žiūri 
į vieną tašką, tyli, o ašaros plaukia upe
liais. Jos vyrą išsišaukė ir nusivarė. Tai 
buvo padaryta taip greitai, kad nespėjo 
jam nei maisto, nei drabužių įduoti. Jų 
trys vaikučiai liko pas senelę.

Vargšė senutė! Ir jai atėjūnai apkartino 
senatvės dienas. Ji lieja ašaras dėl savo 
vaikų likimo. Susirūpinusi žvelgia ateitin 
ir ieško būdų, kaip čia išsaugoti ir išaugin
ti likusius našlaičius. Dingo rami senatvė 
ir prasidėjo vargo ir rūpesčių dienos.

(Bus daugiau)

Mošinskaitė — žinomų lietuvių architek
tų dukrelė. Žavi, jauna, maloni. Turi gerą 
darbą. Jų šeimoje yra kiek jaunesnis (apie 
15 metų) jos brolis.

Steponaitytė — labai veikli Brazilijos 
lietuvaitė. Kaip ir Mošinskaitė, puikiai 
kalba, rašo lietuviškai. Gyvena nepertoli 
nuo Sao Paulo esančiam kurortamiesty 
Santos. Atvyksta į Jaunimo Kongresą, 
įvykstantį 1966 m. birželio mėn. Chicagoje, 
U.S.A. Turi kiek jaunesni brolį.

Statkutė — Venezuelos lietuvių pasidi
džiavimas, kaip oficiali vertėja Venezuelos 
vyriausybės siunčiama į užsienius. Labai 
veikli savo kolonijoje, žaviai kalba lietu
viškai. Susipažinimo metu dėvėjo lietuvių 
tautiniais rūbais.

Levanavičius — Argentinos lietuvių jau
nimo pasididžiavimas. Puikiai kalba lietu
viškai. Kurį laiką buvo mano vadovas 
Buenos Aires mieste.

Stanevičius — vienas veikliausių jaunų
jų lietuvių Urugvajuje. Aišku, puikiai kal
ba lietuviškai, labai draugiškas, malonus.

Valatkaitė — pasididžiuotina Argentinos 
ir visos Pietų Amerikos lietuvių solistė. Ji 
drąsiai galėtų pasirodyti geriausiuose lie
tuvių koncertuose JAV-se. Labai kukli 
•mergaitė.

Ak gi, juos visus tegalėčiau atestuoti vi
sų geriausiai! Man buvo tikra garbė juos 
pažinti, su jais pasikalbėti, pabendrauti.

Norintieji susisiekti su minėtais ar ki
tais lietuviais minėtose valstybėse, lai rašo 
kad ir į šiuos lietuvybės centrus. Jie laiš
kus perduos ar suras tinkamus atsakyto- 
jus-atsakytojasr

Kun. Ant. Perkumas, SDB, Para Litua- 
nos en Venezuela, Plaza Principal de La 
Vega, Caracas, Venezuela, kun. J. Giedrys, 
S.J., Rua Lituania 67, Sao Paulo 13, Brasil, 
Lithuanian Legation, Ciudad de Paris 
5836, Montevideo, Uruguay. Argentinos 
Lietuvių Balsas, J.L.Suarez 5684 (Sue. 39), 
Buenos Aires, Argentina.

Jei numatę parašyti ne šiandien, bet ka
da nors ateityje — malonėkite išsikirpti, 
pasidėti adresus.

Artimiau bendraudami su lietuvių jauni
mu, palaikome lietuvybę, gyvą Lietuvą.

Savo ruožtu mielai talkinčiau visiems 
norintiems palaikyti ryšius su Pietų Ame
rikos jaunimu. Turintieji skelbtinų adresų 
— malonėkite persiųsti man per Jūsų re
dakcijas. Pasistengsiu, kad jie būtų pa
skelbti.

Algirdas Gustaitis

LIETUVOS ISTORIJA TIK 28 ŠILINGAI
Dr. V. Daugirdaitės-Sruogienės naujai iš

leistos LIETUVOS ISTORIJOS kaina Ang
lijoje ir Europoje gyvenantiems lietuviams 
tik 28 šilingai.
Naujai gauta:

Ignas Končius — žemaičių kryžiai ir 
koplytėlės — 22 šil. 6 d.

Jurgis Gliaudą — Delfino ženkle, premi
juotas romanas, 234 psl. — 18 šil. 6 d.

Nauja ilgo grojimo Aldonos Stempužie- 
nės stilizuotų liaudies dainų plokštelė 
„Dainos“ — kaina 2 sv. 13 šil.
Knygos gaunamos pas Dainorą, 14 Priory 

Rd., Kew, Surrey.

Tikrą lietuvišką Vilniuje gamintą 
krupniką — bonka 43 šil. su pristatymu 
— ir Trejas devynerias — pokelis 1116 
su pasiuntimu — teikia

Z. JURAS
421, Hackney Road, 

London, E.2.
Tel: SHO $734
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Kuropos lietuvių kronika
LONDONAS

BIRŽELIO MINĖJIMAS
Baltų Tarybos Londone suruoštas Birže

lio trėmimų 25-rių metų sukakties minėji
mas įvyko Westminsterio katedros salėje 
šeštadienį, birželio 11 dieną, dalyvaujant 
Pabaltijo valstybių diplomatiniams atsto
vams D. Britanijoje ir visų trijų tautų 
bendruomenėms Londone.

Minėjimą atidarė Baltų Tarybos pirm. 
R.D. Kalibatas, paaiškindamas šios die
nos reikšmę estų, latvių ir lietuvių tau
toms, kovojančioms dėl laisvės. Tylos mi
nute buvo pagerbti žuvusieji. Po to jauna 
aktorė, Kanados lietuvaitė Rita Merkelytė 
paskaitė anglų kalba lietuvių mergaičių Si 
bire parašytas maldas.

Meninę programos dalį atliko A. Jerums 
vadovaujama menininkų grupė: solistė K. 
Bidina, padainavusi latvių kompozitorių 
kūrinius, M. Lielause (fleita), M. Solimi- 
ni (piano) ir Jack McDougal (smuikas) at 
liko pabaltiečių kompozitorių dalykus.

Kiek koncerto meninis lygis, tiek ir vi
sas minėjimo parengimas buvo be priekaiš 
tų. Jaunosios kartos vadovaujama Baltų 
Taryba, su mūsų delegatu į Jaunimo Kon
gresą R. Kalibatu priekyje, pravedė visą 
minėjimą pasigėrėtinai sklandžiai. Trys 
gražios lietuvaitės, Merkelytė, Liūdžiūtė ir 
Daunoraitė, pasirėdžiusios tautiniais rū
bais, nevien dalyvavo programoje ir atli
ko kitas pareigas, bet ir puošė visą aplin
ką. Pati programos meninė dalis, dalyvau
jant tokio aukšto lygio profesionalams me
nininkams, galėjo patenkinti net labai iš
lepintą skonį, deja, didelėje salėje tesusi
rinko vos nepilnas šimtas pabaltiečių.

EKSKURSIJA Į PAJŪRĮ (HASTING)
Liepos mėn. 10 d., sekmadienį, rengiama 

ekskursija prie jūros į Hastingą.
Išvykstantiems pamaldos 8 vai. ryto ir 

8.30 išvažiuojama nuo Liet, bažnyčios.
Užsirašyti klebonijoje, pas S. Kasparą ir 

Z. Juro Baltic Stores galimai greičiau.
Kaina 12 šil. 6 pen.

LIET. SODYBA
— Sodybos Klubo Šaudymo Sekcijos 

pirmininkas A. E. Clarke neseniai dalyva
vo tarptautinėse šaudymo varžybose Izrae
lyje. Už gerą šaudymą jis laimėjo vieną 
auksinį ir tris bronzos medalius.

— Sekminių savaitę Sodyboje vasarojo 
svečiai iš Dortmundo (Vokietija): E. Lu- 
košaitis su žmona ir panelė Walter.

— Atostogų sezonas jau yra prasidėjęs. 
Nuo birželio 18 d. porą savaičių vyrauja 
lietuviai, daugiausia rochdaliečiai.

— Sodybos gyv. namas jau prijungtas 
prie pagrindinio vandens tiekimo tinklo. 
Ta proga atliekami ir kai kurie vandens 
naudojimo pagerinimai.

— Jei oras bus pakenčiamas, Joninių 
išvakarėse numatomas laužas. Londono ir 
apylinkės lietuviai kviečiami apsilankyti.

— Vietos kaimo kapinėse jau pastatytas 
a.a. P. Didžbaliui kuklus paminklas. Pana
šus paminklas užsakytas ir neseniai miru
siam B. Dutkevičiui.

— Liepos viduryje kuriam laikui at
vyksta pavasaroti mieli svečiai iš Ameri
kos — R. Sealey su žmona.

ŽINIOS IŠ AUSTRALUOS
Buvęs Londono kapelionas kun. Pr. 

Dauknys, išvykęs Australijon, dirbo Ade
laidėje. Dabar iš Adelaidės persikėlė į 
Geelongą ir tenai eina klebono pareigas.

Gegužės 18 d. Adelaidėje mirė Juozas 
Speičys, 51 metų amžiaus. Vokiečių okupa
cijos metais J. Speičys buvo Kauno miesto 
savivaldybės buhalteris. Domėjosi sportu. 
Laisvos Lietuvos laikais kurį laiką buvo 
valstybinės rinktinės jaunių kom. futbolo 
kapitonas. Paskutiniais metais buvo įsijun
gęs į ateitininkus sendraugius. Kurį laiką 
buvo Pietų Australijos Liet. Katalikų 
Draugijos taryboje ir nemažai darbo paau- 
kojo beruošiant Draugijos Katalikų Centro 
Rūmus ir šv. Kazimiero koplyčią.

I Jaunimo Kongresą Chicagon vyksta iš 
Australijos apie 50 asmenų, daugiausia 
jaunimo. Vyksta ir J. Reizgytė, davusi Jus
tui Paleckiui pasirašyti peticiją už rusų 
išvarymą iš Lietuvos.

A. K

KLAUSIMAI PALECKIUI

(Atkelta iš 1 psl.) 
vizmas, šiandien išvirtęs į bolševikinį ko
lonializmą ir Imperializmą.

J. Paleckio „asmenybe“, jo inteligencija, 
jo kultūra niekad nesižavėjome. Jis visuo
met buvo Rygos prekymečio vežikinių bo
belių išaugintas akiplėšėlis, grafomanas 
poetas, grafomanas žurnalistas ir nusigy
venęs politrėksnys, kuris rusų bolševikams 
patiko kaip minkščiausio stuburkau io deg 
tinlakis. Ar dar ilgai jį „prezidento" ir 
„tarpparlamentaro“ postuose Maskvos ru
sai laikys, jų reikalas, bet garbės jis jiems 
savo žioplumu Australijoje nepadarė.

MŪSŲ RĖMĖJAI
Apsimokėdami už „Europos Lietuvį“ ar 

Nidos Knygų Klubo leidinius, šie tautie
čiai buvo malonūs pridėti aukų lietuviš
kam spausdintam žodžiui paremti: 50 šil. 
G. Johnstonienė, 23 šil. J. Bernotas, 12 šil. 
J. Strumskis, 6 šil. J. Maslauskas, po 3 šil. 
J. Varaškevičius, P. Endriukaitis, J. že
maitis ir S. Starka, po 2 šil. J. Jakimavi
čius, R. Gustainis, A. Jasikas, N. Žvirblis 
ir B. Navaslauskas.

LIETUVIŲ JAUNIMUI

Atostogos ir mokslai
Nottinghamo Lietuvių Jaunimo Židinys 

nuo liepos 23 iki rugpiūčio 6 dienos rengia 
lietuvių berniukams atostogas, kad jie su
stiprėtų ir fiziškai ir lietuviškai. Atostogų 
pravedime jau sutiko talkininkauti stud. 
Juozas Repšys. Dar tikimasi talkininkų 
jaunuolių net iš Vokietijos.

Atostogoms užsirašyti kuo anksčiau, bet 
ne vėliau liepos 1 dienos.

Taip pat jau yra laikas registruoti į Jau
nimo Židinį berniukus naujiems mokslo 
metams, kurie čia prasidės rugsėjo 7 dieną.

Jaunimo Židinys ryžtasi ir toliau tarnau 
ti lietuvių atžalynui. Kam rūpi lietuvybė, 
pasinaudokime Židiniu ir paremkime jį.

Kreiptis šiuo adresu: kun. S. Matulis, 
MIC, 16, Hound Rd., West Bridgford, Not
tingham. Tel. 85738.

\

NCTTINGHAMAS
JONINĖS

Nottinghame birželio 25 d., šeštadienį, 
Ukrainiečių salės apatiniame kambaryje, 
30 Bentick Rd., Moterų Draugija rengia 

JONINES,
kurių metu kartu bus paminėti Antanai, 
jonai ir Petrai.

Bus šilti ir šalti užkandžiai su išgėrimu, 
be to, veiks baras ir bus šokiai. įėjimas 
vyrams 1 svaras, moterims 10 šilingų. Pra
džia 6 vai.

Vietos bei apylinkių tautiečius maloniai 
kviečiame dalyvauti.

Nottinghamo Moterų Draugija

KETTERINGAS
VYSK. DR. P. BRAZYS PAS MUS

Ganytoją iš Nottinghamo atvežė geg. 21 
d. St. Nagys, kurio šeimoje garbingasis sve 
čias apsistojęs iki geg. 23 dienos, vizitavo 
vietos tautiečius.

Nors geg. 22 d. ūžė lietus, bet šv. Eduar
do bažnyčią užplūdo labai gausiai lietuviai 
ir kitataučiai. Ne tik vietiniai, bet ir iš to
liau.

Prie bažnyčios Vyskupą pasveikino vie
tos liet, bažnytinių reikalų vedėjas - mar
šalka Jonas Bakaitis, vaikučiai įteikė gė
lių. Sveikino vietos dvasiškija.

Šv. Mišių metu Vyskupas tarė tėvišką, 
jautrų žodį, nubrėždamas lietuvio kataliko 
laikysenos gaires šio meto audrose. Po to 
suteikė liet, vaikams Sutvirtinimo Sakra
mentą.

George viešbutyje įvyko gražus Vysku
po priėmimas, kuriam vadovavo St. Nagys. 
Kalbėjo Mgr. Collins, kun. Matulis, A. Na
vickas, S. Nagys ir T. Bakaitienė, kuri dar 
įteikė visų lietuvių dovaną. L. švalkus pa
skaitė savo proginės poezijos. Ilgoje kalbo
je Vyskupas akcentavo tėvynės meilės rei
kalą ir pasireiškimo būdus.

Pakviestas Vyskupas aplankė J.T. Ba
kaičių, Balaičių ir Kirkelionių šeimas.

Svetingoje S.F. Nagių pastogėje Ganyto
jas pabendravo su tautiečiais ir kitatau
čiais. Atsilankė ir anglų žurnalistai.

Nepaprastai daug prie Vyskupo priėmi 
mo pasidarbavo S. Nagys su šeima. Už tai 
jų ir kitų tautiečių dėka sutikimas praėjo 
tikrai puikiai.

MANCHISTERIS
BIRŽELIO ŽIAURIŲJŲ ĮVYKIŲ

MINĖJIMAS
Birželio 18 d., 4 vai., iškilmingas vainiko 

padėjimas prie Lietuviško paminklinio kry 
žiaus Mostono kapuose. Organizacijos da
lyvauja su savo vėliavomis. 6 vai. Lietuvių 
Klube ta proga bus skaitoma paskaita.

Kviečiame kuo gausiausiai dalyvauti.
Kult. Koordinacinis Komitetas

SUKAKTIS
Manchesterio skautų-čių vienetai rengia' 

savo 4 metų sukaktį birželio 25 d., šeštadie 
nį, 6 vai. p.p., Lietuvių Soc. Klubo patal
pose (121 Middleton Rd., Crumpsail, Man
chester 8).

Programoje: iškilminga sueiga, kurios 
metu bus duodami įžodžiai ir lauželis, po 
to bus šokiai, plokštelių muzika ir loterija.

Živilės ir Maironio Draugovių 
Skautai-tės ir Vadovai

_______EUROPOS LIETUVIS

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — birželio 19 d., 11 vai.
NOTTINGHAM — birželio 19 d., 11 vai., 

Jaunimo Židinyje.
WOLVERHAMPTON —birželio 26 d., 11 v.
NOTTINGHAM birželio 26 d., 11 vai. Jau

nimo Židinyje.
BRADFORD — birž. 19 d., 12.30 v.
HUDDERSFIELD — birželio 26 d., 

1 vai. p.p.

BRAD FORD AS
SŪKURYS BRADFORDE

Birželio 25 d., Joninių išvakarėse, Brad- 
forde, Textile Hall, Westgate, Bradfordo 
dainos ir vaidybos grupė Sūkurys rengia 

Pirmąjį viešą vakarėlį.
Programoj: vaidinimas „Čigonė išbūrė“, 

o koncertinėje dalyje, kuriai vadovauja T. 
Burokas, vyrai ir moterys dainuos pačias 
naująsias dainas.

Gera šokių muzika.
Bufetas.

Pradžia 6 vai. punktualiai.
Vietos ir apylinkės lietuviai kviečiami 

šiame vakarėlyje dalyvauti.
Rengėjai

VOKIETIJA
DĖL VASARIO 16 GIMNAZIJOS

KRITIKOS
Išklausiusi Valdybos pirmininko prane

šimo ir apsvarsčiusi Vasario 16 gimnazijos 
stovį, Taryba randa kad: 1. pernykštės Ta
rybos sesijos prašymas lietuvių laikraš
čiams susilaikyti nuo neigiamosios kriti
kos Vasario 16 gimnazijos atžvilgiu beveik 
nebuvo išgirstas; 2. per ištisus metus „Nau 
jienos“ tespausdino neigiamus straipsnius 
ir vienašališkas bei iškreiptas žinias, lie 
čiančias Vasario 16 gimnaziją, ir šitaip pa
kartotinai suteikė medžiagos* Lietuvos 
priešams pulti gimnaziją spaudoj.

Todėl Taryba kviečia lietuvius protes
tuoti prieš minėto laikraščio kvislingišką 
tarnybą. Taryba taip pat prašo suprasti, 
kad sensacijų tikslais spausdinami straips
niai blogai atsiliepia gimnazijos mokinių 
mokymui bei auklėjimui, o to vengdama 
Vasario 16 gimnazijos vadovybė negali 
leistis į viešas polemikas su anoniminiais 
straipsnių autoriais.

Visiems lietuviams, kurie viešai ir priva
čiai plaka Vasario 16 gimnaziją, kad ji ne- 
išpildanti jų troškimų, Taryba randa rei
kalo priminti, kad, per 15 metų veikdama 
svetimame krašte, Vasario 16 gimnazija 
nėra iš lietuvių visuomenės susilaukusi 
tiek materialinės ir moralinės paramos, 
kad būtų galėjusi normaliai dirbti ir kad 
jos darbo sąlygos būtų buvusios kada nors 
arti vokiškų aukštesniųjų mokyklų, su ku
riomis mūsų -gimnazija lyginama.

Todėl Taryba mano, kad ramia sąžine 
Vasario 16 gimnaziją tegali kritikuoti tie, 
kurie savo ištekliais, savo darbu, savo vai
kų siuntimu į mūsų mokyklą tą gimnaziją 
palaikė ir palaiko.

Rezoliucija priimta su 11 balsų ir vienu 
susilaikymu. (VKV Inform.)

VOKIETIJOS LIETUVIŲ JAUNIMO 
ATSTOVAI Į PASAULIO LIĘTUVIŲ 

JAUNIMO KONGRESĄ
Kongresui parinktasis laikas labai nesi

derina su Vokietijos mokyklų atostogų 
tvarka, ir daug kas dėl to turėjo atsisakyti 
kelionės. Vokietijos Lietuvių Jaunimo Me
tų Komitetas stengėsi išrinkti ir pasiųsti 
kandidatus, kurie tinkamai galėtų atsto
vauti Vokietijos lietuviškąjį jaunimą: stu
dentus, moksleivius ir jau mokslus užbai
gusius, katalikus ir evangelikus, „senuo
sius“ lietuvius ir naujai iš Lietuvos atvy
kusius. Deja, kelionės brangumas ir mar
kių stoka kongreso dalyvių skaičių smar
kiai apribojo. Tik JAV lietuvių didelis 
dosnumas įgalino mus sudaryti didoką gru 
pę vykstančiųjų.

Važiuojantiesiems vadovauja kun. V.J. 
Damijonaitis (30), gimęs Šiauliuose. Nuo 
1953 m. lankė Vasario 16 gimnaziją, buvo 
at-kų kuopos pirmininkas, jūrų skautų 
valtininkas, tautinių šokių grupės ir choro 
dalyvis. Baigęs* gimnaziją, mokslus tęsė 
Romoj — šv. Kazimiero kolegijoje ir Pa- 
derborne (Vokietijoj) teologijos akademi
joj. 1964 m. buvo įšventintas kunigu Ro
moje ir paskirtas Vokietijos Studentų 
At-kų Sąjungos (VSAS) dvasios vadu su 
užduotimi rūpintis visais lietuviais katali
kais studentais. Vasario 16 gimnazijoje 
dėsto lotynų kalbą. Jaunimo Metų proga 
yra išrinktas Vokietijos Lietuvių Jaunimo 
Metų Komiteto pirmininku.
Arvydas Lingė (30), gim. Dusetose. Buvęs 
Vasario 16 gimnazijos auklėtinis — ją bai
gė 1959 m. Būdamas gimnazijoje, aktyviai 
reiškėsi jūrų skautuose (valtininkas), tau
tinių šokių grupėje ir chore, šiuo metu stu
dijuoja Hamburgo universitete sociologi- 
jos-ekonomijos fakultete, priklauso Vok. 
Liet. Stud. Sąjungai (VLSS), yra buvęs 
VSAS valdybos nariu, organizavęs ir vado
vavęs jaunimo stovyklas, yra jauniausias 
Vokietijos LB Krašto Tarybos ir Revizijos 
Komisijos narys. Aktyviai reiškiasi Ham

burgo lietuvių sporto klubo „Baltika“ 
veikloje.
Marina Auderytė (24), gim. Schivelvein 
(Vokietijoj). 1962 m„ įsigijus brandos 
atestatą, studijuoja architektūrą Berlyno 
laisvajame universitete. Aktyvi skautė, 
priklauso VLSS ir VSAS.
Vytautas Brazaitis (28), gim. Prienuose. 
Kaune pradėjo lankyti Žemės Ūkio Akade
mijos Mechanizacijos fakultetą. 1959 m. 
atvyko į Vokietiją, čia dirba kaip braižy
tojas. Priklauso PLB Stuttgarto apylinkės 
valdybai, vadovauja liet, jaunimo klubui 
„Forumas“.
Regina Plukaitė (24), gim. Šiauliuose. Iki 
1961 m. lankė Vasario 16 gimnaziją. Pas
kui perėjo į Aukštesniąją grafikos ir rek
lamos meno mokyklą Dortmunde. Gimna
zijoje buvo veikli skautė, priklauso VSAS. 
Regina Sakalauskaitė (24), gim. Kaune. 
Baigė Vasario 16 gimnaziją 1961 m. šiuo 
metu studijuoja biologiją Miunchene. Pri
klauso Skaučių Seserijai, VLSS, yra ėjusi 
įvairias pareigas VSAS valdyboje.
Algis Vitkus (21), gim. Gerzen (Vokiet.). 
Lankė Vasario 16 gimnaziją ir čia aktyviai 
reiškėsi įvairiose srityse: buvo choro ir 

-taut, šokių grupės seniūnu, moksleivių 
at-kų pirmininku, jūrų skautų vadu, pasi
žymėjo kaip sportininkas tarptaut. skautų 
Jamboree Graikijoj.
Vanda Endriukaitė (21), gim. Tauragėje. 
Iki šių metų lankė Vasario 16 gimnaziją ir 
baigė 8 klases, čia buvo moksl. at-kų kuo
pos pirmininkė, skaučių draugininke, pri
klausė gimnazjjos chorui ir taut, šokių 
grupei.
Zita Lucajtė (23), gim. Radviliškyje. 1960 
m. atvažiavo į Vokietiją, įstojo į Vasario 
16 gimnaziją ir baigė 6 klases. Lanko gai-

VASARIO 16 GIMNAZIJA
Abiturientai Miunchene

Visi trys šį pavasarį Vasario 16 Gimna
ziją baigusieji abiturientai įsirašė studi
joms Miuncheno universitete. Artūras Her 
manas studijų pagrindu paėmė rytų istori
ją, prie jos prijungdamas lietuvių ir rusų 
kalbas. Elza Morozovaitė ir Evaldas Maš- 
činskas studijuoja anglų kalbą ir ruošiasi 
būti mokytojais. A. Hermanas ir E. Moro
zovaitė buvo užsirašę vykti Amerikon į 
Jaunimo Kongresą, bet pradėję studijuoti 
ir pamatę, kad dėl tos kelionės tektų pra
rasti visą semestrą, apsisprendė nuo vilio
jančios kelionės atsisakyti.
Vasario 16 Gimnazijos atstovai į Jaunimo 
Kongresą

Nors Čicagoje vykstantis Jaunimo Kon
gresas ir labai nesiderina su Vokietijos mo 
kyklų tvarka, tačiau ir Vasario 16 Gimna
zija bus jame atstovaujama. Į jį važiuoja 
mokytojas Fr. Skėrys, tiesa, jau ne jau
nuolio amžiaus, ir jaunimo kategorijai pri
klausantieji buvę šios gimnazijos abiturien 
tai, o dabar joje dalinai mokytojaują stud. 
G. Bauras ir kun. V. Damijonaitis. Iš moks 
leivių vyksta paskutinės klasės mokinys 
Andrius Šmitas. Taip pat kitų vykstančių 
į Kongresą jaunuolių didžiumą sudaro bu
vę Vasario 16 Gimnazijos moksleiviai.
Mot'nos Diena

Ateitininkų ir skautų bendra iniciatyva 
gegužės 8 d. buvo kukliai paminėta Moti
nos diena.. Programoje mergaičių chorelis 
padainavo porą progai pritaikytų daine
lių, A. Starukas pagriežė akordeonu, Sel
ma Dilbaitė ir Gunda Mečiočnytė padekla
mavo po eilėraštį. Šventėje dalyvaujan
čioms motinonjs buvo įteikta gėlių.
Nugriautas paskutinis barakas

Po Velykų susirinkusieji mokytojai ir 
mokiniai vietoj 12 metų stovėjusio barako 
rado tik didelę aikštę, kurią 8591 LS lietu
vių kuopos vyrai gražiai išlygino ir panai
kino visus ženklus buvusio pastato. Kr.

PELNINGAS TAUPYMAS
Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 

cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
BALTIC STORES INVESTMENTS CO.

(Z. JURAS)
421 Hackney Rd., London, E.2.

Tel.: SHO 8734
ir

PALANGA PROPERTIES LTD.
11 London Lane, Bromley, Kent.

moka 7% (grynais)
už investavimus 5 metams ir ilgiau

ir
6% (grynais) 

už trumpesnius investavimus.
Investavimai garantuojami nekilnojamu 

turtu. Sudarome testamentus.
Administruojam nuosavybę ir sutvarkom 

visus palikimo reikalus.

Vilų pirkimo, nuomavimo, taip pat ir vi
sokiais kitais reikalais Ispanijoje prašo
me kreiptis | mūsų atstovą ten:

Palanga Properties Ltd.,
24 Calle Monasterio de Poblet, 

Comarruga, Prov. de Tarragona, Espana.
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lestingųjų seserų mokyklą ir dirba ligoni
nėj. Stuttgarto apylinkėje reiškiasi kaip 
lietuviškos vargo mokyklos mokytoja, ak
tyviai dalyvauja „Forumo“ klube.
Richardas Baliulis (25), gim. Marijampo
lėje. 1958 m. atvažiavo į Vokietiją, 1960 m. 
įstojo į Vasario 16 gimnaziją, kur buvo 
evangelikų Jaunimo Ratelio pirmininkas, 
taut, šokių grupės akordeonistas. Brandos 
atestatą įsigijo 1963 m. Goettingene. Studi
juoja pedagogiką ir kūno kultūrą Hambur
go universitete, yra mokytojavęs vargo 
mokykloj, VLSS pirmininkas.
Dr. J. Norkaitis (37), gim. Kaune. 1954 m. 
Strasburge įsigijo politinių mokslų diplo
mą, 1955 m. Tuebingeno universitete filo
sofijos doktoratą, o 1957 — ekonomijos 
mokslų diplomą. Dirba kaip ekonomistas 
vokiečių firmoje. Priklauso At-kų Sen
draugių Sąjungai.
Žibutė Povilavičiūtė (23), gim. Vilniuje. 
1964 m. įsigijo brandos atestatą Vasario 16 
gimnazijoje. Studijuoja žurnalistiką Miun
chene. Gimnazijoje aktyviai dalyvavo 
skaučių veikloje (draugininke), priklausė 
taut, šokių grupei, yra VLSS narė.
Gerhardas Bauras (26), gim. Klaipėdoj, 
Vidurinį mokslą išėjo Vasario 16 gimnazi
joje, kur 1961 m. įsigijo brandos atestatą. 
Šiuo metu baigia sociologijos studijas Hei
delbergo universitete ir mokytojauja Va
sario 16 gimnazijoje, yra VLSS valdybos 
narys. Būdamas moksleiviu, darbavosi jū
rų skautuose.
Andrius Šmitas (18), gim. Suederbrarup 
(Vokietijoj). Dabar ruošiasi abitūrai Va
sario 16 gimnazijoje. Yra redagavęs gim
nazijos mokinių laikraštėlį, gyvai reiškiasi 
lietuviškoje spaudoje. -(VKV Inf.)

Valdybai pavyko baraką parduoti už DM 
2.750, o buvo nuogąstaujama, kad gali tek
ti ne tik nieko negauti, bet dar apmokėti 
nugriovimo išlaidas.
8591 LS lietuvių kuopos talka

Pavasariui atėjus, Vasario 16 Gimnazija 
turį pridėtinių rūpesčių, kuriuos' sudaro 
didelio parko sutvarkymas. Ir šiemet tal
kon atėjo uolieji 8591 LS lietuvių kuopos 
vyrai, atkomandiruoti savo vado, o kartu 
ir PLB V-jos kr. Valdybos pirmininko inž. 
J.K. Valiūno. Jų atliktus darbus vertinant 
pinigais, susidarytų triženklio skaičiaus 
suma.
Jono Janonio palikimas

Bad Zwischenahne miręs buvęs mokyto
jas ir vargonininkas J. Janonis vertingą 
gaidų ir knygų rinkinį paliko Vasario 16 
Gimnazijai. Testamento vykdytojai paliki
mą gimnazijai perdavė.
Balfo parama

Iš Balfo centro valdybos gautas praneši
mas, kad parama duonai paskirta taip pat 
ir šiems metams, per 10 mėnesių po 300 
dolerių.
Šviet'mo komisija

Balandžio 3 d. Švietimo Komisija posė
džiavo Bonnoje savo pilnos naujos sudė
ties: kun. dr. Jonas Aviža, Katalikų Sielo
vados direktorius, kun. Juozas Urdzė, 
Evangelikų senjoro atstovas, prof. dr. Ze
nonas Ivinskis, Balfo atstovas, ir Alina 
Grinienė, kr. Tarybos atstovė.

Gimnazijos direktorius kun. Br. Liubi- 
nas supažindino Komisiją su savo praneši
mu, kurį padarė kr. Tarybos posėdyje, jį 
papildydamas dar specialiais duomenimis.

Švietimo Komisija savo pirmininku iš
rinko kun. dr. Joną Avižą.
Tėviškės Kambarys

Lietuvos Vokiečių draugija Neheim-Hus- 
ten yra įrengusi Tėviškės Kambarį (Hei- 
matstube), kur renka ir saugoja įvairius 
rankdarbius, paveikslus ir knygas apie 
Lietuvą, plokšteles ir garsines juostas su 
liaudies dainomis. Rinkiniui papildyti ir 
praturtinti pageidaujama gauti žemėlapių, 
valstybės ženklų, liet, banknotų ir me
talinių pinigų bei lietuviškų pašto ženklų.

Jei kas iš mūsų tautiečių dar turi sumi
nėtų suvenyrų, gali tai pasiųsti šiuo adre
su: Landsmannschaft der Deutschen aus 
Litauen e. V. 576 Neheim-Husten, Burg- 
str. 17.
J. Narinės „Gintarėlė“ vokiškai

Rašytojos J. Narūnės „Gintarėlė“, į vo
kiečių kalbą išversta Vasario 16 Gimnazi
jos mokinės, dabar jau studentės, Birutės 
Girdvainytės, atiduota spaudai ir netrukus 
pasirodys knygų rinkoje. Spausdinama Ko
lumbijoje, Medeline. Leidėjas tėv. Alfon
sas Bernatonis.
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