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TIK NUOLANKUMAS MASKVAI
Gana senas sąmojus sako, jog kai Mask

voje lyja, tai Vilniuje žmonės su skėčiais 
vaikšto.

Vos spėjo balandžio 8 d. pasibaigti 
Kremliuje pusantros savaitės vykęs Sovie
tų Sąjungos komunistų partijos XXIII su
važiavimas, kai okupuotos Lietuvos sosti
nėje tuoj buvo sušauktas respublikinio 
partinio aktyvo susirinkimas. Iš sovietinės 
„Eitos" paskelbto to susirinkimo aprašy
mo gaiima susidaryti neblogą vaizdą, kaip 
ir ką dirba Lietuvos komunistų partijos 
milžiniškas aparatas.

Jugoslavijos buvęs komunistų partijos 
ideologas Milovanas Jilas prieš keletą me
tų išleido veikalą „Naująją klasę", kuria
me jis įtikinamai įrodė, jog komunistų val
domuose kraštuose partiniai sudaro nau
jąją visuomenės klasę, išnaudojančią dar
bo žmones. Anksčiau visuomenė buvo pa
dalyta į nieko neturinčius vargšus ir tur
tinguosius bei galinguosius aristokratus. 
Revoliucija Rusijoje aristokratiją sunaiki
no, tačiau visuomenės suskaldymo klasė
mis nepanaikino. Neturtingųjų įr beteisių 
klasę dabar sudaro kolchozininkai ir dar
bininkai, o valdančiųjų ir privilegijuotų 
luomą — partijos nariai. Vadinasi, niekas 
nepasikeitė, tik komunistų sunaikintosios 
diduomenės vietą užėmė partija. Lietuvoje 
ji yra kartu ir okupacinis organas.

Balandžio 20 d. Vilniuje buvo susirin
kusi tos naujosios bajorijos grietinėlė, jos 
aktyvas, kaip „Eltos“ pranešime sakoma, 
„aptarti (partijos XXIII-čiojo suvažiavi
mo) nutarimus ir nubrėžti respublikos par 
tinių organizacijų uždavinius, įgyvendi
nant juos“. Iš tikrųjų nieko tarti ar svars
tyti okupuotos Lietuvos partinis aktyvas 
ir neturėjo, nes visi Kremliuje padaryti 
nutarimai visiems komunistams privalomi. 
Tai patvirtino ir Maskvos statytinis Anta
nas Sniečkus, pasakodamas apie partijos 
suvažiavimą. Jis pabrėžė, jog kai „nutari
mas jau priimtas, kiekvienas turi jį besą
lygiškai vykdyti“. Ir įspėjo: „Čia negali 
būti liberališkumo atžvilgiu tų, kurie pa
žeidžia partinę ir valstybinę drausmę, už
miršta savo, kaip komunisto, pareigas“. 
Tai reiškia, kad komunistinė drausmė rei
kalauja aklai, be jokio „liberališkumo" 
arba svarstymo, įgyvendinti Kremliaus 
nutarimus. Visasąjunginės partijos XXIII- 
čiojo suvažiavimo nutarimai buvo priimti 
ir paskelbti balandžio 8 dieną. Lietuvos 
komunistams belieka tik juos vykdyti. Su 
jais susirinkimo dalyvius supažindino 
XXIII suvažiavime dalyvavę Lietuvos ko-

Septymos DIENOS
DERLIUS PAGAL MAO RAŠTUS

Kinijos radijas pranešė, kad Šantungo 
provincijoje derlius šįmet geras, dar ge
resnis negu praeitais metais, išskyrus tik 
kai kuriuos sausros labiau paliestuosius 
rajonus, šantungas yra maždaug Kinijos 
Ukraina — „duonos aruodas“.

Bet pranešime dar sakoma, kad Mao 
Tse-tungo raštai įkvėpę valstiečius nuga
lėti net ir nepalankias oro sąlygas.

DAR 18.000
JAV artimiausiomis savaitėmis nuga

bens į Vietnamą dar 18.000 karių. Tada ten 
bus jau 285.000 amerikiečių karių.

SUVARŽOMI NORINTIEJI ATSISKIRTI
Indijos vyriausybė priėmė potvarkį, pa

gal kurį niekas negali būti renkamas į par
lamentą, jeigu viešai nepasisako, kad ne
norės atskirti nuo valstybės jokių jos 
žemių.

Tasai konstitucija pagrįstas potvarkis 
užkirs kelią Kašmiro, Nagalando ir kitų 
sričių politikams patekti į parlamentą ir 
ten varyti atsiskyrimo nuo Indijos poli
tiką.

Vyriausybė pagal tą potvarkį įgaliojama 
uždaryti organizacijas, kurios turi tikslą 
skatinti žmones reikalauti atsiskyrimo nuo 
Indijos, o tokias atsiskyrimo mintis skel
biantieji asmenys gali būti baudžiami iki 
10 metų kalėjimo.

STREIKAS NESIBAIGIA
Britanijos jūrininkų streikas dar nesi

baigia.
Jų atstovus buvo pasikvietęs min. pirtni- 

ninkas Wilsonas. bet pasitarimas nedavė 
vaisių.

NEBALSAVO 829.000
Apytikriais duomenimis, Sov. Sąjungos 

dabartiniuose rinkimuose balsavo 99 proc. 
balsuotojų.

829.000 pasisakę neigiamai.

munistų partijos atstovai — pirmasis sek
retorius Sniečkus, respublikinės profesi
nių sąjungų tarybos pirmininkas Dobro
volskis, lietuviškojo komsomolo pirmasis 
sekretorius česnavičius ir kiti. Nebuvo kel 
tas klausimas, ar tie nutarimai okupuotam 
kraštui yra naudingi, ar žalingi. Pagaliau 
kam be reikalo sukti galvą, jei jie, nepai
sant kokie bebūtų, vis tiek turi būti įvyk
dyti!

Kad XXIII suvažiavimo rezoliucija, pa
tvirtinusi Kosygino pramonės reformas, 
yra žalinga Lietuvai, rodo kiti šaltiniai. 
Vietinės pramonės ministras Ozarskis „So- 
vietskaja Litva“ dienraštyje nusiskundė, 
jog, bevykdant naująją pramonės reformą, 
visos mūsų krašte esančios stambesnės pra 
monės įmonės turėjo būti perduotos tiesio- 
ginėn Maskvos žinion. Tik 42 įmonės pa
liktos vietinės pramonės ministerijai. Dau
gumas jų yra „smulkios, menkai mechani
zuotos, išdėstytos nepritaikintose patalpo
se, neturi aiškios specializacijos“. Vadina
si, ką lietuviai ilgus metus triūsdami nau-

jo pastatė, ką senose įmonėse išplėtė ir 
patobulino, Maskva vienu plunksnos brūkš 
telėjimu viską pasiėmė savo žinion. Paliko 
tik, kaip Ozarskis sako, senoviškai įreng
tas, techniškai atsilikusias įmonėles. Jose 
geriausi mūsų krašto specialistai gali ro
dyti visą savo išradingumą ir sumanumą. 
O kai tos įmonėlės bus išplėstos į rimtas 
įmones, gaminančias gausią įr gerą pro
dukciją, tai Maskva, ruošdama kitam penk 
mečiui planus, ir jas pasiims savo žinion.

Tokį okupanto šeimininkavimą turi rem 
ti ir savo krašto žmonių akyse teisinti Lie
tuvos komunistų partija. Tuo tikslu, kaip 
Sniečkus partinio aktyvo susirinkime pra
nešė, ji jau „pasiuntė į visus respublikos 
miestus ir rajonus propagandistų grupes“. 
O susirinkimas pasiuntė Kremliui laišką, 
kuriuo ne tik partijos, bet ir darbo žmonių 
vardu užtikrino, jog nesigailės jėgų įgy
vendinti XXHI-čiojo suvažiavimo rezoliu
cijai...

Augustinas Upėnas

BALTIJOS LAISVĖS DIENA
VICEPREZIDENTAS HUBERT H. 

HUMPHREY PASKELBĖ ŠĮ PAREIŠKI
MĄ, SKIRTĄ BALTIJOS LAISVĖS DIE
NAI, 1966 METŲ BIRŽELIO 12 - TAJAI:

— Laisvė ir valstybiškumas teisingai 
aukštai vertinami visame pasaulyje. Estų, 
latvių ir lietuvių tautos itin uoliai puose
lėja laisvės ir suverenumo idealus.

1966 metų Baltijos Laisvės Dienos proga 
kiekvienos kilmės amerikiečiai reiškia 
sveikinimus saviems baltiečių kilmės ben
drapiliečiams ir jų artimiesiems kitur.

Kaip praeity, taip dabar Jungtinių Vals
tybių vyriausybė yra įsipareigojusi baltie
čių ir visų kitų tautų apsisprendimo teisei. 
Mūsų vyriausybė tvirtai atsisakė atleisti 
ar priimti Baltijos valstybių ir jų teritori
jų prievartinį neteisėtą įjungimą į Sovietų 
Sąjungą. Priešingai, pasaulinėj plotmėj, 
įskaitant ir Jungtines Tautas, mes kartoti
nai remiam Baltijos tautų suverenumo at
statymo teisę.

Taip pat mes tebepripažįstam prieš II 
Pasaulinį karą buvusių Baltijos valstybių 
vyriausybių diplomatinius bei konsuliari- 
nius atstovus.

Patikimi pranešimai patvirtina, kad Bal
tijos tautos tebegerbia savąsias valstybi
nes ir kultūrines tradicijas. Nepaisant 
svetimos okupacijos, priespaudos ir masi
nių deportacijų, laisvės meilė stipriai lieps 
noja estų, latvių bei lietuvių širdyse. Mes,

13.000 „TEISĖJŲ“
19 m. amžiaus kinietis jaunuolis Jangas 

sužalojo Rytų Vokietijos ambasados parei
gūno žmoną ir Malio žurnalistą, dėl to jis 
buvo nuteistas mirti.

Kai jis buvo vedamas sušaudyti, susirin
ko 13.000 minia ir pradėjo reikšti džiaugs
mą dėl teismo sprendimo. Sprendimas bu
vo skaitomas minios akivaizdoje.

Tokio viešo teismo jau nebebuvo buvę 
apie 6 metai.

BRITANIJA NORĖTŲ
Vakarų Europos sąjungos susirinkime 

Britanijos atstovas pareiškė, kad jo kraš
tas yra pasiruošęs įstoti į Europos Bendrą
ją Rinką, jei tik bus bojama jo interesų. 
Iš to laimėtų ir Britanija ir Bendrojoje 
Rinkoje apsijungę kraštai.

ŠALTAI SUTIKTAS
Į Suomiją kelioms dienoms buvo nuva

žiavęs Sov. Sąjungos min. pirm. Kosygi
nas.

Tiek priimant jį, tiek ir paskui kituose 
viešuose pasirodymuose jis buvo sutinka
mas labai santūriai, be jokio entuziazmo.

NAUJOS IDĖJOS VOKIETIJAI
SUVIENYTI

V. Vokietijos valdančiosios krikščionių 
demokratų partijos vicepirmininkas Bar- 
zel, būdamas JAV. iškėlė savo planą, kaip 
Vokietija galėtų būti suvienyta.

Jo manymu, suvienytoje Vokietijoje ga
lėtų likti sovietų kariniai daliniai Europos 
saugumo sistemos rėmuose. Dabartinė Vo
kietija galėtų pasiimti per 20 metų atlikti 
Rytų Vokietijos ekonominius įsipareigoji
mus sovietams. O ryšiams palaikyti ir 
stiprinti jau dabar turėtų būti sudarytos 
bendros komisijos.

R. Vokietijos Ulbrichtas paskubom at
metė planą, kaip „vokiškojo imperializmo“ 
programą. 

amerikiečiai, didžiai gerbiame tas šaunias 
tautas, už jų patvarų prisirišimą prie lais
vės. Jungtinės Valstybės iš naujo įsiparei
goja visuotiniams nepriklausomybės, as
mens laisvės ir žmogaus orumo princi
pams.

Kaip tik šiuo metu, kitam pasaulio kraš
te, kitos mažos valstybės — Vietnamo — 
suverenumas yra kritiškame pavojuje. 
Narsios amerikiečių kovotojų pajėgos, taip 
pat ir civilinės, atiduoda viską už Vietna
mo laisvę. Šiąja dvasia mes iš naujo pasi- 
švenčiame laisvės reikalui ir visur.

(ELTA)

V. SIDZIKAUSKAS VATIKANUI
Vliko pirmininkas, vykdydamas Vliko 

valdybos nutarimą, birželio 2 d. išsiuntė 
tokio turinio laišką Vatikano Valst. Sekre
toriui kardinolui Amleto Giovanni Cicog- 
nani:

Jūsų Eminencija,
Krikščionybės tūkstantmetis Lenkijoje 

yra didelės reikšmės įvykis lietuviams tė
vynėje ir svetur. Jje dalinosi ir tebesidali
na su pasaulio katalikų bendruomene tos 
vienatinės istorinės sukakties įkvepiamo
siomis vertybėmis.

Mūsų entuziazmas tačiau tapo apslopin- 
tas išleidimu Vatikano ženklų, atvaizdavu
sių Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motiną 
drauge su Lenkijos karaliene Jadvyga ir 
Krokuvos miestu, kaip Lenkijos valstybės 
simbolį. Kadangi, kaip Jūsų Eminencija 
taip gerai žinote, Vilnius yra Lietuvos 
sostinė ir Vilniaus Dievo Motina yra di
džiai garbinama lietuvių tautos, jų sutap- 
dinimas Vatikano ženkluose su Lenkijos 
tūkstantmečiu pažeidžia lietuvių tautos 
jausmus. Mes taip pat nuogąstaujame, kad 
tas nelemtas žingsnis bus išnaudotas ko
munistų propagandoj ir Lietuvoj esamo 
komunistinio režimo antireliginėj veikloj. 
Mes tikimės, kad Šventasis Sostas ras tin
kamų būdų ir progų atitaisyti ženklų su
keliamas klaidingas nuomones ir išlyginti 
lietuvių tautai padarytą skriaudą.

Dar kartą užtikrindamas katalikiškos 
Lietuvos ištikimybę šventajam Sostui, 
prašau Jūsų Eminenciją priimti aukščiau
sios pagarbos pareiškimą. (—) V. Sidzi
kauskas, pirmininkas. (Elta)

V. Sidzikauskas Valstybės departamente

Birželio 8 d. Vliko pirm. V. Sidzikauskas 
lankėsi pas Valst. Departamento Rytų Eu
ropos skyriaus vedėją dr. Lisle (Lail). 
Apie valandą trukusiame pokalbyje buvo 
plačiai aptarti politiniai reiškiniai, V. Si
dzikausko stebėti Europoj, jo gegužės mėn. 
kelionės metu. (Elta)

Kun. V. Mincevičiaus darbo vaisiai

Vliko valdyba yra gavusi 301 iškarpą iš 
įvairių Italijos laikraščių, išleistų įvairiuo 
se Italijos miestuose 1965 metais. Kiekvie
noje iškarpoje — straipsniai ar žinios apie 
padėtį Lietuvoje, paskelbti naudojantis 
italų kalba leidžiamo ELTOS biuletenio 
(ELTA-PRESS) pateikta medžiaga.

Vliko gen. sekretorius J. Audėnas Vliko 
vardu pareiškė padėką kun. V. Mincevi
čiui, ELTA-PRESS redaktoriui, už sėkmin 
gą ryšių sukūrimą su Italijos spauda.

(ELTA)

— Kinija skelbia, kad šiuo metu ji turi 
jau 700 mil. gyventojų.

SVARSTOMI BALTIJOS 
KLAUSIMAI

Birželio 7 d. įvykusiame Jungt. Valst. 
Kongreso Atstovų Rūmų Užsienio Reikalų 
Komiteto Europinio Pakomitečio viešame 
posėdyje buvo išklausyti pakviestų eks
pertų pareiškimai ir jų atsakymai į pa
klausimus apie naujausių politinių reiški
nių poveikį politinei Rytinės Vidurio Eu
ropos padėčiai.

Šis oficialus išklausymas ir svarstymas 
vykdomas pavedimu Atstovų Rūmų pirmi
ninko J. W. MeCormacko, kuris dar šių 
metų pradžioj palankiai priėmė Vliko ir 
Pavergtųjų Europos Tautų Seimo pirmi
ninko V. Sidzikausko siūlymą, skatinusį 
Atstovų Rūmus ryškiau atkreipti dėmesį į 
tos Europos dalies padėtį. Medžiagą tuo 
klausimu rinkti ir studijuoti pavesta Euro
piniam Pakomitečiui, kuriam pirminin
kauja atstovė Edna Kelly iš New Yorko.

Lietuvos ir apskritai Baltijos kraštų 
klausimai šiuo atveju susieti su platesnės 
apimties ir didesnės reikšmės reikalu — 
visos Rytinės Vidurio Europos padėties 
persvarstymu. Baltijos kraštų klausimas 
svarstyme užėmė ryškią vietą: du iš pen
kių kviestų ekspertų buvo šių kraštų at
stovai, ir pačiai ekspertų grupei vadovavo 
Vliko — P.E.T. Seimo pirmininkas V. Si
dzikauskas.

Atstovų Rūmų Europinis Pakomitetis

KAIP PLATINAMA SPAUDA
Juozas Banaitis, sovietinės kultūros rei

kalų ministras Vilniuje, sovietinės spaudos 
dienos proga tarp kita ko pareiškė, kad 
„šiandien, kartu su bibliotekininkais, kny
gą propaguoja 28.400 visuomenininkų“.

Iš kitų šaltinių yra smulkiau patirta, kas 
tie tūkstančiai visuomenininkų.

Laikraščių ir žurnalų platinimas yra vi
sų pirma laiškanešių tarnybinė pareiga. 
Šalia jų, kiekvienoje įmonėje, įstaigoje ir 
organizacijoje yra tam tikros komisijos, 
kurioms vadovauja tų įmonių ar įstaigų 
kadrų skyrių vedėjai ar instruktoriai — 
pareigūnai, nuo kurių priklauso visų dar
bininkų ir tarnautojų į darbą priėmimas 
arba pašalinimas.

Tos komisijos kas trys mėnesiai gauna 
iš vietinio partijos rajoninio komiteto nor
mas, kiek ateinantį metų ketvirtį įmonėj 
ar įstaigoj (arba kolchoze) reikia išplatin
ti laikraščių bei žurnalų. Komisija tuos 
skaičius paskirsto tarp jos žinioj esančio 
personalo, tiksliai numatydama, .katras 
kuriuos laikraščius ir žurnalus „savanoriš
kai užsiprenumeruos“. Retai kas su tuo 
komisijos „numatymu“ nesutinka...

Knygos parduodamos maždaug tokiu 
pačiu būdu, kaip 1935 metais, dėl hitleri
nės vokiečių valdžios sudarytų kliūčių, 
buvo parduotos Lietuvos ūkiuose užaugin
tos... žąsys. Būtent, kiekvienų metų pava
sarį ir rudenį įstaigose bei įmonėse pa-

HAMILTONO TŪKSTANČIAI 
TAUTOS FONDUI

Kanadiškės Tautos Fondo Atstovybės 
Hamiltono' skyrius šių metų gegužės 27 d. 
suėjusią savo veikimo penkiolikos metų 
sukaktį atžymėjo tam tikru leidiniu „15 — 
Tautos Fondas, Hamilton — 1951-1966“.

Leidinyje trumpai atpasakotos Lietuvos 
Išlaisvinimo Tautos Fondo, jo atstovybės 
Kanadoje ir tos atstovybės Hamiltono sky
riaus „biografijos“, pailiustruotos visų Vli
ko pirmininkų ir Tautos Fondo centrinių 
bei vietinių valdybų ar pirmininkų nuo
traukomis.

Per 15 metų Hamiltono skyrius surinko 
$23.850 aukų, iš kurių $17.260 perdavė Vli
ko darbams finansuoti ir beveik $6.600 
panaudojo vietiniams uždaviniams vyk
dyti.

Šio skyriaus valdyboje yra dirbę bei te
bedirba iš viso 32 asmenys. Pirmininkavo 
Stasys Bakšys (5 metus), Jonas Mikšys 
(8 m.), Alfonsas Vainauskas (2 m.). Da
bar valdyboje 7 asmenys: Liucija Skrip- 
kūtė — pirmininkė, Stasys J. Dalius — sek 
retorius (dalyvavęs steigiamajame šio sky
riaus posėdyje), Albina Pilipavičienė — 
iždininkė, Pranas Sakalas, Kęstutis Nor
kus, Kazys Mileris, Feliksas Rimkus. Su
kaktuvinio leidinio išleidimu rūpinosi uo
lus TF talkininkas ir rėmėjas Juozas Ka- 
žemėkaitis. (Elta)

Lietuviai į Taškentą
180 inžinierių ir statybos technikų šio

mis dienomis iš Lietuvos išsiųsta į Tašken
tą padėti atstatyti tą žemės drebėjimų ap
griautą miestą. Drauge išsiųstas ištisas 
traukinys statybinių medžiagų ir įren
gimų. (Elta) 

šiuo metu itin kreipia dėmesį į NATO kri
zės poveikį Europos vienijimo galimybėms. 
Birželio 7 d. posėdyje buvo išklausyti sam
protavimai šiais klausimais:

1) NATO poveikis Rytinėj Vidurio Eu
ropoj, — ekspertų grupės pirmininko V. 
Sidzikausko analitinis pareiškimas;

2) Ar Europoj atslūgo komunistinių re
žimų karinė grėsmė — prof. Richard S. 
Starr (iš Emory universiteto, Atlanta, 
Ga.) išsami studija;

3) Europos iki Uralo sąvoka, — buv. 
Rumunijos užs. reik, ministro K. Visoianu 
analizė;

4) Ekonominių veiksnių reikšmė Euro
pos vienijimo besiekiant, — Aleksandro 
Kuett, P.E.T. Seimo ekonominės komisijos 
pirmininko (estų atstovo) analizė;

5) Tolesnė Jungtinių Valstybių politika 
Europoj, — prof. Ferenc Valy (iš Massa
chusetts universiteto) pareiškimas.

Apie posėdį ir numatytą jo turinį buvo 
iš anksto pranešta The Washington Post 
dienraštyje. Posėdyje buvo daug klausyto- 
jų-stebėtojų. Jų tarpe pastebėta ir Sovietų 
Sąjungos bei Lenkijos ambasadų pareigū
nų. Spaudos ir ambasadų atstovai uoliai 
apsirūpino pateiktųjų pareiškimų tekstais. 
Visa posėdžio medžiaga bus atspausdinta 
specialiame Atstovų Rūmų leidinyje.

skelbiama, kad visiems darbininkams ir 
tarnautojams iki tam tikros dienos (pa
prastai iki gegužės 1 ir lapkričio 7) įsigyti 
knygynuose knygų už tris, keturis ar pen
kis nuošimčius mėnesinio atlyginimo. Kar
tais tuo tikslu sušaukiamas visų darbinin
kų bei tarnautojų „gamybinis“ susirinki
mas (pietų pertraukos metu ar tuoj po 
darbo) ir patariama susirinkusiems „pa
tiems nutarti“, kokį atlyginimo nuošimtį 
visi paskirs knygoms pirkti. Taip kiekvie
nas įsipareigoja pirkti knygų mažiausia už 
rublį, o didesnius atlyginimus gaunantieji 
— net už 5 ar 6 rublius.

Knygų kainos, palyginti, nedidelės — po 
50-80 kapeikų, tad kiekvienas taip įsipa
reigoja kasmet įsigyti nuo dviejų iki 10 
knygų arba ir daugiau. Pirkdami knygas, 
gauna knygynuose pažymėjimus, už kiek 
pirko. Juos atiduoda savo įmonės „spaudos 
platinimo komisijai“, tai yra, kadrų sky
riaus viršininkui. Daugiausia, perka groži
nės literatūros leidinius, šiek tiek techni
kinės ar mokslinės literatūros. Sunkiau
siai sekasi politinei literatūrai. Taip, susi
daro didžiuliai parduotų knygų skaičiai. 
Tie skaičiai, žinoma, neparodo, kiek kny
gų skaitoma. (Elta)

V. SIDZIKAUSKAS DE GAULLEIUI
Birželio 8 d. Vliko pirmininkas, vykdy

damas Vliko valdybos nutarimą, išsiuntė 
tokį laišką Prancūzijos prezideiitui Char
les de Gaulle:

Jūsų Ekscelencija,
Visai Europai istorinės reikšmės galin

čio turėti Maskvoj lankymosi išvakarėse 
leiskite pareikšti Jums mūsų geriausius 
sėkmės linkėjimus.

Mes aukštai vertiname Jūsų pastangas 
suvienyti Europą laisvėje ir tikime, kad 
toj busimoj laisvoj Europoj Lietuva, seno
vinė tauta ir valstybė, tradiciškai susijusi 
su Vakarų civilizacija ir besididžiuojanti 
savo ilgamečiais draugingumo ryšiais su 
Prancūzija, turės prideramą vietą.

Lietuvos laisvės netekimo dėl Sovietų 
Sąjungos veiksmų, — ypač dėl nelemtojo 
Molotovo-Ribbentropo sandėrio, — aplin
kybės Jums žinomos. Mums atrodo itin 
reikšminga tai, kad Lietuvai užpulti ir 
okupuoti Kremlius pasinaudojo tamsiausio 
mis Prancūzijos valandomis 1940 metų 
vasarą.

Mes pasitikim, kad Jūsų Ekscelencija, 
pats patyręs savojo krašto tragediją ir at
kakliai kovojęs dėl jo išlaisvinimo, visiš
kai suprasite lietuvių tautos pastangas at
gauti laisvę ir grąžinti savo tėvynę į Euro
pos tautų šeimą.

Prašau priimti, Jūsų Ekscelencija, mūsų 
aukščiausios pagarbos pareiškimą. (—) V. 
Sidzikauskas, pirmininkas.

Medžiojami palikimai
Maskvos „Injurkolegija“ jau turi įsistei

gusi kontorą ir Vilniuje (Lentpjūvių g. 24, 
114 kambarys) ir medžioja užsieniuose mi
rusių lietuvių įpėdinius Lietuvoj, kad, iš
gavus! jų įgaliojimus, galėtų užsieniuose 
kelti bylas dėl palikimų. Birželio 5 d. Tie
soj ieškojo Anglijoj mirusio Jono Mastei- 
kos ir JAV mirusios Marijos Alijošaitytės 
įpėdinių. (Elta)
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ENĖJIDĖ LIETUVIŠKAI
DR. A. RUKSA — VERTĖJAS IR ATKŪRĖJAS

Būtų visiškai bergždžias ginčas, kas 
šiandien svarbesnis: Homeras ar Vergili
jus? Abudu antikiniai klasikai, abudu he
rojinės, arba karžyginės, poemos kūrėjai, 
abudu hegzametro meistrai. Tik pirmasis 
yra graikų epo kūrėjas, antrasis — romė
nų, pirmasis atstovauja mitologinei Grai
kijai, antrasis — besikuriančiai Albalon- 
gai. Anot vertėjo žodžių, „Homeras dau
giau heroiškas, Vergilijus — romantikas. 
Homeras — šiurkščių herojinių-laikų poe
tas, — Vergilijus gyveno jau išlepinto sko
nio laikais. Vergilijaus lotyniškas hegza
metras. turėjęs po sevęs dviejų šimtmečių 
istoriją, pasiekė pačią tobulumo viršūnę“. 
Suprantama, kad Lietuvos nepriklausomy
bės laikais, susilaukus Ralio ir kitų talki
ninkų išverstų Homero poemų, buvo ne
kantriai laukiama ir Vergilijaus Enėjidės. 
Deja, Vergilijus turėjo dar ilgokai palauk
ti, kol susilaukė brandaus ir poetiškai pa
jėgaus dr. A. Rukšos asmenyje vertėjo. Ir 
dar reikia pabrėžti, kad dr. A. Rukša yra 
nepriklausomybės vaikas, išaugęs naujo
sios poetinės kultūros poveikyje, didžiau
sios poetinės tobulybės potroškiuose.

Publijus Vergilijus Maronas buvo gimęs 
70 m. prieš Kr. šiaurinėje Italijoje, ties 
Mantua, Anduose, prie Mincijaus upės. Jo 
tėvas buvo pakankamai turtingas dvari
ninkėlis ir savo sūnų leido į Romą studi
juoti retorikos, medicinos, astronomijos ir 
filosofijos. Įsigijęs intelektinį išsilavini
mą, . jis ėmė bendrauti su neoterikais. 
„naujaisiais“ poetais. Varius Rufus jį 
įtraukė į Mecenato literatų būrelį. Po to 
jis ėmė kurti Bukolikas (42-39), Georgi
kas (37-30) ir pagaliau Enėjidę 29 m. pr. 
Kr. šią poemą sukūręs, jis mirė 19 m. pr. 
Kr. Brundizyje. Jis yra palaidotas Neapo
lyje, kur ilgą laiką gyveno.

Vienas iš žymiausių Vergilijaus veikalų, 
be abejo, yra Enėjidė. Garsusis romėnų 
elegikas Propercijus pranašavo:

„Duokite kelią, graikai, romėnų rašyto
jai, kelią:

Gimsta kažkas dabar, kas Ilijadę pra
lenks“. 

O tai buvo Enėjidės gimimas. Ar ji pra
lenkė Ilijadę, yra tai skonio ir kultūros da
lykas, bet. kad ji liko amžina, kaip ir Ili- 
jadė, tai faktas.

Enėjidė pradedama Enėjo kelione iš Si
cilijos į Italiją. Supykusi deivė Junona 
sukelia audrą, kuri nuvaro laivyną į Kar
taginą. čia karalienė Didona Enėją malo
niai priima. Enėjas pasakoja Didonai apie 
Trojos žlugimą. Junona, norėdama sukliu
dyti Enėjui kelionę į Italiją, Veneros pa
dedama, sukursto Didonos meilę Enėjui. 
dėl meilės Enėjus užmiršta savo uždavinį, 

tačiau, Merkurijaus paskatintas, palieka 
Kartaginą, o Didona iš meilės nusižudo. 
Enėjas nusidangina vėl į Siciliją. Čia jis 
pagerbia tėvą, rengia sporto žaidynes. Ties 
Kūmais Enėjas išlipa Italijoje. Jis čia lan
ko požemio karalystę, kur jo tėvas Anchi- 
zas skelbia jam palikuonių likimą.

Antrojoje Enėjidės dalyje pasakojama, 
kaip Enėjas įsigijo naują tėvynę. Trojėnai 
išsikėlė prie Tiberio. Enėjas turėjo vesti 
Laurento karaliaus dukterį Laviniją, kuri 
motinos buvo pažadėta vietiniam karaliui 
Tumui. Čia ir vaizduojamos Enėjo ir Tūr- 
no kovos dėl Lavinijos. Junona kursto 
Turną nepasiduoti. Tumas sutaria su Enė- 
ju ginčą išspręsti dvikova. Enėjas nugali 
Turną, veda Laviniją ir kuria romėnų 
tautą.

Enėjidės grožis glūdi ne tiek herojiška
me turinyje, plastiškuose vaizduose, kiek 
muzikinėje formoje. Todėl vertėjo yra la
bai taiklus „Pratarmėje“ Gėtės aforizmas 
„Forma yra daugumui paslaptis". Šią pa
slaptį labai gerai žinojo Vergilijus, ją at
spėjo ir vertėjas dr. A. Rukša.

Vertėjas „Pratarmės“ gale rašo: „Gerai 
suprantu, kad šiame vertime tesugebėjau 
pasinaudoti tik labai maža dalele neišsen
kamų žodingos lietuvių kalbos turtų. Su 
laiku, tikiuosi, atsiras kitas Enėjidės ver
tėjas, daug geriau mokąs lietuvių kalbą ir 
įmantriau sugebąs perteikti Enėjidės dva
sią lietuviškai. Gal ir jis mano darbą pa
vartos tamsiam fonui, kuriame vaizdžiau 
išryškėtų jo laimėjimų šviesiausios spal
vos. Tačiau tuo tektų tik džiaugtis, nes tai 
būtų nauja, aukštesnė pakopa į tobulybę. 
Tuo tarpu tegaliu su maloniu skaitytoju 
atsisveikinti senu lotynišku posakiu: kaip 
išgalėjau dariau, geriau tepadarai kas 
gali“.

Bijau pranašauti, bet, man rodos, kad 
negreit dar atsiras kitas vertėj as-poetas, 
kuris pajėgs pralenkti dr. A. Rukšos Enėji- 
dėsskambų ir tobulą vertimą.

Kai kas žavisi Enėjidės II, IV ir VI kny
ga, tačiau su didžiausiu susižavėjimu per
skaičiau dr. A. Rukšos visas 12 knygų, nes 
kiekvienoje knygoje, kiekvienoje hegza
metro eilutėje jaučiau vis kitokį grožį. 
Lietuviškojo hegzametro skambumas daug 
kur pralenkia vokiškojo J. Spitzenbergerio 
vertimą.

O ką bekalbėti apie vertimo žodingumą, 
šit vertimo skambumo ir žodingumo pa
vyzdys:

Saulės žirgai, šnirpšlėm iškeltom šnarpš- 
. čiodami liepsną, —

Dvikovai plotą lygmės ties didinga pilim 
atmatavę, 

Rutulai bei trojėnų kariai išlygina vietą, 
Židinius taiso aukom ir bendriesiems die

vam iš velėnų 
Aukurus viduryje. Kiti vandenį neša ir 

ugnį, 
Smilkinius lapai šventi, prijuostė melmenį 

dengia. 
Žengia pirmyn auzonėnų pulkai ir smaigs- 

tėm ginkluota 
Grūdas minia pro pilnus vartus. Iš čia pa

sipylė 
Teukrų galybė visa ir tirėnai, kas kaip 

apginkluoti. 
Ne kitaip šarvuoti plienu, kaip kad Marso 

siaubinga 
Šauktų kova. Tūkstantinėj kamšoj ir patys 

valdovai 
Purpuru žėri rausvu ir auksu tvaskėdami 

siaučia.
Ir Azilas narsus, ir Mnestėjus genties Asa- 

rako, 
Ir Neptūno želmuo Mesapas, šaunus žirgi

ninkas.
Ragui sugaudus, savan kai nuotolin stojo 

kiekvienas.
Įbeda žemėn akstis ir skydus prie virpčių 

atlošia.
Moterys smalsios tada ir beginklė minia 

pasipylus, 
Seniai silpnuoliai taip pat ant kuorų pilies 

sugužėjo

MEŠKA, AMBASADA IR VIŠČIUKŲ ŪKIS
Anatolijaus Kairio satyrinį vaidinimą „Viščiukų ūkis“ vertinant

1966 m. gegužės 21 d. Los Angeles. Calif., 
šv. Kazimiero parapijos sa’.ėjė vietinis 
Dramos Sambūris, režisuojant Dailiai 
Mackialienė, davė vaidinimą-premjerą ži
nomo Čikagos lietuvių rašytojo A. Kairio 
„Viščiukų ūkį“.

Kokia nuomonė pamačius vaidinimą?
Sveikintinas Anatolijus Kairys! Šis vei

kalas man geriausiai patiko iš žinomų Kai
rio teatralinių darbų.

Visas trijų veiksmų satyrinis kūrinys 
parašytas gyvai, veiksmingai, įdomiai, 
sklandžiai, mintingai. Malonumas stebėti! 
Ištisa eilė gražių scenų, posakių. Svarbu, 
kad juos jungia gera, nauja mintis, drąsa, 
lengvas jumoras.

Yra kas pagalvoti, o ir pagalvojus ne 
taip lengvai į visas mintis vienodai atsa
kytume.

„Viščiukų ūkiu“ Anatolijus Kairys at
sistoja priekyje. Jisai įžvelgia priekin, gra
žiu būdu pasako daugeliui nežinomus, ne
jaučiamus dalykus, meta žvilgsnį tolin, 
grįžta atgal, sukaliojasi mūsų tarpe, įvelia 
eilę tikrų problemų. Kada nors veikalas 
bus mielai statomas Lietuvoje.

Vaidinime buvau su žinomu latvių reži
sierium Ansis Tipans, kuris numatęs lat
viškai pastatyti kitą Kairio veikMą. Po 
vaidinimo latvių režisierius pasakė susi
domėjęs ir „Viščiukų ūkiu“ ir norėtų jį 
duoti latviams, jei kas išverstų.

Ir ant stogų, ant vartų kiti iškilių susibūrė.
(XII giesmė, 234 psl.)

Man nėra įmanoma trumpoje recenzijo
je iškelti visų kalbinių vertėjo turtų, ta
čiau pats skaitytojas galės įsitikinti dr. A. 
Rukšos Enėjidės vertimo muzikalumu ir 
žodingumu.

Tačiau prikiština vertėjui, kad jis to
kiam retam leidiniui vartoja ne bendrinę, 
o tik kai kurių kalbininkų tevartojamą, 
rašybą. Jis rašo: augštas, subjurimas, jieš- 
mas, jieškoti, užuot rašęs: aukštas, subiu- 
rimas, iešmas, ieškoti.

Pasitaiko ir skyrybos, korektūros klai
dų. Tačiau vertėjas galės lengvai jas ištai
syti antroje laidoje.

Tenka pagarbiai minėti ir leidėjo Juozo 
Kapočiaus, Lietuvių Enciklopedijos lei
dyklos savininko, nuopelnus. Jeigu ne jis, 
kažin, ar Enėjidės vertimas būtų išvydęs 
šviesą.

Reikia tikėtis, kad tremties inteligentija 
supras Enėjidės svarbą mūsų kultūrai ir 
neleis leidyklos sandėlyje pelyti 500 egz. 
Objektyviai vertinant, reikėtų laukti, kad 
ir okupuotosios Lietuvos bolševikiniai 
cenzoriai turėtų leisti dr. A. Rukšos Enėji
dės vertimą perspausdinti ir platinti Lie
tuvoje.

Manau, „Viščiukų ūkį“ noriai statytų 
eilės tautybių teatrai, jei jie turėtų progos 
su kūriniu susipažinti.

Viena dekoracija, 7 artistai satyrinę ko
mediją padaro priimtiną įvairaus pajėgu
mo teatrams.

1964 m. gegužės 5 d. „Viščiukų ūkis“ 
premijuotas Čikagos Scenos Darbuotojų 
Sąjungos paskelbto komedijai konkurso 
pirma premija. 1965 m. kūrinį išleido 
Terra.

Be abejo, veikalą aukštumon iškėlė re- 
žisorė Dalila Mackialienė. Labai ačiū jai ir 
visiems septyniems artistams, įsigyvenan
čiai perdavusiems kūrinį pilnai žiūrovų 
salei.

Skoninga programa.
Alg. Gustaitis

Iškeltas filmas

Žalakevičiaus filmas „Niekas nenorėjo 
mirti“, negavęs prisiartinti prie premijų 
dalinimo užsieniuose, dosniai kompensuo
jamas Maskvoj. Maskvos palaiminimo pa
stiprintas, Vilniuje penkių respublikinių 
kinematografininkų varžybose gavo „Didį
jį Gintarą“, o dabar vėl Maskvoj tapo ap
dovanotas komsomolo premija (5000 rb.) 
ir rekomendacija — paraginimų visam Ru
sijos jaunimui pamatyti tą filmą. (Elta)

POPIEŽIAUS JONO MINTYS
„Savo gyvenime visuomet siekiau pas

kutinės vietos“.
• • •

„Priimti pontifikato garbę ir naštą nu
sižeminus, džiaugtis galint sakyti, jog mes 
nieko nedarėme, kad jį gautume, tikrai 
nieko. Net daugiau: priimti tai formaliai ir 
sąmoningai rūpinantis išvengti bet kokio 
mosto, kuris galėtų atkreipti dėmesį į ma
no asmenį.

„Aš esu tarnų tarnas“.
Pirmieji ženklai

Konkliavos pabaigoje, kai kardinolas 
Tisserant išėjo į priekį pranešti kardinolui 
Roncalli kardinolų valią, ką tik išrinktas 
Popiežius atsakė lotynų kalba:

„Girdėdamas jūsų balsą, aš drebu ir bi
jau. Ką aš žinau apie savo neturtą ir men
kumą, užtenka mano nuostabai. Tačiau, 
matydamas savo brolių, pačių puikiausių 
mūsų šventos Romos Bažnyčios kardinolų, 
balsavime Dievo valios ženklą, aš priimu 
jų išrinkimą ir lenkiu savo galvą ir nugarą 
prieš karčią taurę ir Kryžiaus naštą. Kris
taus Valdovo garbei mes visi giedojome: 
„Viešpats yra mūsų Teisėjas, Viešpats yra 
Įstatymdavys, Viešpats yra mūsų Valdo
vas: Jis mus išgelbės".

Ir staiga, tartum nutraukdamas savo 
minčių įtampą, Jonas XXIII, pagal vieną 
kardinolą, būk tai pridūręs:

„Dabar laikas pavalgyti. Einame prie 
stalo!

Tačiau Popiežius sekančią naktį pralei
do besimelsdamas.

• • •
„Kaip aš jaučiausi, sužinojęs, kad buvau 

išrinktas Popiežiumi? Iš tikrųjų buvau la
bai susijaudinęs ir labai neramus. Tačiau 
kartu jaučiausi kaip kūdikis vystykluose, 
nes sutana, kurią jie man uždėjo, buvo la
bai ankšta ir jaučiausi tarsį būčiau suvy- 
turiuotas kaip mumija“.

* * *
Pontifikato pradžioje Jonui XXIII buvo 

sunku įsivaizduoti, kad yra popiežius, ir 
naujose pareigose jautėsi netikras.

„Aš turiu pradėti savo noviciatą“, pasa
kė. o vėliau pridūrė: „Pirmosiomis ponti
fikato dienomis aš pilnai neįsivaizdavau, 
ką tai reiškia būti Romos vyskupu ir kar
tu visuotinės Bažnyčios ganytoju. Paskum 
savaitė po savaitės šviesa vis šviesėjo, pil
nėjo, ir aš pasijutau kaip namuose, tartum 
nieko kito viso savo gyvenimo eigoje ne
būčiau veikęs“.

Paruošė J. K.

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

Kaimas kryžkelėje
(83)

Vincės nuotaika kyla kaip ant mielių.
— Pastačiau namą kaip žinodamas, — 

postringauja, tartum bandydamas buvu
sios žmonos kantrybę. — Keturi kamba
riai, viename gale sandėliukas, kitame vir
tuvė. šešios štukos. Labai gražiai dalijasi 
iš dviejų...

Milė kimiai juokiasi.
— Sandėliuką mudu su Nadia paversi

me virtuve, — priduria Vincė. — šitas du
ris užkalsime, kad nesigirdėtų lovos girgž
dant per sieną...

Milė jau nesijuokia, o prunkščia Prisi- 
verstinai, kaip peršalęs arklys, bet prunkš
čia. Atrodo, turi paslėpusi svarų kozirį ar
ba, begaliniai pervertindama savo jėgas, 
tikisi išlošti be kozirio.

Vyrai nusiplovė prie šulinio rankas. 
(Muilas ir rankšluostis Milės. Nuostabu!) 
Vincė užrakins savo galo duris, ir sudie iki 
rytojaus. Nespėjo. Milė priėjo prie Vincės, 
paėmė už sagos. Veide pati rimčiausia iš
raiška.

— Užeik į vidų, Vince. Noriu vieną da
lyką pasakyti.

— Ko? Viskas seniai išsakyta. Mile.
— Užeik, kad prašau, brangusis. Paklau

syk. Nenukris kepurė nuo galvos.
— Palauk, Lukai. Aš tuoj.
Užėjo. O po valandėlės durys bildinkšt. 

Išlėkė Vincė, lyg iš patrankos iššautas. 
Raudona^ kaip pipiro ankštis. O pridur- 
mai Strazdienė:

— Lauk, prakeiktas katorgininke, vagie, 
paleistuvi! Jis, matai, mergą parsives gy
venti, ištvirkėlis! Su viena prie altoriaus 
ėjo, su kita į lovą guls. Aš, teisėta žmona, 
baslio vietoj drybsosiu ,o jis su ta šlavėdra 
ruske benkartus dirbs! Ne, pasaulyje turi 
būti teisybė. Paieškosiu. O jei nesurasiu, 
savo teismą padarysiu!

Vyrai bėga iš kiemo, pasibrukę skver
nus, vejami nenutrūkstančio keiksmų srau 
to, į kurį įsilieja ir pamazgų kibiras, su vi
su turiniu paleistas įkandin.

— Matai, koks velnias? — išduso Vincė, 
kai jiedu atsidūrė už ugnies linijos.

— Taigi. Boba tai jau...
Vincė ūmai pratrūko juoku.
— Nori taikytis! Apkabino, siekė bu

čiuotis. Nustūmiau į šalį. Tada ant kelių, 
rankomis už šlaunų, įbedė nosį į klyną. 
Atseit minkština širdį iš kitos pusės. Do
vanok, girdi, kad taip išėjo. Kvaila bu
vau... Ne, sakau. Reikėjo taip kalbėti, kai 
grįžau iš lagerio, nereikėtų dabar keliais 
vaikščioti. Nebeišlaikė bobiški nervai... — 
Vincė pritilo, suabejojęs, ar verta viską sa
kyti, ir galop užbaigė: — Teisybę kalbant, 
aptalžė ji mane per snukį... Tik būk geras, 
nesakyk Nadiai. Žinai, išsigąs, ko gero, ne- 
besikraustys... O velnias ne toks baisus, 
kaip jį paišo. Nei ji keršys, nei ką. šakotas 
liežuvis, daugiau nieko. Nors... bus, dar 
visko bus.:. Na, bet mudu su Nadia atlai
kysime, Lukai! — Ir pralinksmėjęs netikė
tai paklausė: — O ką tu, Lukai, jeigu tavo 
boba klest ant kelių ir... supranti?

Rimšos liežuvis ilgai veliasi burnoje, kol 
išstumia žodžius, kuriuos suprask, kaip 
nori:

— Taigi kad... pats išėjau iš namų. Ne
išvarė...

JUODUKŲ BRIGADININKAS

Iš Pajuostės durpyno draugas davė ži
nią: atsirado laisvas kambarys, galima 
kraustytis.

Gaigalas vaikščioja iš kampo į kampą, 
keikiasi. Pažymėjimas užsakytas pas Mar
tyną, brigada perduota, liepgiriečiai iško
neveikti po šimtą kartų. Taigi atsisveikin
ta. Belieka susidėti daiktus — o kiek tų 
daiktų! — ir sudieu Akmene, Liepgirių že-
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me. Bet kai tik žmona užsimena apie tai, 
beregint atsiranda reikalas, kurio nesu
tvarkęs, jokiu būdu negali kraustytis.

— Visų pirma — pažymėjimas. Einu į 
valdybą pažymėjimo, o paskui jau daiktus 
dėsimės.

— Kada į durpyną, pupyte uoga? — 
Dantų sidabras šviečia kaip delčia, už au
sies pieštukas. Taip ir traukia užvažiuoti 
per tą savimi patenkintą plunksnagraužio 
snukį.

— Kas tau darbo, parfumuota maita. — 
Gaigalas nusigręžia, žiūri į sieną. O ant 
sienos toje vietoje garbės lenta. Toleikis 
žadėjo kieme pastatyti — naują, didelę, 
kaip Viešvilės miesto sode — bet nesuspė
jo. Pirmūnai.'.. Birutė Rimšaitė-Grigienė, 
besmakris Pauga, Magdė Raudonikienė, 
Šileikos kuprelė, Nadia Lunova... Aštuoni 
snukiai. O tarp jų jis, Klemas Gaigalas. 
Juodukų brigadininkas. Plaukai susisukę 
kaip vikių virkščios, akys primerktos, lū
pos ne tai verkia, ne tai juokiasi. O apačio
je stambiomis raidėmis pavardė: Gaigalas. 
Klemas Gaigalas. Ne koks juodukas, Ak
mens Varčios bimbalas ar panašiai, o bū
tent Klemas Gaigalas, Maironių brigados 
brigadininkas.

— Ko taip įsižiūrėjai, pupyte uoga? Ar 
viena nuotrauka labai patinka? — Vingėla 
prunkštelėjo.

— O tau ji akis bado? Žinau, kad bado, 
gyvate. Pakabinta prieš nosį, kaip šventa
sis paveikslas. Ne to tikėjimo, bet verkda
mas turi melstis.

— Greitai nebesimelsiu.
Gaigalas nusisuko ir eina pro duris, vi

siškai pamiršęs, ko buvo atėjęs. Greitai 
nebežiūrėsim... Aišku, tegu tik išvažiuos, 
tuoj išlups nuotrauką ir išmes į šiukšlyną. 
Juoksis: amžiną atilsį Gaigalas, juodukas, 
tas pabėgėlis...

Iš priemenės grįžo atgal, pravėrė duris.

— Kad man rytoj būtų nuimtas stiklas 
— ateisiu nuotraukos! Girdėjai, Vingėla?

— Taip mes šoksim kaip ant gaisro, pu
pyte uoga, įr padarysim.

— Nepadarysi, gyvate, stiklą sumalsiu. 
Išėjo.
— Pažymėjimą parnešei? — namie pir

mas klausimas.
—; Bus viskas, kai reikės.
Atsisėdo ant slenksčičo, užsidengė del

nais veidą, ilgai žiūrėjo į kiemą pro išskės
tus pirštus. Balutėse turškiasi ančiukai, 
nuo apsamanojusios svirties kapsi vandens 
lašai. Lynoja... Sumautas pavasaris, rupū
že. O buvo toks gražus oras, kai pirmą die
ną išėjo sėti. Toleikis paspaudė ranką, pa
sveikino... Ir Daujotas... Kaipgi, geriau
sias brigadininkas... Visiems, žalčiams, li
po akys ant kaktos iš pavydo. Ir dabar te
bestovi smaigai, kuriais paženklino pirmą
ją biržę. „Tegu būna laiminga tavo ranka, 
Gaigalai...“ Laiminga... Išarė pasėlius, gy
vatės, štai tau ir laimė. Bet tas Kepalių 
laukas, sako, gražiai atrodo. Kodėl nenu
ėjus pasižiūrėti? Gal jau, velniai, smaigus 
išraustė, išgirdę, kad išvažiuoju...

— Tikrai, Klemuti, kada kraustomės? — 
nekantrus žmonos balsas iš priemenės.

— Kraustomės, kraustomės. Turiu dar 
vieną reikalą Kepaliuose...

— Nespėji sutvarkyti vienus, tuoj kitų 
reikalų atsiranda...

— Ne tavo nosiai suprasti. —- Staiga 
pasisuko į žmoną, pagautas pašokusio pyk
čio. — Tau tik išpulti kaip kiaulei iš de
gančio tvarto, o dėkui tegu šventas Nig- 
das pasakys. Ilgas plaukas, trumpas protas. 
Greitai pamiršai, po velnių, per kieno ma
lonę gavome pastogę, kai sugruzdėjome. 
Toleikiai krūvą drabužių davė, spintą, 
matracą, pinigų...

— Grąžinsime skolą. Ne į Ameriką išva
žiuojame.

— Skola! Tau tik tas ant liežuvio. Žmo
gų sudaužė, mažai trūko, kad į aną pasaulį 
būtų nuvarę, o jai skola! Nors imk ir pilk 
per dantis už tokį žodį. Reikia tuos gyva
tes pamokyti! Šileiką, Lapiną! Jie visi čia 
susiuostę su prokuratūra, gal ką ir papir
ko, rupūžės. Pats Šileika, sako, girtas gy
rėsi perskėlęs galvą Toleikiui, o niekas ne
judina. žalčio marinuoto. Ne, kol Gaigalas 
gyvas, jie, rupūžės, užpakaliais nesijuoks 
iš teisybės. Sutvarkysiu! Tuojau pat va

žiuoju į ligoninę pas Toleikį, išdėsiu, kaip 
kas, padarysime tvarką! — Klemas pašo
ko. Kelias akimirkas stovi prasižiojęs iš 
nustebimo: taip netikėta jam pačiam toji 
mintis.

Gaigalienė aikčiodama ir dūsaudama ei
na kambarin, ieško išeiginių kelnių, švar
ko (Toleikio dovana), traukia iš palovės 
batus. Ak jau! Atkalbinėk neatkalbinėjusi, 
nieko nebus. Jeigu jau Klemutis į kurią 
pusę pasinešė, patį pragaro jėga nesu
laikys.

... Kai traktoriai ėmė versti pasėlius, 
buvo atlėkęs į ligoninę. Prileido, bet sesutė 
įspėjo, kad ilgai nevargintų, o svarbiausia 
nejaudintų-ligonio, nes dar esąs silpnas ir 
mažiausias susinervinimas galįs skaudžiai 
atsiliepti sveikatai. Grįžo namo nė nežvilg
terėjęs į palatą: nebuvo tikras galėsiąs lai
kytis sesutės nurodymų, nes visą kelią lė
kė su velniais ir gyvatėmis, o ant galo taip 
įkaito, kad kas žingsnis iš burnos iššliauž- 
davo koks šlykštus gyvis.

Arvydas sėdi ant lovos (Gaigalas prie
šais ant taburetės) dryžuota pižama kaip 
zebras. Galva nuskusta, akys padidėjusios, 
plati kakta lyg aukštesnė pasidariusi. Blyš 
kūs skruostai įkritę, bet pro vaškinį odos 
atspalvį jau prasimuša vos pastebimas 
sveikstančio žmogaus raudonis. Gaigalui 
nutilus, paima jo ranką, kietai spaudžia ir 
ilgai žiūri į akis.

— O kaip tavo reikalai, Klemai?
Gaigalas ko nepašoko. Po velnių! Negi 

Toleikis kurčias, negirdėjo, ką pasakė apie 
Šileiką?! Keiksmų virtinė pakibo ant lie
žuvio, bet suspėjo praryti drauge su ap- 
kartusia seile.

— Plūduriuoju kaip šūdas eketėj...
—■ Vadinasi, ne kas. Kodėl?
— Sudarkė žemę. Širdis verkia. Negaliu 

skersa akimi pažiūrėti. — Gaigalas su
gniaužė kumščius, veidas iškrypo. Tuoj 
pasakys: išvažiuoju iš Liepgirių, o jūs čia 
pasikarkit! Bet nesuprantama jėga ir ši
tuos žodžius sugrūda atgal į gerklę.

— O tu čia niekuo dėtas? Nekaltas?
— Aš? Kaltas? — Gaigalui akys atsi

stojo stulpu.
— Išlėkei iš valdybos posėdžio, išplūdai 

Naviką, o tam to ir tereikėjo. Per tave ir 
Grigas pasimetė. O būtum laikęsis ramiai, 
gražiuoju išdėstęs savo nuomonę, išaiški
nęs, viskas būtų buvę kitaip.

(Bus daugiau)

2



EUROPOS LIETUVIS 3

ST. ROKIENĖ

sužeistais kariais

daugiau

Leonas Venckus
iDaktaro rankose PIRMOJI RIKIUOTE

UŽRAŠAI)( LIGONIO
(6)

į

s

t

.ą

■t-.

dabar 
serga, 
tyliai 

Gydy-

užkasė tą vaikelį, 
aukos mirties ir 
nepakėlė. Nelai-

raktus. 
lagami-

■■'I

• 8

i;S

Nr. 25(917). 1966. VI. 21

TRAUKINIAI RIEDA MIRTIN
(Iš KELIONĖS SIBIRAN 1941 METAIS)

(2)

O stotyse, pasityčiodami iš žmogaus, 
plakatai šaukia: „Molodym vezde u nas 
doroga, starikam vezde u nas pačiot“ — 
„Jauniems visur pas mus atviras kelias, 
seniem visur pas mus pagarba“. Tai tau ir 
pagarba seneliams. Dabar daug atsirado 
tokių senelių, kuriems, išvežus tėvus, rei
kia auginti anūkėlius. Daugeliui tetų ir 
dėdžių paliko brolių ar seserų vaikai. Bu
vo ir tokių atsitikimų, kad visai svetimi 
žmonės paėmė iš tremiamųjų vaikus, nes 
jie žinojo, kad tokiose trėmimo sąlygose 
vaikai neišliks gyvi.

Mačiau, kaip iš vieno vagono, greičiau
sia, sesuo, pasiėmė kelių mėnesių vaikutį 
ir nusinešė. Tai didžiausia žmonių gyveni
me tragedija. Vaikai netenka tėvų, tėvai 
visam gyvenimui praranda vaikus. Nieka
da tėvai nesuras tų vaikų, kuriuos jie ke
lionėje pametė...

Aldona P. žiūrinėja vyro lagaminą ir 
suka galvą, kas yra viduje. Vyras nepri
klausomybės laikais buvo nuovados virši
ninku. Atleistas iš tarnybos, jis jautė, kad 
nebus paliktas ramybėje, nes okupantai 
policiją laikė pavojingais naujam režimui 
žmonėmis. Žmona pasakoja, kad vyras sa- 
vo„kraitį“ buvo susikrovęs bent pora mė
nesių prieš suėmimą. Kas tame lagamine 
buvo, tai ir žmona nežinojo. Dabar vyrą 
staiga iššaukė iš vagono ir nieko nedavė 
pasiimti. Iššoko jis iš vagono, kaip stovi. 
Mačiau, dar kažką jis sargybiniams aiški
no ir rankomis mosikavo, bet kareiviai 
jam pasakė, kad tuojau sugrįši ir savo 
daiktus rasi vietoje. Amžiams nuėjo ir ne
grįžo ir kartu nusinešė lagamino 
Vėliau Aldonai tas paliktas vyro 
nas padėjo.

Aldona pakalba apie vyrą, bet
susirūpinusi savo likimu. Ji nuolat skun
džiasi, už ką ją veža. Šneka, kad žmona 
neturėtų būti atsakinga už vyro darbus.

Suėmė moteris ir vaikus ir iš namų iš- • jau kelių aukštų vergija ir išnaudojimas,
vežė kartu su vyrais. Sakytum, kad neno- Dažnai giedama: „Kto byl nikiem, tot bu-

NAKTIS PRIEŠ TAMSĄ
Lankytojams išėjus, 8 vai. vakare ateina 

naktinės pamainos slaugė. Aukšta, stambi 
moteris, jau žilais plaukais, motiniškos iš
vaizdos, linksmo ir malonaus veido ir su
prantančių akių moteris. Ji atstumia vago
nėlį su arbata ir ovaltinu prie lovos. Mums 
trims pasako, kad iš ryto dar gausime apie 
6 vai. pakeptos duonos ir arbatos. Ji apei
na visas lovas, pataiso pagalves, kam rei
kia ir kas nori ar nenori — patrina nuga
rą, pabarsto pudra. Jos balsas toks, kad ji 
iš karto pasidaro nesvetima, nors ją pirmą 
kartą matau. Prie manęs priėjusi, pasisa
ko, kad žino, kokia operacija manęs rytoj 
laukia, bet dar sako:

— Nėra ko rūpintis dėl to. Turi geriau
sią Anglijoje specialistą. Neseniai šioje li
goninėje vengras turėjo tokią pat operaci
ją. Sutikau jį po 6 mėnesių, ir jis labai 
puikiai jautėsi, tik kasyklon nebegrįžo. Ki
tas pacientas, Paddy (vadinas, airis), dvi 
savaitės po operacijos net autobusu galėjo 
į namus" grįžti. Nors tau išrašytas ligonio 
lapelis 4 savaitėms, bet tikrai tiek neišbūsi 
pas mus.

Besiklausydamas jos plepėjimo, nebeži
nau, ką ir begalvoti. Anksčiau gydytojai 
delsė operuoti, aiškino, kad pavojinga, o 
dabar čia mane nori įtikinti, kad tai vieni 
juokąi. Mėginu nesirūpinti, dar kartą atsi
duodu Dievo valiai ir esu tikras, kad man 
nėra ko per daug rūpintis. Taip visokioms 
mintims siuvant, pamažu ir skausmas pra
deda didėti. Paprašau kelių tablečių, nes 
anksčiau gautosios piliulės skaudino ir 
urzgino vidurius, kurie operacijos metu 
turės būti kaip galint tuštesni.

Ketvirtadienio rytą pasibudau apie 3 
vai. ryto. Matyt, neramiai miegojau, buvau 
gerokai nusispardęs ir sušalęs. Pasisuku 
ant šono ir mėginu vėl užmigti. Ilgai nesi
seka. Už ligoninės barakų plonų sienų lau
ke girdėti lietus ir stiprus vėjas, žiūriu 
pro langus į tamsą, ir ten pamažu pradeda 
šviesėti. Matau švelnius debesis, su kuriais 
įsivaizduodamas skrendu kartu rytų kryp
tim. Ten jau gerai šviesu, ir apylinkės la
bai pažįstamos. Ir oras toks vasariškas pa
sidarė. Atsiduriu prieš kalną, į kurį veda 
lyg laiptai, lyg pakopos, bet tokie apgriu
vę, kad visai nebetinka naudoti. Ant kalno 
viršaus stovi lyg bokštas, lyg bažnyčia. 
Kažkas pataria pasinaudoti liftu į kalną. 
Ir žmona su manim besanti. Kartu sėdame 
j liftą ir kylame. Staiga pamatome, kad sė
dime lyg Alpių kalnuose, naudojamės liftu 
gondoloje, ir mane apima panaši baimė, 
kokią abu su žmona pajutome kartą Sal- 
forde, kai, įsėdę į supuoklinį ratą, buvome 
ilgesniam laikui palikti kaboti pačioj vir- 

reta šeimų ardyti, bet šeimas jau išardė 
Naujoje Vilnioje. Išardė su didžiausia ap
gaule, nes tvirtino, kad vyrai tuojau grįš. 
Daugelis nuėjo tik plonai apsirengę, net ir 
be kepurių.

Važiuoja vaikai, kūdikiai ir jau nukaršę 
seneliai. Štai sėdi vagono kampelyje du 
senukai Bacerskiai. Jų prasikaltimas, kad 
turėjo 80 ha ūkį.

Šnekame, ką dabar galvoja didžiosios 
valstybės, kurios su Baltijos tautomis pa
laikė diplomatinius santykius ir jas buvo 
pripažinusios. Kodėl dabar mūsų kryžiuo
jamų tautų niekas neužtaria ir negelbsti 
nuo azijatų antplūdžio? Ar leis laisvasis 
pasaulis išnaikinti lietuvių, latvių ir estų 
tautas? Matyti, kad niekam mūsų likimas 
nerūpi. Mūsų skausmas jau pavirto visos 
tautos skausmu, o tūkstančių lietuvių aša
ros susiliejo į vieną upelį.

Vagone su mumis važiuoja Guba vėlės 
Blaževičių šeima. Iš pat pirmųjų okupaci
jos dienų Zigmas Blaževičius pritarė ko
munizmui ir jiems dirbo. Vyresnioji jo 
duktė Vanda tuojau įsirašė į komjaunimo 
organizaciją. Blaževičius nebuvo kvailas 
žmogus, nes matė platesnį pasaulį, buvo 
išemigravęs Brazilijon ir ten kelis metus 
vargo kavos plantacijose. Gal tas jį ir pa
stūmėjo komunizmo glėbin. Buvo mažaže
mis, ne buožė ir ne išnaudotojas. Bet jis 
dažnai kartodavo: „Jei jau komunizmas, 
tai turi būti lietuviškas, o ne rusiškas“. 
Tas jo pasisakymas nepatiko rusams ir 
buvo išvežimo pagrindas. Rusai toleruoja 
ir augina tik rusišką komunizmą. Jų tiks
las išnaikinti visas mažąsias tautas ir jas 
suliedinti su rusais. Tai sena panslavizmo 
svajonė. Jie nori išnaikinti visus lietuviš
kai galvojančius ir savo kraštą mylinčius 
žmones. Dar daugiau. Jų ketinimas užka
riauti visą pasaulį, įkurti žemėje komunis
tinį „rojų“ ir visų tautų žmones paversti 
vergais, kad riebiai galėtų maitintis parti
jos bonzos ir jų klapčiukai. Tai pasidaro 

šūnėje, nes apačioje kažkas buvo sugedę. 
Bet pagaliau privažiuojame pakopą. Aš 
įšokęs turiu dar lipti aukštyn, bet ten lyg 
rusai, lyg man priešingi lietuviai nenori 
manęs leisti, o aš būtinai noriu ten prie to 
bokšto surasti man pažįstamą lietuvį kuni
gą. Visa savo būtybe jaučiu kažkokį neaiš
kų pavojų ir beieškodamas vienas pereinu 
į antrąją kalno pusę. Antroji kalno pusė 
apžėlusi labai ilga žalia žole, bent kokių 
dviejų pėdų ilgumo. Apačioje, kalno papė
dėje, ežeras, į kurį dėl šlaito statumo gali
ma nuriedėti. Tai Telšių ežeras, tik neaiš
ku man, ar Masčio, ar Germanto. Apačioje 
prie pat vandens stovi keli vyrai ir man 
moja nulipti pas juos. Jie ten apstoję į žolę 
pasodintą moterį, nugara atsilošusią į at
šlaitę. Ta moteris buvo nukritusi nuo kal
no į ežerą, ir vyrai ją ką tik ištraukė. Ne
žinia, ar ji dar gyva. Jos veido nematau, 
bet plaukai tamsūs, ilgi, užpakalin sušu
kuoti. Artėjant į ją, jos figūra man labai 
pažįstama pasirodo. Staiga sušunku išgąs
čio sukrėstas. Juk tai mano žmona!

Skaudžiai sudejavęs ir išsigandęs pabun
du. Aplink visi dar miega. Laikas — 5.30 
vai. Už pusvalandžio mus visus žadins. Už 
langų lauke jau švinta.

LEMIAMOJI DIENA
Šiandien Didysis Ketvirtadienis. Mano 

lemiamoji diena. Kitiems dar pusryčiau
jant, apie 8 vai. sanitaras aplink mūsų tri
jų operuojamųjų lovas užstato uždangas. 
Mes 6 vai.- ryto dar gavome po riekelę pa
kepintos duonos su sviestu ir po puoduką 
arbatos. Tai paskutiins mūsų maistas prieš 
operaciją. Dabar valgysime tik pabudę, 
jei galėsime ir jausimės alkani.

Pasirodo, be mūsų, atskirame kambaryje 
panašiai operacijai ruošiamas katalikų ku
nigas iš Šveicarijos. Vadinas, būsime ke
turi. Vidurinis iš mūsų trijų eis pirmuoju, 
tada seks jo kaimynas iš dešinės, aš busiu 
trečias, o kunigas paskutinis. Sanitaras 
nuvelka mūsų pižamas. Jų vieton gauna
me vienodas uniformas: užvelka ilgus 
marškinius, užpakalyje perkirptus, atda
rus. Ant gaivos užmaunama balta medvil
ninė kepuraitė ir tokios pat spalvos koji
nės, kurios siekia iki kelių. Po to sanitaras 
dar kartą visą kūną apvalo ir nugarą man 
įtrina eteriu ir medicininiu spiritu. Pašėlu
siai šaltas tas spiritas, bet po kurio laiko 
vėl pradedame apšilti. Būtinai noriu kiek 
galima daugiau atsiminti, kas vyksta prieš 
operaciją. Atmintis aiški, bet po gautosios 
3 ccm streptomycino ij^penicilino injekci
jos, kurias gausime čfąr 7 dienas ryte ir 
vakare, kad apsisaugotume nuo galimų už
krėtimų, sanitaras liepia rankas laikyti po 
antklode, kad nesušalčiau. Tad nebegaliu 
rašyti.- Netrukus slaugė nuima laikrodį ir 

dėt vsem“ — „Kas buvo niekas, tas bus 
viskuo“. Ar dar pasauliui neaiškūs komu
nizmo tikslai?

Jiems okupavus naujus kraštus, nueina 
pas juos visuomenės visos atmatos. Už pa» 
galbą komunizmui jiems leidžiama plėšti 
ir grobti svetimą turtą. Suimant mane, 
nors beveik nieko neturėjau, bet ir tai 
apiplėšė: pasiėmė vyro žieminį paltą, ku
ris Sibire man būtų labai pravertęs, pasi
ėmė didelį puodą uogienės, kuris badau
jant būtų buvęs tikras išganymas. Mano 
jau uždirbtą algą ir tą nusuką — neišmo
kėjo.

Jaučiamės labai išvargę. Gelia visus 
kaulus, ir visiems skauda galvas. Galvo
jam visi kartu, galvojam kiekvienas atski
rai, bet nieko neišgalvojam. Nerandam bū
dų padėti sunkiai sergantiems vaikams. 
Seneliai yra kantrūs, ir juos visai pa
mirštame.

Lenkas visus ramina ir dažnam moka 
surasti paguodos žodį. Jo nuo šeimos ne
atskyrė, ir jis vienintelis stipresnis vyras 
mūsų vagone. Su juo važiuoja žmona, duk
tė ir sūnus. Gerai, kad jo vaikai jau pa
augę jaunuoliai ir neverkia. Bet ir jis ne
išlaiko sergančių vaikučių dejavimų ir su
siėmęs galvą pradeda nuolat kartoti: „Var- 
vari, varvari!“

Panašūs vaizdai ir kituose vagonuose. 
Mūsų traukinys labai ilgas, ir juo važiuoja 
daug tūkstančių žmonių raudonųjų ver- 
gijon.

GAUNAM LAIKRAŠTĮ
Traukinys sustojo kažkokioje mažoje 

stotelėje. Mus nustūmė ant šalutinių bė
gių, ir stovime. O traukiniai su kariuome
ne ir su ginklais vis kažkur skuba ir gal
vatrūkčiais lekia. Sprendžiame, kad tai 
manevrai, o kartais dingteli galvon, kad 
gal ir karas. Jau kuris laikas, kai mes vi
sai nežinome, kas dedasi pasaulyje.

Šalia mūsų ešalono manevruoja karinis 
traukinys. Ant vagonų platformų pilna 
karių. Kai kurie kariai stovi ir skaito laik
raščius. Nužiūrėjau vieną karį su laikraš
čiu ir pradėjau jį pro langelį sekti akimis. 
Prisiartinus jam prie mūsų vagono, papra
šiau laikraščio. Iškišau ranką, ir kareivė
lis man padavė laikraštį. Gal ir jis buvo 
tremtinių sūnus, todėl suprato ir atjautė 
mūsų nedalią.

Tuoj pakilo didžiausias triukšmas. Mat, 
sargybiniai pastebėjo, kad kareivis kažką 
mums padavė. Tačiau gerai nepamatė, į 
kurį vagoną. Laikraštį per rankas perda
viau toliau, ir jį gerai paslėpėm. Primygti
nai klausinėja, ką mes gavome ir kur pa- 

žiedą. Ateina laikas priešoperacinei injek
cijai. Laukimas didėja, rankoj tokios sun
kios, bet stengiuosi neužmigti, nes noriu 
matyti, kas toliau bus. Mano abu kaimynai 
belaukdami užsnūdo. Mačiau, kaip juos 
abu, vieną po kito, išvežė, o kai atvyko 
manęs paimti, dar nė vienas jų nebuvo 
grįžęs į palatą. Nejaučiau baimės, bet pa
lengvėjimą, kad pagaliau pasibaigė ilgas 
laukimas. Gal tuo pasibaigs ir mano liga.

Bevežant ilgais ir nesibaigiančiais kori
doriais, vienoje vietoje, matyt, pravažiuo
jame į lauką atidarytas duris, pro kurias 
jaučiu ir dar kartą giliai įkvėpiu pavasario 
orą. Lyg ir sotesnis ir dar ramesnis nuo to. 
Pagaliau įvažiuoju į operacinės prieškam
barį galva pirmyn. Negaliu ir nenoriu 
sprando sukinėti, tad nematau, kas už ma
no galvos, bet girdžiu kelis vyriškus ir mo
teriškus balsus čia pat už manęs. Tik akis 
pakėlęs virš durų, pro kurias įvažiavau, 
matau elektrinį laikrodį, rodantį be kelių 
minučių 12. Prie manęs prieina daktaras, 
atpažįstu tą patį, kuris mane patikrino 
prieš dvi dienas, atvykus šion ligoninėn. 
Pasižiūri į mane ir klausia:

— Ar nebuvome jau susitikę?
— Aišku, matėmės, daktare. Praeitą 

antradienį palatoje.
Nežinau, kodėl jis mane klausė, bet, tur 

būt, norėjo įsitikinti, ar priešoperacinė in
jekcija savo padarė. Iš to trumpo pasikal
bėjimo supratęs, kad mano sąmonė dar ne
aptemdyta, jis man pasako duosiąs dar 
vieną priešoperacinę injekciją, nuo kurios 
tačiau dar neužmigsiu. Suleidęs adatą, nu
sišypso ir nueina.

Jaučiu neaiškiai, kaip raumenys atsipa
laiduoja nuo bet kokio įtempimo. Taip ra
mu pasidarė. Kalbos už mano galvos tyla 
ir tolsta. Kai vėl pakeliu akis, daktaras 
stovi šalia mano lovos. Laikrodis virš durų 
rodo lygiai 12.

— Dabar aš jus užmigdysiu. Spauskite 
mano ranką.

Ramiai persižegnoju ir paduodu dakta
rui ranką. Spaudžiu.

— Viešpatie, tebūna Tavo valia.
Matau dar, kaip nedidelio švirkšto ada

tėlė atsiremia į mano rankos nugarą. Sa
votiška vėsuma ir didelis ramumas prade
da slinkti nuo kojų pirštų galų iki kelių. 
Blakstienos tokios sunkios, o prieš akis 
tamsiai mėlynas fonas su daugybe gražiai 
išsirikiavusių baltų taškiukų, pamažu ilgė
damos artėja į mane, į veidą ir į pat akis.

Sąmonės užuolaida nusiledo. 

dėjome. Teisinamės, kad nieko negavome. 
Grasina, kad darys kratą ir vis tiek suras. 
Atsakom, kad vis tiek nieko nerasite. Tada 
nuėjo prie sekančio vagono. Ten paka
mantinėjo, parėkavo ir nusiramino. O ka
reiviai vieni sėdi, kiti stovi ir nešypteli, 
lyg nieko nebūta.

Sargybiniams nusiraminus, išsitraukiam 
dovaną ir pradedam vartyti. Laikraštukas 
mažo formato ir tik trijų lapų. Mūsų die
nos jau pamestos. Stengiamės sumesti, 
kiek jau laiko važiuojame. Atrodo, kad 
jau baigiasi antra savaitė, bet mes dar la
bai netoli nuvažiavom, nes dėl karinių 
transportų labai ilgai stovime stočių par
kuose užkišti. Iš laikraščio sužinojome, kad 
birželio 22 d. prasidėjo rusų su vokiečiais 
karas. Vagone visi pagyvėja. Atsirado 
nauja tema, nauji svarstymai ir spėlioji
mai. Vagone visi gailisi, kad nemokėjo pa
sislėpti, kad buvo per daug pareigingi ir 
atsidavę darbui ar tarnybai. Būdami ap
dairesni, būtume išlikę įr sulaukę karo.

Moterys politikos niekada nemėgo ir 
nieko šioje srityje nenusimano. Čia vėl 
mums pagalbon ateina lenkas. Jis tikina, 
kad vokiečiai rusus sumuš. Karas ilgai tęs
tis negalės, nes vokiečių kariuomenė labai 
gerai apginkluota, motorizuota ir karui ge
rai pasiruošusi. Klausomės jo samprotavi
mų, gyvename iliuzijomis ir raminamės. 
Pasijuntame; tarytum rusai jau nugalėti, 
komunizmas sunaikintas ir mums jau leng 
viau gyventi — tupėti susirietus gyvuli
niam vagone be oro, be vandens ir be mals 
to. Bet vis tiek švysteli mintis, kad gal 
mus frontas pasivys ir atkirs. O gal subom
barduos? Taip ir maišosi viltis su mirtimi, 
kuri jau ir nebaisi atrodo.

VAIKŲ LAIDOTUVĖS
Traukinys lekia kaip pasiutęs ir 

jau mažai kur sustoja. Vaikai labai 
nuolat verkia ir vaitoja. Seneliai 
braukia ašaras ir sunkiai dūsauja,
mas veltui, bet niekas mūsų neaplanko ir 
nepasiteirauja apie sergančius. Medicinos 
personalas tikrai su mumis traukinyje va
žiuoja. Pro langelį pastebėjome, kaip Mins 
ke jie keitėsi. Iki Minsko mus lydėjo Lie
tuvos gydytojai ir gailestingosios seselės. 
Ir kaip gaila, kad mes jų nematėme, kad 
nors vaikams būtų suteikę pagalbą. Matyt, 
kad tik dėl akių jie mus lydėjo, o pagalbą 
teikti buvo uždrausta. Minsko stotyje mus

Buvo tai 1919 m. sausio 8 d. baigusi ap
mokymą Kauno karo komendantūros mo
komosios komandos puskarininkių pirmoji 
laida. 126 mokiniai su 12 puskarininkių 
ėjome pirmos taisyklingos karių rikiuotės 
mokslą Vytauto kalne. Daugumas mūsų 
savanorių nebuvom tarnavę jokioj kariuo
menėj. Tad išdidžiai ir viltingai, kaip to 
parko medžiai, žiūrėjom nuo kalno į bliz
gantį Nemuno slėnyj mūsų miestą, laikiną
ją sostinę.

Lietuva buvo mūsų, bet mes ne mūsų.
Draskė ją priešai pakraščiuose, plėšė vi

duryj ir dargi pačiam Kaune negalima 
buvo suprasti, kas yra ponas: ar mūsų val
džia, ar vokiečiai.

Nebuvom dar užkariavę krašto šeimi
ninko teisių, nebuvom tikri savo tėvynėje, 
bet širdys plakė įniršimu ir pasiryžimu 
ginti nuo puolančių priešų atgimstančią 
nepriklausomą Lietuvą.

Ar šiaip, ar taip, mes tuokart žydėjom, 
kaip Vytauto kalnas, kuriame mokėmės, 
degdami noru padėti mūsų valstybei at
gauti pilną nepriklausomybę.

Visame krašte savarankiškai kovojo ir 
tvarkėsi žmonių būreliai. Kur-ne-kur veikė 
partizanai, teikdami pagalbą mūsų kariuo
menės užuomazgoms.

Ūpas buvo visų pakeltas. Pertraukų me
tu šnekučiavomės, stovėdami grupėmis, 
kaip kalno savininkai, ir troškom tapti 
kažkuo vienu, didžiu, bendru, kažin kuo, 
kas būtų priešui baisus ir kerštingas. To
kios mūsų valios vykdytoju buvo paskir
tas kar. Jurgis Bobelis. Štai jis. Manda
giai, bet kietai ir griežtai greit iš vyrų su
darė vieną lygią, pagal ūgį eilę ir ėmė mo
kyti pirmosios-rikiuotės taisyklių, judesių 
ir sukinių.

Matėm, kad vadas iš pradžios kiek var
žėsi, rasit, abejojo, ar vyrai nusilenks tvar 
kingai drausmei. Bet ūmai pagauna situa
ciją, jo tonas, nenustodamas mandagumo, 
darosi aštriai griežtas ir kietas.

Aš stoviu ramiai išsitempęs, pavirtęs į 
akmens stulpą. Man nepakenčiamai niešti 
prie pat alkūnės, bet bijau krustelėti. Gre
ta manęs stovi Jurgis Balaišis. Jam vadas 
kaip tik prikišo, kam pajudino koją. Aš 
neiškentęs nežymiai skersa akim žiūriu, 
kas čia dabar bus, bene įsižeis stambaus 
ūkininko sūnus. Bet kur tau — sugėdintas 
stengiasi kaip moka virsti į kelmą.

Deši-i-i-nėn! Lyg elektros kibirkštis pa
suka mane dviem tempais pagal ką tik 
duotąjį nurodymą dešinėn. Pasirodo, kad 
per daug paskubėjau, kiti pasivėlavo,; buvo 
ir toks, kurs pasisuko ne dešinėn, bet kai
rėn ir sumišęs taisėsi, sukdamasis neran
giai aplink. Išeina nesutartinai. Man pikta.

Keikiu dvasioje nerangius draugus.
Pamoka eina tolyn.
Judesiai išeina kaskart geriau.
Nepratęs prie šio nervų įtempimo, jau- 

lydėjęs Lietuvos medicinos personalas per
davė ešaloną sovietų gydytojams. Būrelis 
daktarų ir seselių susirinkę perone pasto
vėjo, pasišnekėjo ir išsiskirstė. Rusai, ma
tyt, nutarė, kad toks ilgas traukinio sąsta
tas, tiek daug tų tremiamųjų liaudies prie
šų ir neapsimoka jų lankyti. Nematėme 
mes jų daugiau visą varginančią kelionę. 
Tai vis veidmainiavimas. Sakys, kad mes 
su suimtaisiais žmoniškai elgėmės, net ir 
gydytojai kartu važiavo ir ligoniams teikė 
medicinišką pagalbą.

Staiga traukinys sustojo laukuose. Dai
romės. Jokios stoties ar sustojimo vietos 
nematyt. Galvojame, kad gal jau vokiečių 
lėktuvai pasirodė. Žiūrim — kareiviai iš
traukė iš vagono už kojyčių mažą mirusį 
vaikutį. Čia pat griovyje iškasė duobutę, 
ir mažą suvargusį kūnelį priglaudė nesve
tinga sovietų šalies žemė. Amžiams mūsų 
tautos sūnelis ar dukrytė pasiliko gulėti 
šalia geležinio kelio. Čia žiemą vasarą pro 
kapelį lėks ilgi traukiniai, ir jų ratų bilde
sys neduos mirusiam ramybės.

Skubiai enkavedistai i 
Nepagerbė jie nekaltos 
užkąsdami net kepurių 
mins dangus jų kelių!

Pasirodė traukiniai su
iš vakarų. Ir juos vežė gyvuliniais vago
nai. Tik durys buvo neužrakintos, ir ant 
grindų storai Šiaudų priklota. Sužeistieji 
gauna valgyti, ir juos prižiūri gydytojai. 
Guli subintuotom galvom, sutvarstytom 
kruvinom kojom ir rankom, bet mes tada 
jų visai nesigailėjom.

Po laidotuvių traukinys vėl lekia pir
myn. Tik ką matytasis vaizdas mus visai 
pritrenkė. Liūdnai žvelgiame į mūsų vago
no mažuosius. Visi serga, išblyškę ir labai 
sumenkę. O taip norisi, kad jie nemirtų. 
Motinos dar labiau susigūžė ir stipriau 
spaudė savo mažuosius prie išvargusių krū 
tinių, lyg mėgindamos savo jėgomis su jais 
pasidalyti.

Visas mūsų trėmimo kelias nuo Minsko 
iki Novosibirsko nuklotas mūsų tautos ma
žųjų tremtinėlių kaulais. Jie ilsisi plačiose 
Rusijos lygumose, Uralo kalnų šlaituose ir 
beribėse Sibiro stepėse. Amžiais jiems 
švilps lygumų vėjai, Uralo sniegynai slėps 
jų kaulus, o stepių viesulai po daugelio 
metų atidengs transsibirinio geležinkelio 
paslaptis, kurios bylos žmonėms apie ko
munizmo bestiališkumą.

čiu nemalonų nuovargį, bet numaniau, 
kad greit prisitaikysiu.

Po kiek laiko patyriau, kaip malonu yra 
rikiuotėje. Čia reikia tik įtempti dėmesį 
ir įsakmiai pildyti įsakymus vien tos va
lios, kuriai pasitiki: ji darys ir ves kaip tik 
tenai, kur mes norim.

Aš likau dalele vienos didelės sudėtinės 
organizuotos jėgos. Prireikus šita jėga 
gins pakalnėj blizgantį miestą, tą laikiną
ją tėvynės širdį. Mūsų jėga šį tą reiškia.

Anksčiau buvau mažas atvaizdas savo 
tautos. Bet nuo tos sausio aštuntosios li
kau organizuotos lietuviškos valstybės ka
rys. Savo noru mes pasidavėm ištikimam 
vadui, kurs daro iš mūsų reikalingą jėgą 
puolančiam priešui atremti. Jaučiuos ga
lingesnis, stipresnis, kadangi mano jėga 
tiksliai susieta su kitomis ir našiai pa
kreipta.

Su-u-stok!
Eilėn ri-i-kiuok!
— Tai gal jau šiai dienai bus gana, — 

Sako vadas kar. J. Bobelis, žiūrėdamas į 
laikrodį.

Eilė sulinguodavo, sudvejindavo gretas 
ir žygiuodavo iš kalno. Tada numaniau, 
kad nelengva bus išlaikyti egzaminai, bet 
nenustojau vilties ir neapsirikau: tapau 
puskarininkiu.

Berods, ne per seniai, tačiau kiek pergy
venta nuo to laiko! Man rodos, kad mes 
visi per tuos keturiasdešimt septynerius 
metus gyvenimo porciją prarijom karčią.

Jonas Strumskis
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MEŠKA Į GIRIĄ NEŽIŪRI
Karelijos gyventojas J. Zacharčenka 

prieš pusmetį gavo dovanų meškiuką. Da
bar jis jau paaugęs, mėgsta važinėtis mo
tociklo priekaboje gatvėmis, labai mielas 
su žmonėmis. Bet užtat labai nejaukiai 
jaučiasi miške. Kartą, nuėjęs su juo į miš
ką, Zacharčenka pasislėpė. Kaip išsigando 
meškiukas! Nusiminęs jis ieškojo šeiminin
ko ir nurimo, tik jį nutvėręs dantimis už 
apsiausto. Taip jis jo nebepaleido iki pat 
namų.

1i

MINKŠČIAUSIAS SŪRELIS
Pirmoji išlikusi užuomina apie sūrį yra 

6000 m. senumo. Ji rasta šumerų miesto 
Uro šventyklos griuvėsių įrašuose. Seno
vės asirai, babiloniečiai, egiptiečiai sūrį 
valgydavo dažnai; juo maitinosi biblinis 
karalius Dovydas; Homero „Iliadoje“ apie 
sūrį kalbama daugelyje vietų. Graikų isto
rikas Herodotas, gyvenęs V a. pr. m, e., ra
šo, kad punų (kartaginiečių) meilės eilė
raščiuose mylimoji vadinama „meus mo- 
lliculus caseu.s“ — mano minkščiausias 
sūreli!

3



4 EUROPOS LIETUVIS Nr. 25(917). 1966. VI. 21

Europos lietuviu kronika

LONDONAS
ATOSTOGOS UŽ ATLANTO

Sūnaus inž. Aleksandro Vilčinsko kvie
čiami, DBLS pirmininkas inž. J. Vilčins
kas ir E. Viičinskienė birželio 18 d. išskri
do j JAV atostogų.

Atostogų metas supuola su Jaunimo kon 
gresu, ir inž. J. Vilčinskas pažadėjo para
šyti „Europos Lietuviui" tomis kongresi
nėmis temomis, o taip pat ir apskritai įs
pūdžių.

ALGIRDAS LANDSBERGIS IR JO 
JUMORAS LONDONE

JAV gyvenąs rašytojas Algirdas Lands
bergis liepos pradžioje atvažiuoja ilges
niam laikui į Europą ir ta proga trumpam 
sustos Londone.

JAV lietuvių kolonijose jis nebe kartą 
buvo jau suruošęs įdomius literatūros va- 
karus-rečitalius, kurių metų skaito ir vai
dina savo draminių veikalų ištraukas. To
kį mums visiškai naują dalyką nutarta su
ruošti dabar ir Londone. Čia jis skaitys ir 
vaidins ištraukas daugiausia iš savo para
šytųjų komedijų, žodžiu, tasai susitikimas 
Londoho lietuvių su rašytoju Alg. Lands
bergiu žada būti linksmas.

Susitikimą - literatūros vakarą ruošia 
DBLS Londono I skyrius liepos 9 d., šešta
dienį, Londono Lietuvių Klube (345A Vic
toria Park Rd., E. 9).

Pradžia 7.30 vai.

BRADFORD 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 •

TIK PER 10 DIENŲ...

Trumpam vasaros sezonui ir už labai papigintą kainą siūlome 
ypatingai gerus ir praktiškus siuntinius, kurie pristatomi į Lie
tuvą oro paštu per 10 dienų.
šie tokie praktiški ir reikalingi siuntiniai suteiks jūsų artimie
siems malonią staigmeną ir netikėtą paramą, tad nepraleiskite 
šios retai pasitaikančios progos ir pasinaudokite šiuo mūsų 
specialiu pasiūlymu.

MERGUŽĖLĖ (01)
Itališkas labai populiarus lietpaltis, vilnonė kostiumui arba va
sariniam paltui medžiaga, 4 jardai gėlėtos šilkinės suknelei me
džiagos, 1 nailono skarelė, 1 šilkinė labai graži gėlėta skarelė, 
2 poros geriausių nailono kojinių, 1 nepermatomo nailono 
bliuskutė.

KAINA £22.0.0.

BERNUŽĖLIS (02)
Nailoniniai spalvoti arba balti viršutiniai marškiniai, 1 terili- 
no kaklaraištis, vilnonė vasariniam kostiumui medžiaga, arba 
juoda kostiumui medžiaga, 1 specialus labai stiprus itališkas 
lietpaltis, viena pora nailono kojinių su 6 mėnesių garantija, 1 
be rankovių su kostiumu dėvimas megztukas.

KAINA £22.0.0.

Jungtinis Mergužėlės ir Bernužėlio siuntinys kainuoja 
TIK £41.0.0.

Siunčiame ir jūsų pačių sudarytus siuntinius (tik naujų prekių). 
Tokius siuntinius (iki 22 ibs) galite adresuoti mums, ir mes juos iš- 
ekspedijuosime į Lietuvą už Inturisto imamą mokestį. Mūsų sąskai
tos už per mus Jūsų pasiųstus į Lietuvą siuntinius suteikia teisę gau
ti atitinkamą Income Tax sumažinimą. Prie tokių siuntinių galime 
pridėti šį tą ir iš mūsų kataloginių prekių. Siųskit užsakymus, rei
kalaukit pavyzdžių ir kainininkų:

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

SENIAUSIOJI ŠIOJE SRITYJE LIETUVIŲ FIRMA.
Greitas, garantuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas!

Atstovai: Anglijoje — A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, 
Manchester. JAV — L. Venckus, 7030, So. Talman Ave., Chicago, 
Ill. Australijoje — K. Stankūnas, 5 Markwell St., Brisbane, Qnland. 
Kanadoje — A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ont.

wRirj•*< ■ st'-’'.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
WOLVERHAMPTON — birželio. 26 d., 

11 vai., St. John's Square.
NOTTINGHAM — birželio 26 d., 11 vai.,' 

Jaunimo Židinyje.
STOKE-ON-TRENT — liepos 3 d., 12.15, 

vai. Tunstall.
NOTTINGHAM — liepos 3 d„ 11 vai., Jau

nimo Židinyje. Vaikų Pirmoji Komunija.
BIRMINGHAM — liepos 10 d., 11 vai., 

21 Park Rd.
HUDDERSFIELD — birželio 26 d.,

1 vai, p.p.

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
PETRINĖS IR PAULINĖS

Kadangi birželio 29 d., šv. Petro ir šv. 
Pauliaus šventėje, privalu išklausyti šv. 
Mišias, todėl Jaunimo.židinyje jos bus ry
te 7.30 vai., vakare 8 vai. Pamaldos vyksta 
jau padidintoje Židinio koplyčioje.

PIRMOJI KOMUNIJA
Liepos 3 d. Jaunimo Židinyje 11 vai. bus 

lietuviams vaikams Pirmoji Komunija, 
kurių žada būti septyni.

COVENTRY
ATOSTOGOS ISPANIJOJE

DBLS Coventrio skyriaus garbės narys 
J. Johnstonas ir mūsų tautietė dailininkė 
G. Grigaravičiūtė-Johnstonienė išvažiavo 
ilgesnių atostogų į Ispaniją.

Dail. G. Grigaravičiūtė - Johnstonienė 
žada bent dalį atostogų paskirti piešti.

MANCHESTERIS
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

VISUOTINIS PUSMETINIS 
SUSIRINKIMAS

Liepos 2 d. (šeštadienį) Manchesterio 
Lietuvių Socialinio Klubo Valdyba šaukia 
visuotinį pusmetinį Klubo narių susirinki
mą. Narius prašome gausiai susirinkime 
dalyvauti.

Susirinkimo pradžia 5 vai. p.p.
Klubo Valdyba

VANDOS GALBUOGYTĖS KONCERTAS
Birželio 11d. dainų ir literatūros vaka

ras sutraukė Manchesterio Cheetham mies 
to salėn apsčiai lietuvių: visi norėjo pa
matyti ir išgirsti jauną debiutantę Vandą 
Galbuogytę, kuriai jaunimo metais buvo 
sudarytos sąlygos įtikinti net pesimistus, 
kad praretėjusias mūsų menininkų gretas 
jau gali papildyti čia gimusios kartos jau
nimas.

Vakarą atidarė DBLS sk. pirm. A. Jalo- 
veckas, priminęs Lietuvos laisvės laikais 
pasiektus ekonominius bei kultūrinius lai
mėjimus, dabartinį išnaudojimą ir prie
varta ir laisvame pasaulyje esančių lietu
vių visokeriopą veiklą, pristatė šio vakaro 
jauną solistę, kuri jaunimo metų eigoje 
simbolizuoja visų mūsų kultūrinio darbo 
tęstinumą.

Susirinkusieji karštomis katutėmis suti
ko Vandą Galbuogytę, apsirengusią sko
ninga ilga suknia, ir laukė pirmojo debiu
to scenoje. Patyrusiam, ne pirmą kartą 
akompanuojančiam lietuvišką dainą pia
nistui įgudusia technika palydint, V. Gal- 
buogytė trimis išėjimais padainavo St. 
Šimkaus „Kur bakūžė samanota ". Br. Bud- 
riūno „Kas bernelio sumislyta", A. Kača- 
nausko „Vakaro smuiką“, F. Loeve „I 
could have danced all Night", V. Jakubė- 
no „Gėles iš šieno“, St. Šimkaus „Plaukia 
sau laivelis“, J. Strauss „Laughing Song"' 
iš operetės „Die Fledermaus", A. Bačiulio 
„Audrą prieš dieną“ įr S. Gounod Žibelio 
ariją iš „Fausto“ operos — „Pasakykite 
jai“. Pasirinkimas kompozitorių atžvilgiu 
įvairus ir įdomus.

Jaunoji solistė, greitai apsipratusi su 
scena, klausytojais bei jų nuotaika, jautėsi 
laisvai, ką galima buvo pastebėti iš jos 
natūralios laikysenos, drąsių rankų jude
sių ir veido išraiškos. Kaip ne vienas, dali
nantis įspūdžiais, vėliau pastebėjo, jos žo
džių tarena buvo taisyklinga, aiški, intp- 
nacija gryna, balso skalė laisvai modu
liuota su vykusiais atsikvėpimais tinka
mose vietose. Bendras įspūdis puikus: V. 
Galbuogytėje slypi potencialios galimybės, 
gražaus balso dovana, kurią su tokiu pasi
aukojimu ir viltimis ugdo ją ir koncertan 
atlydėjusi mokytoja. Reikia tikėtis, kad 
Vandai nepristigs valios ir dainininkei 
reikiamo užsispyrimo dirbti ir toliau, kai 
šiuo nusisekusiu koncertu užmezgė ryšį su 
dainą mėgstančia mūsų visuomene.

Literatūrinėje dalyje E. Navickienė — 
taipgi jaunesniosios kartos atstovė — nuo
taikingai paskaitė pluoštą eilėraščių — 
Puotą, Laišką seseriai, Nupuolusias mintis 
ir linksmus Atodūsius, kurie klausytojų 
buvo šiltai ir su dėmesiu išklausyti. J. 
Kuzmickis paskaitė „Mūsų miestelio miru
sių sielų“ apybraižą ir eilėr. — Paparčio 
žiedo pasaką, Susisvajojimą ir Išsipildy
mą. Pažymėtina, kad progiamos metu pub
lika laikėsi pavyzdingai.

Po meninės programos, kuri nebuvo be
reikalingai perkrauta, A. Jaloveckas sky
riaus valdybos vardu padėkojo solistei, li
teratams bei visiems dalyviams, kurių bu
vo ne tik iš Manchesterio, bet net iš Not
tinghamo, Bradfordo, Rochdalės, Stoke-on- 
Trent ir k. V. Galbuogytę! ir E. Navickie
nei, visiems šiltai plojant, buvo įteiktos gy
vų gėlių puokštės. Vakaras užbaigtas Tau
tos Himnu.

Z. P-is

MANCHESTERIO MOKYKLA
Po sunkaus žiemos darbo Manchesterio 

mokyklos vedėjas, sušaukęs tėvų susirin
kimą. pranešė, kad mokykla paleidžiama 
3 mėn. vasaros atostogų.

Manchesterio mokyklą ligi šiol lankė 
15-19 mokinių, kurių 85 procentai iš miš
rių šeimų. Mokinių amžiaus skirtumas, iš
silavinimo nevienodumas, kalbos mokėji
mo skirtumai, pamokų praleidinėjimas, 
įstojimas į mokyklą skirtingu laiku, kai 
reikia vienoj klasėj visus skyrius mokyti, 
pareikalauja daug jėgų iš mokytojo, ir tik 
patyręs, didelę praktiką turįs mokytojas 
gali viską aprėpti ir suderinti.

Manchesterio mokykla su tėvų Komitetu 
ir vedėju, kaip matyti, auga j tvirtą orga
nizacinį vienetą. Jau šiais metais buvo su
ruošta D. Kleino minėjimas, bazaras, kele
tas loterijų, pobūvis organizacijų pirmi-

ninkams pagerbti, prisidėta prie vainiko 
pirkimo, taip pat dalyvaujama Birželio iš
vežimų minėjime.

Dar numatyta suruošti mokiniams eks
kursiją jr lengvosios atletikos šventę su 
pryzais ir kt.

Mokykla formuojasi ir į meninę pajėgą. 
Mokomasi tautinių šokių, muzikos, baleto, 
deklamavimo ir dainų.

Mokyklai finansiškai sutvirtėjus, atpuls 
organizacijų varginimas nuolatiniu prašy
mu paramos.

Lietuvių Soc. Klubas nepagailėjo poros 
šimtų svarų įvesti atsarginiams laiptams 
gaisro atveju savo patalpai. Dėl to susida
rė galimybė mokyklos klasę tinkamai su
tvarkyti trečiame aukšte.

Nors mokyklos vedėjas šiais metais švęs 
60 m. sukaktį, jis vis toks pat linksmas, 
energingas, sąmojaus kupinas ir niekuo
met neatsisakąs juodo darbo. Pasiraitojęs 
kombinzono rankoves, padedant tėvams, 
trejetą dienų kruopščiai šveitė jau seniai 
apleistas mokyklos sienas.

Papuošus Lietuvos paukščių ir grybų 
geografija (A. Podvoiskio rinkinys) ir že
mėlapiais, mokyklos patalpa dabar sudaro 
gražų vaizdą. Kad nebūtų per daug apsun
kinami tėvai, Komitetas mokiniams apmo
ka kelionę, duoda arbatą su užkandžiu, 
aprūpina sąsiuviniais, pieštukais ir moks
lui reikalinga literatūra.

Kitais mokslo metais Komitetas tikisi 
daugiau mokinių susilaukti.

Tėvų Komitetas reiškia pagarbą Liet. 
Soc. Klubui už finansavimą D. Kleino mi
nėjimo, paskiriant tam 10 svarų, Bradfor- 
dui už programos išpildymą, M. Pažėrienei 
ir A. Podvoiskui už bazaro fantų surinki
mą, D. Dainauskui už paskaitą ir Kututei 
už svečių stalo paruošimą. Dar sykį vi
siems ačiū.

K. Pažėra

PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiškiame Vandai 
Galbuogytej už atliktą koncertinę vakaro 
programą, o Elenai Navickienei už pabertą 
žiupsnelį savos poezijos ir rašytojui Jonui 
Kuzmickui-Gailiui už skaitytą savo kūrybą 
įr Nottinghamo bei Bradfordo lietuviams, 
atvykusioms į šį vakarą.

Skyriaus Valdyba

Skaitytųjų CaiSfiai
NESUSIPRATIMAS AR NEŽINOJIMAS?

„E.L.“ 23 nr. kronikoje trys pranešimai 
verčia susimąstyti. Pirmieji du, viens po 
kito, išryškinti tamsesnėmis raidėmis.

Katrą parengimą, be sąžinės priekaištų, 
pasirinko Londono lietuvis: išvežtųjų mi
nėjimą ar „Nepraleiskime progos? (Not
tinghamo 20 asmenų, daugiausia jaunimo 
pasirodymas)?

Trečiasis, kronikos gale, gražus praneši
mas Jaunimo metų proga jaunos talentin
gos dainininkės Vandos Galbuogytės dainų 
koncertas Manchesteryje.

Nežinančiai užkulisių skaitytojai norė
tųsi žinoti, kodėl, vykstant Nottingh. kai
myniniame Manchesteryje jaunos daini
ninkės koncertui, organizuotas Nottingha
mo jaunimas išvyksta tollman Londonan? 
(ir Londono lietuvių dalis atitraukiama 
nuo išvežtųjų pagerbimo.)

B. Valterienė

SVARBU, IŠ KUR INFORMUOJAMASI
Kas skaito „E. Lietuvį", tas gali nesi

painiodamas sušelpti esančius Lietuvoj, ir 
ką tik pasiunčia, jie gauna. Tik reikia 
siųsti tais keliais, kaip yra skelbiama 
„E. L"*, o ne „Tėvynės balse“. Aš patsai 
esu pasiuntęs jau apie už 200 svarų vertės 
įvairių medžiagų, ir nė vienas siuntinėlis 
nebuvo grąžintas. O kas siunčia pagal „Tė
vynės balso“ informacijas, tam ir grąžina. 
Išeitų taip, kad kas nežino kelio ir pasi
klausti nenori, tas ir paklysta. Sako; „Pa
siklausęs toliau nueisi“". Taip yra ir su 
siuntiniais į Lietuvą. Jei patsai dar neži
nai, pasiklausk tą, kas žino. Tuomet ir šir
dis bus rami ir šelpiamieji bus patenkinti 
gavę.

J. Liobė

SODYBA — JŪSŲ, GĖLĖS — MŪSŲ
Visi pirkome Sodybą, LNB tvarkė, LS 

didžiuojasi, turėdama svetimame krašte 
tokią vietelė, kur gali ir senimas ir jauni
mas pasidžiaugti. Kaip ten besilinksminsi, 
niekas tavęs neįtars, kad drumsti ramybę 
kaimynams. Taigi čia visa laisvė.

Gaila, mes tos laisvės nejaučiame taip, 
kaip turėtume jausti. Mėgstame Sodybą, 
mėgstame gražias gėles, takus, pievelę, 
aikštelę, medį ir krūmelį, tai vis sava, prie 
širdies, žinoma, čia dar daug gėlių, takų, 
krūmų trūksta iki tikrojo grožio. Daug 
darbo reikėtų įdėti, kol pravestum pro 
tuos visus paslaptingus krūmus. Daug suo
lu ir suolelių reikėtų palakiais vien tik at
vykusiems čia pasižiūrėti ar savaitę pra
leisti atostogų.

Kad mūsų jaunimas nenutaustų, ypač, 
aplankęs kartą Sodybą, kad antrąkart jau 

patsai veržte veržtųsi, jis turėtų jaustis

GLASGOVAS
IŠVEŽTŲJŲ PAMINĖJIMAS

Birželio 5 d. Blaivybės Draugijos salėje 
Glasgove įvyko išvežtųjų minėjimas. Jį 
pravedė mūsų prel. J. Gutauskas. Įžangi
nėje kalboje prelatas apibūdino lietuvių 
tautos tragediją, pastebėdamas, kad nebu
vo Lietuvoje šeimos, kuri nebūtų paliesta 
išvežimų bangos. Jeigu ne išvežimai, tai 
lietuvių šiandien būtų Lietuvoje ne 3 mili
jonai, kaip.bolševikai prisipažįsta, bet 4 
milijonai, šitas parodo, kokį žiaurų geno
cidą įvykdė rusiškasis imperializmas.

K. Tamošiūnas, buvęs pirmųjų išvežimų 
gyvas liudininkas, savo kalboje supažindi
no glasgoviečius, kaip pats išvežimas buvo 
vykdomas ir kaip siaubingai tas dienas 
pergyveno lietuvių tauta. Nors masinės de
portacijos nevykdomos dabar, tęsė kalbė
tojas, bet teroras reiškiasi kitokiomis for
momis.

Po to prel. J. Gutauskas kreipėsi į visuo
menę su aukų lapu skautų stovyklai pa
remti. Kaip teko pastebėti, tai ir čia glas- 
goviečiai nebuvo kurti šiam reikalui.

Toliau vyko loterija, be to, padainuota 
ir pasišnekučiuota.

K. T.

VOKIETIJA
— Irmdarda Reimonienė, Ričardo Rei- 

manno žmona, šerdama savo ūkyje gyvu
lius, krito nuo aukšto ant ūkio padargų ir 
susilaužė stuburkaulį. Jauna moteris buvo 
tučtuojau nuvęžta į Kielio Universiteto 
kliniką, kur gydytojai daro viską, kad jai 
išgelbėtų gyvybę.

— Kazys Golcas atsikėlė į Hannoverį, 
Heidehaus, kur gydosi.

— Daugelis lietuvių iš Anglijos bei už
jūrių ketina šiais metais praleisti atosto
gas Šiaurės Vokietijoje.

— Jonas Mikalauskas svečiavosi pas sa
vo gerus pažįstamus Vokietijoj. Jam čia 
taip patiko, kad ketina persikelti iš Pran
cūzijos ten, kur daugiau lietuvių.

— Dainininkė Izabelė šrederienė gra
žiai pailsėjo kurorte Bad Iburg, St. Anna- 
Haus.

— Feliksas Navickas šaunias atostogas 
turėjo Bad Eilsen kurorte.

— Liudvikas Jankauskas nori atostogas 
praleisti Italijoje pas Tėvus Saleziečius.

taip jaukiai, kaip vaikai jaučiasi laimingi, 
iš Sodybos ežerėlio varliužiuką nutvėrę. 
Kaipgi, einant taku pro žydintį krūmą, pa
sukai galvą, pakėlei ranką ir nuraškai, 
įduodi būsimajai... Ga.ima ir lūpas su
glausti, kai senimas nemato...

Pasakysite, kad šito mokyti nereikia. 
Gėles išraško, išrauna, išmindžioja, išlau
žo. Priteršia visas pievas ir kampus, viso
kių popierių, dėžučių ir butelių. Kai kurie, 
palapines pasistatę krūmuose, ten daro, ką 
nori, niekas jų netikrina.

Nesiginčysim, aš patsai savo akimis ma
čiau šįmet Sodyboje. Eilėje augo gražus 
rodedendrum (gal kaip kitaip dar pavadi
na), turėjo porą gražių žiedų. Atėjo pilie
tis kiek pavargęs, atsigmė palei krūmelį, 
norėdamas galvą nuo saulės spindulių pa
slėpti, bet krūmelis buvo mažas, reikėjo 
visai arti prisitraukti. Prisitraukęs pama
tė du gražius žiedus, vieną nusiskynė ir 
besigrožėdamas užmigo. Besivartydamas 
užkliudė pečiais ir nulaužė patį medelį. 
Pabudęs kaimyninį medelį išrovė ir nusi
nešė sau.

Mačiau ne aš vienas, matė ir kiti. Vie
noj grupėj sėdėjo keletas, kurie ifgi matė 
nuotykį. Iš grupės irgi pakilo vienas ir nu
ėjęs išsirovė kitą panašų. Tai tik man ma
tant, o kiek kur aš nemačiau! Manau, kad 
patsai Lūža neturi sąrašo ar plano, kiek ir 
kur tokių medelių Sodyboje yra.

Jei Sodyboje yra gėlė, tai atmink, tau
tieti, kad jas visas reikia prižiūrėti, o prie
žiūra reikalauja pinigo. Pačiam nebūtų 
buvę daug kelis šilingus sumokėti parduo
tuvėje, ir būtų Sodyba sveika likus. Dabar 
kitą metą nebebus nei tiek gėlių, nei krū
mų kuo pasidžiaugti Sodyboje.

Jaunimas irgi ne vien šoka. Aukas ren
kant, iš piliečių pasiskolino skrybėles, tai 
kiti vargais surado, o Kazys Urbonas gavo 
vykti be jos į namus.

J. šatelkis
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