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RUMUNAI IR LIETUVIAI DE GAULLE
Visi ženklai rodo, jog Rumunija pasiry

žusi išsiveržti iš Maskvos orbitos. Buka
rešto diplomatai sumaniai išnaudoja sovie 
tų-kinų ginčą savo tikslui siekti. Gegužės 
mėnesio pradžioje Rumunijos komunistų 
vadas Ceosesku (Ceausescu) drįso net vie
šai pareikšti, jog Maskva turėtų grąžinti 
Rumunijai Molotovo-Ribbentropo 1939 me 
tais sudaryta sutartimi atplėštą Bukoviną 
ir Besarabiją. Be to. sovietai savo sateli
tams turėtų leisti daugiau tautinio sava
rankumo, daugiau ūkinės ir politinės lais
vės, net iki pasitraukimo iš Varšuvos Pak
to arba bent pakeisti tai karinei sąjungai 
priklausymo sąlygas.

Tai tikrai neįprastas satelito balsas, kurį 
galima lyginti tik su Tito žygiu, kai Jugo
slavija ryžosi atsipalaiduoti nuo Maskvos, 
nebijodama net užsitraukti Stalino rūsty
bės. Į rumunų maištavimą dabartiniai 
Kremliaus valdovai reagavo kitaip, negu 
anuomet Stalinas į jugoslavų reikalavi
mus. Užuot kvietęs Ceosesku atvykti į 
Maskvą, gegužės 10 dieną į Bukareštą nu
skubėjo sovietų komunistų partijos sekre
torius Brežnevas. Niekas tikrai nežino, 
apie ką abiejų kraštų komunistų vadai kai 
bejosi. Bet taip pat niekas neabejoja, jog 
pagrindinė jų pasitarimų tema buvo rumu
nų reikalavimas daugiau laisvės. Sovietai 
jaudinasi. Jie labai gerai supranta padė
ties keblumą. Rusai bijosi, kad Rumunijos 
reikalavimas Molotovo-Ribbentropo sutar
timi atplėštų sričių gali paskatinti ir kitus 
kraštus kelti balsą už ta pačia sutartimi 
jiems padarytų skriaudų atitaisymą. Juk 
kartu su Bukovina ir Besarabija sovietai 
iš vokiečių tada dar išsiderėjo Pabaltijo 
kraštus ir rytinę Lenkijos dalį. Ar Rumu
nijos pavyzdžiu nepaseks lietuviai, latviai, 
estai ir lenkai? Tokį pavojų numato ir di
dysis amerikiečių dienraštis „New York 
Times“. Tačiau Lietuvos laisvinimo veiks
niai mano, kad tai daugiau negu abejoti
na. Rumunijoje nėra nei rusų kariuome
nės, nei tiesioginės Maskvos administraci
jos. Be to, Ceosesku yra jaunesnės kartos 
žmogus, į viršūnę iškilęs, palyginti, nau
jais laikais. Lietuvoje kvis.inginėse viršū
nėse tebėra tie patys, kurie 1940 metais 
„parvežė Stalino saulę“. Sunku iš jų esą 
tikėtis ko kita, kaip aklo paklusnumo 
Kremliui.

Dabartinę padėtį Rumunijoje vaizdžiai 
nupiešė populiaraus vokiečių dienraščio 
„Bild-Zeitung“ bendradarbiai Martin Boet 
teher ir Robert Lebeck. Rumunijos uoste 
Konstancoje beatostogaująs stambus to 
krašto pareigūnas ir komunistų partijos 
narys vienoje smuklėje taip kalbėjo vie
nam vokiečių laikraštininkų: „Klausyk, 
kolega — tu esi kapitalistas, bet tai nieko 
nereiškia. Matai, mes norime būti drau
gais ir su kapitalistiniais kraštais, nes mū
sų santykiai su socialistiniais broliais nėra 
geri, žiūrėk, kolega — 20 metų Maskva 
plėšė mūsų šalį. Mums, drauge, jau iki gy
vo kaulo įgriso satelito vaidmuo. Dabar 
mes, rumunai, statysime savąjį komuniz
mą. Į sveikatą, kolega kapitaliste! Tu ne
žinai, jog viskas, kas yra rusiška, rumunai 
priima labai nenoriai. Tik apsidairyk — 
čia jau nebėra Maksimo Gorkio prospekto

Septymos DIENOS
KELIONĖ MASKVON

Britanijos min. pirm. Wilsonas važiuoja 
į Maskvą liepos 16 d.

Opozicija tvirtina, kad jis tuo nori įsi
teikti savo partijos kairiajam sparnui, ku
ris nusistatęs prieš amerikiečių politiką 
Vietname. Bet iš tiesų tai kelionei pritaręs 
prez. Johnsonas.

DR. SUKARNO PRIEŠAI JUDA
Indonezijos studentai suorganizavo prieš 

savo prezidentą Dr. Sukamą didžiulį mi
tingą, pasisakydami už gen. Subartą. Su
kamas flirtuojąs su komunistais ir mėgs
tąs statyti paminklus.

Parlamento pirmininkas gen. Nasutio- 
nas demonstrantams pažadėjo, kad kariuo
menė įvykdysianti visus nutarimus — iš
naikinsianti komunistus, atimsianti iš Su
kamo prezidentūrą, kurią jis yra gavęs iki 
gyvos galvos, sudarysianti ministerių ka
binetą ir nebesikėsinsianti prieš Malaisiją.

Paskutinėmis žiniomis, jau nustatyta, 
kad po 2 metų turi būti prezidento rinki
mai.

PALEISTA IŠ KALĖJIMŲ
„Kovotojo dienos" proga Tito paleido 

Jugoslavijos kalėjimų 227 kalinius, 
sumažintos bausmės. 
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nei Volgos viešbučio. Visi rusiški vardai 
pakeisti rumuniškais. Daugelis mūsų ka
rininkų lankė karo akademijas Maskvoje 
ir Leningrade. Iš ten jie parsivežė rusiš
kas marčias. Bet dabar jie turi su jomis 
skirtis arba pasitraukti iš tarnybos. Tokia 
yra naujoji Rumunija!.. Aš žinau, kad pas 
mus dar daug kur nėra tvarkos. Tačiau 
suprask, ką mes turėjome. Po fašizmo at
sidangino stalinistai. Rusai atėmė Besara
biją, o bulgarams atidavė Dobrudžą. Žinai 
ką, kolega — aš esu gimęs Besarabijoje. 
Mano giminės dabar ten tebegyvena. Jie 
turi sovietinius pasus ir verčiami rusiškai 
kalbėti. Bet jie yra rumunai! Besarabija 
šiandien yra didelis sovietinis kalėjimas, 
kuriame laikomi nekalti rumunų kaliniai", 
liejo širdį stambus rumunų pareigūnas ir 
komunistas.

Ar ne tais pačiais jausmais gyvena šian 
dien lietuviai, nepaisant, kokie jie bebūtų

KONGRESMANAI SUPRANTA
Jungtinių Amerikos Valstybių Kongre

so Užrašuose (birž. 13-15 d. prieduose) yra 
atspausdinti septyniolikos Atstovų Rūmų 
narių pareiškimai ryšium su 25 ir 26 metų 
sukaktimis nuo sovietinės okupacijos pra
džios ir nuo pirmųjų masinių deportacijų 
Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj.

Čia pakartojamos kelios ištraukos iš tų 
pareiškimų:

— Tai yra tinkamas mostas, kad kongre 
sas skiria laiko pamąstyti apie Baltijos 
kraštų tautas ištikusią tragediją 1940 ir 
vėl 1944 metais. Mūsų uždavinys tačiau 
aiškus. Mes turim stengtis įkvėpti estuose,’ 
latviuose bei lietuviuose nesiliaujančios 
drąsos ir ryžto, kad jų laisvės viltys neuž
gestų. Neturim užsiiiūliuoti manymu, kad 
sovietai atleidžia varžtus toms tautoms... 
Nelemtieji įvykiai, kurių sukaktis minim 
šį mėnesį, turi mums padėti atminti, kad 
tų tautų viltys bei svajonės yra taip pat ir 
mūsų. Tai turėtų mums padėti tvirčiau 
siekti taikingo pasaulio, iš kurio galėtų 
kilti jų išlaisvinimas. Frank Norton, (Rep., 
Rochester, N. Y.).

— Laikraščiai dabar pilni žinių apie azi 
jiečius ir afrikiečius, kurie, po ilgametės 
kolonijinės vergijos ir kolonistų viešpata
vimo, pagaliau pergyvena vyksmą išsiva
davimo iš tironiškų retežių ir sudarymo 
savų nepriklausomų valstybių. Bet tai yra 
liūdna patyčia, kad tuo metu, kai tos tau
tos veržiasi į laisvę ir nepriklausomybę, 
yra kitos valstybės, prieš jų valią tebelai
komos neteisiame ir smurtiškame pajungi
me. Tų valstybių žmonės, platesniąją pras
me, jau ketvirtis šimtmečio laikomi politi
niais kaliniais; dar nematyt jų įkalinimo 
sąlygų palengvėjimo... Nors didžioji mūsų 
dėmesio dalis nukreipta į kitą kampą, mes 
neturim pamiršti šio pritrenkiančio bruta
lumų ir naikinimų atvejo. (Edward J. 
Patten, D., Perth Amboy, N.J. ir James J. 
Howard, D., Wall, N.J.).

„— Tik nuolat pabrėždami ir palaikyda
mi Baltijos tautų laisvės bylą kiekvienoje 
prieinamoje viešoje vietoje, galim tikėti

TITO POLITIKA KRYŽKELĖJE
Apsivalęs nuo savų stalinistų, kurie bu

vo pradėję kontroliuoti partiją, Jugoslavi
jos Tito sako, kad partijos ir jos centro ko
miteto svarbiausias uždavinys dabar yra 
atgauti krašto pasitikėjimą — duoti žmo
nėms tai, ko jie nori, kad jie tik eitų su 
partija ir nenorėtų kitų partijų.

Liberalesni Jugoslavijos komunistai pa
mažu pradeda reikšti mintį, kad reikėtų ki 
tos partijos. Taigi komunistų partija nori 
liberalėti ir atleisti vadžias, kad kitos par
tijos nereikėtų.

SLAPTI BANDYMAI
■ JAV skelbiama, kad Sov. Sąjunga yra 
įvykdžiusi visą eilę atominių bandymų po
žemyje.

Tai buvę padaryta slaptai. JAV irgi vyk 
džiusios tokius bandymus, bet neslepian
čios to fakto.

PLĖŠINIŲ ŽEMĖSE NESISEKA
Šiaurės Kazachstane, vakariniame ir ry

tiniame Sibire buvo tokia ilga žiema ir 
toks trumpas pavasaris, kad nebuvo su
spėta paruošti žemę. Kai kuriose vietose 
sausros pavasarį apnaikino pasėlius.

Dėl to Sov. Sąjunga jau dabar už 266 
mil. svarų užpirko iš Kanados 360 mil. bu
šelių kviečių ir miltų, kurie turės būti pri
statyti per 3 metus.

— komunistai ar nepartiniai? Ar Lietuva 
nūn nėra didelis sovietinis kalėjimas, ku
riame kenčia nekalti mūsų tautiečiai? 
Kiekvienu atveju didesnis ir nemažiau 
griežto režimo kalėjimas, kaip rumunų 
Besarabija ir Bukovina, yra ir sovietinė 
Lietuva. Ta pačia Ribbentropo-Molotovo 
sutartimi abu kraštai buvo okupuoti, tuo 
pačiu laiku prievarta įjungti į Sovietų Są
jungą. Rumunijoje jau ir komunistų vadai 
reikalauja grąžinti juos prie seno kamieno.

Niekas okupuotoje Lietuvoje dar viešai 
nekelia rusiškų marčių klausimo, tačiau 
tylomis apie jas kalbama. Sovietinės mar
čios ir žentai mūsų krašte yra svetimas 
kūnas. Kartais ir nuoširdžios jų pastangos 
organiškai įsilieti į lietuvių tautą yra pa
smerktos nepasisekti. Jie ir patys jaučia, 
kad yra gegužiukai svetimame lizde. Ru
munai iš savo lizdo gegužiukus jau meta 
lauk... Augustinas Upėnas 

jų laisvę pagaliau paversti tikrove. (Frank 
Annunzio, D., Chicago, Ill.)

— Sovietų Sąjunga neturi jokio teisinio 
pagrindo laikyti tris Baltijos valstybes 
okupuotas, bet bando tai pateisinti klasto
te ir tautų valios pasiglemžimu... Aš jau
čiu, kad šių sutampančių liūdnų sukakčių 
minėjimai ne tik primins amerikiečiams, 
kokiu būdu Sovietų Sąjunga įsileidžia į 
kolonializmą, bet gali teikti vilties ir Bal
tijos kraštų žmonėms savose tėvynėse, jog 
laisvasis pasaulis sąmoninąs! jų šaukimąsi 
ir domėjimąsi savo valstybių grąžinimu į 
laisvą pasaulį. (Thomas C. McGrath, Jr„ 
D., Margathe City, N.J. ir Paul J. Krebs, 
D., Livingston, N.J.)

— Nuolatinė patyčia, kad komunistai, 
kalbėdami apie laisvę ir išlaisvinimo ka
rus, visiškai nepaiso to, kad jie tėra vie
ninteliai pasauly dar išlikę užpuolikai. Ge- 
riausi to pavyzdžiai yra Lietuva, Latvija 
ir Estija... Dažnas kalba apie koalicinę 
vyriausybę Vietname, bet dar negirdėjau 
komunistų balso, siūlančio koalicinę vy
riausybę Baltijos valstybėse... Gal būt, 
šiandien, minėdami žiaurų tų narsių tautų 
likimą, turėtumėm priminti komunisti
niams jų priespaudininkams, kad reiktų 
laisvų rinkimų Baltijos valstybėse. Pra
džiai galėtumėm pareikalauti koalicinės 
vyriausybės, kurioje būtų ne vien komu
nistai, kaip dabar yra, bet ir žmonės, tų 
kraštų žmonių laisvai išsirinkti. Tai būtų 
pirmas žingsnis į tikrą laisvę. (Cornelius 
E Gallagher, D., Bayonne, N.J., ir Richard 
D. White, D., El Paso, Texas).

John J. Rooney (D., Brooklyn, N. Y.), 
primindamas pernykštę lapkričio 13 die
nos manifestaciją, sakė, kad:

— Tiesa, buvo ten ir ašarų, bet buvo ir 
pasitikėjimo bei kovos dvasia, kurią reikė
jo matyti, kad patikėtum... Mes turim pa
rūpinti daugiau radijo programų pavergto
sioms tautoms jų pačių kalbomis, kad tie
sa ir dalykinė informacija atremtų sovietų 
kontroliuojamąją spaudą. Turim siekti, 
kad būtų atviri keliai maisto, vaistų bei 
drabužių siuntiniams, bet užvis labiau, 
kaip tai nevaisinga beatrodytų, turim 
stengtis priversti Rusiją grįžti į protą... 
Tikėkimės, kad Jungtinės Valstybės savo 
veiksmais nusipelnys „ačiū jums“.

Edward J. Derwinski (R., Chicago, Ill.) 
pareiškė:

— Mano įsitikinimu, mūsų ambasado
rius Jungtinėse Tautose, gerb. Arthuras 
Goldbergas, turėtų spausti, kad Baltijos 
valstybių apsisprendimo klausimas būtų 
įtrauktas Jungtinių Tautų dienotvarkėn ir 
kad tuo būtų atkreiptas pasaulio dėmesys 
į tebetrunkančią tų tautų vergovę... Aš 
vėl norėčiau nurodyti Rūmams Amerikos 
Balso transliacijų į Baltijos valstybes ne- 
patenkinamumą. Dabartinės administraci
jos patvarkymu, Amerikos Balsas perduo
da į Latviją, Lietuvą ir Estiją tik plikas 
žinias, kadangi Valstybės Departamentas 
bijo įžeisti Sovietų Sąjungą. Manau, kad 
turi būti sustiprintas Amerikos Balso pro
gramų pobūdis ir padidintas jų kiekis... 
Mes tikrai turim imtis paveikių žingsnių 
padėti latvių, lietuvių ir estų tautoms mo
rališkai ir teisiškai. (Elta)

Svečiai Lietuvoje
„Tiesa“ rašo, kad jau šiais metais Vil

nių aplankė daugiau kaip 100 tūkstančių 
svečių. Birželio mėn. būdavę kasdien po 
50 ekskursijų. Buvusios atvažiavusios ir 
kelios ekskursijos lietuvių iš JAV ir Ka
nados.

Liepos mėn. vien iš „broliškųjų respubli
kų“ esą laukiama 14 „draugystės trauki
nių". Esą laukiama turistinių grupių iš 
JAV ir Anglijos.

Padalijęs Europą, tartum šachmatų len
tą, į sau patogius kvadratus, čia jis vaikš
čioja kaip milžinas sfinksas, čia jis kilno
ja figūras, sviesdamas paniekos žvilgsnius 
į laukiančius karalius bei karalienes. Bokš
tus jis ima savo globon, o pėstininkus pa
lieka ruošiamajai kovai susimąsčiusius: 
kas jis? ko jis nori? ko jis siekia savo keis
ta elgsena ir dar keistesniais ėjimais?

Ar Prancūzijos karalius Liudvikas XIV 
buvo pasakęs, ar nebuvo „Valstybė tai aš“, 
dėl to istorikų tarpe dar tebesiginčijama; 
de Gaulle tačiau dažnai yra pasakęs: „Aš 
— Prancūzija“. Kada politinės partijos rie
josi, Prancūzijos vardas smuko. De Gaulle 
ieškojo ryšių tik su tauta, nes tik tauta 
buvo jam Prancūzija. Kažkas irgi atsime
na jį rašius savo vienam draugui dar prieš 
keturiasdešimt metų: „Ateis laikas, kada 
mano tauta šliesis prie mano apsiausto pa- 
dalkų“.

Ir vis dėlto de Gaulle gimė, nustebsite, 
niekuo ne kitoks, negu mes visi — susi
raukęs ir spiegiančiai verkiantis. Augo jis 
gana aukštos kultūros lygio aplinkoj — jo 
tėvas buvo literatūros ir filosofijos pro
fesorius, jo senelis — labai žinomas istori
kas, jo motina — mėgėja muzikos, poezijos 
ir meno. Namuose nuolatinės pokalbių te
mos buvo Prancūzijos praeities didieji įvy
kiai, jos vaidmuo Europoje ir pasauly filo
sofinio mintijimo atspalviuose. Klausant,

BUITINIO APTARNAVIMO
MINISTERIJA

Birželio 23 d. Vilniuje įsteigta nauja 
vietinė ministerija — Buitinio gyventojų 
aptarnavimo ministerija. Ministru paskir
tas Kazys Plechavičius.

Buitiniu aptarnavimu vadinama tai, ką 
atlikdavo smulkiosios dirbtuvėlės ir paski
ri amatininkai: siuvimas, skalbimas, plau
kų kirpimas, įrankių bei mašinų taisymas 
(įskaitant dviračius, motociklus arba ir 
privačius automobilius, kiek jų dabar pa
sitaiko) ir kt. Dabar visi tie darbai atimti 
iš savarankiškų amatininkų ir atliekami 
valdžios organizuotose dirbtuvėse, kurios 
tačiau tuo tarpu dar toli gražu nespėja rei
kiamų patarnavimų atlikti dėl to, kad jų 
nepakankamai yra, ir dėl to, kad dažnai 
veikia biurokratiškai. Apskaičiuota, kad 
tos dirbtuvės jau atliekančios patarnavi
mų beveik už 10 rublių per metus kiekvie
nam gyventojui, bet tai kaip tik dar labai 
maža.

Naujai ministerijai teks susidurti su to
kiomis problemomis, kaip labai menkai 
suorganizuotas radijo ir ypač televizijos 
imtuvų taisymas, visų kitų dalykų taisyme 
būtinų reikmenų tiekimas. Būdingi nusi
skundimai:

Alytuje gaminamą šaldytuvėlį („Snai
gę“) nusipirkęs šiaulietis skundžiasi neil
gai džiaugęsis, nes šaldytuvas sugedęs. Te
kę tris mėnesius laukti, kol vargais nega
lais buvusi iš Alytaus gauta pakeistina da
lis. Iš Panevėžio aimanuoja, kad tenykštėj 
siuvykloj užsisakius kostiumą ar paltą 
prasidedančios tikros „kalvarijos“, nes už
sakytojas turi parūpinti dirbtuvei pamu
šalus, visus kitus priedus ir net sagas, ku
rių gauti reikia turėti „medžioklinio šuns 
uoslę“...

Barsukovas veda divizijos keliais
„Tiesa“ rašo, kad Rokiškio vidurinės 

mokyklos direktorius P. Barsukovas išsi
vežė 25 kraštotyrininkų grupę j Oriolą, 
kur vadinamoji 16-ji lietuviška divizija 
praeito karo metu pirmą kartą dalyvavo 
mūšiuose prieš vokiečius. Jie rinks ten me 
džiagą apie tos divizijos žygius.

Su grupe išvyko dar keli buvę tos divizi
jos dalyviai.

Filosofų stovykla
Lietuvos aukštųjų mokyklų filosofijos da

lykų dėstytojai Trakuose suruošė savo sto
vyklą.

Į stovyklą buvo atsiųsti keli tų sričių 
specialistai taip pat iš Maskvos, Leningra
do ir kitur.

V. Daunoras gavo premiją
Lietuvis dainininkas Vaclovas Daunoras 

Maskvoje įvykusiame vokalistų konkurse 
laimėjo ketvirtąją premiją.

Pirmosios dvi atiteko rusams, trečioji 
amerikiečiui, o penktoji rumunui.

Parlamentarai be Paleckio
Birželio 27 d., kaip rašo „Tiesa“, I. Spi- 

ridonovo vadovaujama sovietinių parla
mentarų delegacija išvyko į Olandiją.

Ligi šiol delegacijai paprastai vadovau
davo J. Paleckis. 

o vėliau irgi dalyvaujant tokiuose pokal
biuose, De Gaulle išsidirbo ir subrendo 
prancūzų tautos genijaus sąvoka, gilus ti
kėjimas į to genijaus galią sukurti ateitį 
ne tik Prancūzijai, bet, jai vadovaujant, ir 
visai Europai. Tik vienas klausimas atro
dė neišspręstas: kas bus tas, kuris sugebės 
pažadinti tą miegantį milžiną-genijų?

De Gaulle protėviai dar prieš Na
poleono laikus buvo kariškiai ir kiekvie
nas kuo nors atsižymėjęs. Viename kamba
rių buvo sukabinti visų jų portretai įvai
riose uniformose su daug medalių, su įvai
riais pasižymėjimo ženklais. Mažas de Gau 
lie labai mėgo buvoti su savo proseniais, ir 
gal jau tuomet, žingsniuodamas šiuo kam
bariu skersai ir išilgai, žvelgdamas į savo 
giminaičius iš praeities, de Gaulle mėgino 
surasti atsakymą į tą taip jaudinantį klau
simą.

De Gaulle išaugo į vienišą žmogų, aukš
to ūgio, stipraus fizinio sudėjimo, labai ap
sisprendusio būdo su labai aukštais idea
lais ir mintimi tarnauti Prancūzijai. Kiek 
jis tikėjo į prancūzų tautos genijų, tiek 
jis irgi pradėjo pasitikėti savim.

Su tokiomis mintimis jis paliko namus ir 
įstojo į Karo akademiją. Čia jis pasirodė 
didelių gabumų ir būdo privalumų kariu— 
nepaprastai geros atminties, labai narsus, 
disciplinuotas ir plataus galvojimo. Tik 
baigęs karo mokslus, de Gaulle dalyvau
ja pirmojo Pasaulinio karo kovose ir pa
sižymi jose.

Karas baigėsi, De Gaulle grįžo iš karo 
lauko aukšto laipsnio karininku ir nerodė 
jokio noro dalyvauti politiniame gyveni
me. Jis pasitenkino politinių partijų riete
nų stebėjimu su pasibiaurėjimu, šiaip gi 
buvo atsidavęs kariniams reikalams, ypač 
domėjosi reikiamo kariuomenės perorgani
zavimo problemomis. Iš viso de Gaulle bu
vo mažai kam žinomas, išskyrus savo vir
šininkus (Petain, Weygand), kurie jo la
bai nemėgo — vienas grasino jį ištremti iš 
krašto į Korsikos salą, kitas — karo teis
mu ir net sušaudymu. Už ką?

De Gaulle yra labai toli numatantis žmo 
gus (kai kas net tvirtina, kad jis esąs aiš
kiaregis). Tuomet jis labai aiškiai numa
tė lėktuvų ir tankų vaidmenį būsimam ka
re ir užsispyręs reikalavo atitinkamo ka
riuomenės pertvarkymo. Jo gi viršininkai 
su dar didesniu užsispyrimu priešinosi de 
Gaulle planams; lėktuvai ir tankai jiems 
buvo tik labai antraeiliai ginklai, o de Gau 
lie su savo planais atrodė jiems tikrai rim
tų karinių darbų trukdytojas ir net sabo
tuotojas.

Karas atėjo vėl. Prancūzija be tankų ir 
lėktuvų galvotrūkčiom pralaimėjo visus 
mūšius su vokiečiais. De Gaulle tapo pa
kviestas karo ministerių į Raynaud kabi
netą. Bet jau per vėlu. Vokiečiai okupavo 
visą Prancūziją, ir de Gaulle tenka gaben
tis į Angliją.

„Čia aš, generolas, de Gaulle. Prancūzija 
pralaimėjo mūšį, bet nepralaimėjo karo. 
Prancūzija kariauja toliau...“ Tai buvo jo

(Nukelta į 4 psl.)

MIŠKŲ GAISRAI
Šį pavasarį Lietuvoj vien valstybiniuose 

miškuose buvo 200 gaisrų. Tą praneša 
pats miškų ūkio ministras A. Matulionis 
birželio 25 d. Tiesoj. Itin nuostolingų gais
rų būta Tauragės, Jonavos, Veisiejų ir 
Šalčininkų miškų ūkiuose. Bet ypač daug 
gaisrų buvę Kuršių Neringoje (kuri, kal
bininkų patarimu, dabar dažniau vadina
ma Kuršių Nerija).

— Čia vien tik birželio 10 dieną kilo 31 
gaisras, — sako A. Matulionis ir prideda, 
kad iš viso Klaipėdos girininkijoj kasdien 
kyla po keletą gaisrų. Klausia, kas kaltas 
dėl gaisrų, ir ten pat atsako, kad vasaroto
jai, turistai, uogautojai, grybautojai...

Grybaujama, uogaujama ir šiaip keliau
jama po miškus Lietuvoj nuo senų seno
vės, bet niekad nebuvo taip, kad vienam 
miške per dieną kiltų keli ar net kelios de
šimtys gaisrų. Krinta į akį aplinkybė, kad 
tirščiausia miško gaisrų apie Klaipėdą. 
Tai miestas, kuriame dabar gyventojų daur 
guma — „didieji broliai“. Jie ir po Neriją 
pasiausti lengviausiai gauna leidimus.

Miškų ministras, gal būt, paklydo, skelb
damas savo atsišaukimą („Saugokime ža
liąjį draugą!“) lietuviškai leidžiamoj Tie
soj. Gal geriau būtų pataikęs, skelbdamas 
tą atsišaukimą rusiškoj Sovietskaja Litva, 
jei „didžiųję brolių“ vaikėzai iš viso krei
pia dėmesį į „čiabuvių“, nors ir ministrų, 
atsišaukimus. (Elta)

S. v. pi. G. KUKANAUSKĄ, 
jo myliniai mamytei mirus ir jam palikus 

našlaičiu, nuoširdžiai broliškai užjaučia 
Sesės, broliai ir Skautų Rajono Vadija

1
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VYSKUPO ATSIMINIMAI
Prieš 15 metų, kai marijonų generolas 

vysk. P. Būčys artėjo į 80 m. amžiaus, 
tuomet taip pat Romoje gyvenęs prof. Z. 
Ivinskis surašė jo atsiminimus. Atsimini
mų rankrašti vyskupas dar prieš mirtį su
spėjo perskaityti ir patvirtinti. Dabar 
vysk. Bučio mokinio kun. V. Puidoko lėšo
mis pirmąjį tų atsiminimų tomą išleido 
Lietuviškos Knygos Klubas Chicagoje 
(Vysk. P. P. Bučio atsiminimai I dalis. 
Pasiruošimas darbui. Surašė prof. Z. Ivins
kis. Redagavo J. Vaišnora. MIC. 1966 m. 
323 psl.).

Prof. Z. Ivinskis šiam tomui yra ir įžan
gą parašęs, kurioje pirmiausia pabrėžia 
ypatingą vysk. P. Bučio atsiminimų bruožą 
— objektyvumą. Iš atsiminimų autoriai 
labai dažnai išeina didesni negu jie iš tik
ro yra. Jie visada būna teisingi, arba per
dėtai didvyriški, arba ypač veiklūs, idea
listiški. Vysk. P. Būčys būtų reta išimtis 
iš tos dažnai pasitvirtinančios taisyklės.

Nors atsiminimų knygų pastaraisiais me 
tais vis daugėja, juos rašo ir dideli gyve
nimo priekyje stovėjusieji asmenys ir ei
liniai žmonės, bet, atrodo, prof. Z. Ivinskis 
teisingai pasigenda atsiminimų tokių žmo
nių, kaip S. Lozoraičio. E. Galvanausko. 
B. K. Balučio, Dr. P. Karvelio ir kitų, ku
rie mūsų valstybiniame ir visuomeniniame 
gyvenime vaidino priekinį vaidmenį. Ne-

ATSAKYMAI Į VISUS KLAUSIMUS

Turėdami namuose LIETUVIŲ ENCI
KLOPEDIJOS 35 tomus, visada joje rasite 
atsakymus į bet kuriuos Jums kilusius 
klausimus, Tai tautinis lobis tiek Jums, 
tiek Jūsų vaikams. Šiuo metu galima ją 
užsisakyti ir iš karto visus tomus, išsky
rus 15 tomą, kuris skirtas specialiai Lie
tuvai ir taip pat netrukus pasirodys.

Duodama išsimokėtinai.
Naujai išleista vaikams spalvavimo 

knyga ALGIS IR ALYTĖ su trumpais eilė
raštukais. Didelio formato, 20 puslapių. 
Graži dovana vaikams. Tik 4 šilingai su 
persiuntimu.

DAINORA, 14 Priory Rd., Kew, Surrey. 

parašę ir nepalikę atsiminimų, jie nusineš 
su savim dalį mūsų valstybės istorijos, 
ypač tą dalį, kuri be jų liudijimo taip ir 
paliks niekam nežinoma. Vysk. Būčys pa
liko.

šis vysk. P. Bučio atsiminimų tomas 
apima to aukštojo Bažnyčios dignitoriaus 
gyvenimą iki to meto, kai jis, baigęs Pet
rapilio dvasinę akademiją, po to dar Švei
carijos Friburge įsigyja daktaro laipsnį ir 
grįžta į Lietuvą. Vadinas, tasai tomas ap
ima tik tuos metus, kai P. Būčys nebuvo 
nei dignitorius, nei plačiau reiškėsi kuria 
kita tautai svarbia veikla. Šitie dalykai 
bus pristatyti antrajame tome.

P. Bučio tėvų būta lietuviškai šviesių: 
jų namuose, sako, buvo visos knygos, ko
kių tik anuomet Lietuvoje buvo galima 
gauti. Busimasis vyskupas skaityti išmoko 
iš motinos, o toliau mokytis buvo leidžia
mas su viltim, kad išeis kunigu. Baigęs 
Slavikų mokyklą, persikėlė į Marijampolę, 
bet čia nekaip mokėsi ir pakilo tik iki 
penktosios klasės ir paskui įstojo į Seinų 
seminariją.

Pasakodamas apie savo jaunystės me
tus, vyskupas supažindina skaitytoją su 
savo gimtinės apylinkėmis ir išskirtiniais 
žmonėmis, su anuometiniais Marijampolės 
gimnazijos mokytojais, su įvairiais savo 
nuotykiais anais laikais. Po to šituo pat 
būdu pristato skaitytojui ir Seinų kunigų 
seminariją, gyvenimą joje ir savo veiklą 
ten. Čia P. Būčys ne tik susiima stipriau 
mokytis, nes, baigęs seminariją, išsiunčia
mas toliau tęsti mokslo į akademiją, bet 
taip pat įsitraukia ir į lietuvišką veikimą. 
Jis čia gi dalyvauja patriotiniame lietuvių 
būrelyje, nors ir ne tarp pačių veikliausių
jų, nes pabandė parašyti į „Varpą“, kai 
tas laikraštis dar tebebuvo remiamas klie
rikų, ir ilgainiui turėjo prisiimti pareigą 
redaguoti pačioje seminarijoje išleistąjį 
ranka perrašomąjį laikraštėlį.

Baigęs seminariją, buvo gundomas va
žiuoti į Ameriką redaguoti „Vienybės Lie
tuvninkų“. bet pasuko į Petrapilį, į akade
miją, kur jis jau buvo parinktas važiuoti. 
Supažindindamas mus su akademija, pri
stato jau daugiau įžymių lietuvių. Tarp 
tokių įžymiųjų turime Maironį. Tiesa, apie 

Petrapilio dvasinę akademiją ir apie tuos 
pačius didžiuosius lietuvius savo atsimini
muose rašė ir kan. M. Vaitkus. Su Mairo
niu Vaitkų rišo, tur būt, stipresni ryšiai, o 
Būčys, bent šiame tome, neplačiai jį pri
stato. Bet užtat pluoštą gražių duomenų iš 
Bučio gauname apie kalbininką K. Jaunių. 
Nuolat ir daug kur vis kartojama, kad 
Jaunius niekaip neprisiversdavęs ką nors 
rašyti. Būčys mums nušviečia, kad Jaunius 
turėjo ir kitokių keistybių, bet visa tai 
buvo išdava ligos: sirgdamas šiltine, jis 
dar rodęs savo sveikatos stiprumą ir sten
gęsis nepasiduoti.

Paskutinysis šiame tome pasakojamas 
Bučio gyvenimo laikotarpis yra jo studijų 
metai Friburge, iš kurių jis parsivežė dak
taro laipsnį.

Kai skaitome tiek Bučio, tiek ir kitų 
mūsų vyrų ar retkarčiais ir moterų atsimi
nimus, visada kažkaip užkliūva vienas 
bruožas tų asmenų, kuriems teko mokytis 
svetimų kraštų mokyklose. Tai atsiminimų 
autorių palinkimas papasakoti mums ly
giai tiek pat apie rusus ar lenkus ar vokie
čius, su kuriais jiems teko susidurti ar ku
rie juos mokė, kiek ir apie lietuvius. Žino
ma, jeigu tie kitataučiai buvo kuo nors 
ypač būdingi ar pasaulinio garso įžymy
bės, tai tada kitas dalykas. Bet atsimini
mai pirmoje eilėje juk rašomi mums, yra 
indėlis į mūsų istoriją ar medžiaga mūsų 
žmonėms pažinti. Tad vis ir kyla klausi
mas, tokius atsiminimus skaitant: kam gi 
čia mums piešiamas didesnis portretas ko
kio smulkaus kitataučio, kuris niekuo ypa
tingu savo gyvenime neišsiskyrė iš dauge
lio į jį panašių, niekas jo niekur neminės, 
ir visas jo garsas yra tik tas, kad jis ka
daise mokė kurį nors dabar atsiminimus 
parašiusį mūsų žymųjį asmenį?

Antrasis vysk. P. Bučio atsiminimų to
mas, kaip skelbiama, apims jo veiklą ir 
darbus nuo anų metų, kai jis su daktaro 
laipsniu grįžo į Lietuvą, iki mirties. Aišku, 
jis turės būti turtingesnis ir turiningesnis 
už šį pirmąjį, kuris skirtas daugiau mo
kykloms apibūdinti. Atsiminimų autorius 
jau išeis į platųjį gyvenimą.

Šio tomo kaina 3.50 dol.
K. Abr.

NE VISA TIESA
Prieš kelias savaites, kai Maskva pa

skelbė apdovanojanti Lenino ordinu „Ka
liningrado oblastį“ (berods, nebedaug liko 
taip neapdovanotų sričių ir „respublikų“ 
vis „už pasiektus liaudies ūkio vystymo 
laimėjimus"). Antanas Sniečkus, nors te
beidamas tik maskvinių valdovų vietinin
ko pareigas Lietuvoj, iš įsismaginimo vie
šai ištarė bent pusę tiesos apie lietuvių 
nusistatymą dėt Mažosios Lietuvos padė
ties.

Tiesos atpasakojimu (1966/121), jis, 
nors ir nelietuviškai kalbėdamas, teisingai 
skelbė, kad lietuvių tauta neužmirštanti, 
kaip nežmoniškai buvo suvokietintos čia 
gyvenusios lietuvių gentys, ir kad būtent 
iš čia buvę nuolat kėsinamasi į Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę...

Bet čia Sniečkus ir sustojo. Dėjosi nesu
vokiąs, kad lietuviai ne tik apie praeitį ži
no, bet ir dabartį mato. Kolonijos „gaulei
teris“ (karaliaučiškis „Sniečkus“) Kono
valovas tose pačiose iškilmėse gyrėsi, kad 
dabartiniai kolonistai netgi lietuvių rašy
toją Donelaitį gražiai pagerbę! O lietuviai 
moksleiviai, sumanę aplankyti Donelaičio 
kapą, neranda Tolminkiemio, nes tas Ma
žosios Lietuvos lietuvių genčių pėdsakas 
jau nutrintas: naujieji kolonistai Tolmin
kiemį jau vadina „Čistyje Prudy“. Ir visus 
tuos pėdsakus, kurių sunaikinti neišdrįso 
uoliausi vokietininkai per 700 metų, nau
jieji kolonistai nutrynė per kelias dienas. 
Tad Sniečkui ištarus vieną tiesos pusę 
apie Mažąją Lietuvą, lietuviai mintyse 
minėjo ir kitą jos pusę. — kad iš šio kraš
to, nepaisant vokietininkų siautėjimo, ka
da sušvito ir Lietuvos atgimimo Aušra, iš 
ten praskambėjo ir Lietuvos laisvės Var
pas... (Elta)

KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ 
MEMORANDUMAS

Lietuvių Krikščionių Demokratų Sąjun
gos Centro Komitetas išsiuntinėjo memo
randumą visoms tarptautinėms krikščio
nių demokratų organizacijoms, visų kraš
tų krikščionių demokratų partijoms ir jų 
jaunimo organizacijoms.

Memorandume dėstomos okupacinės So
vietų Rusijos valdžios emisarų Lietuvoje 
daromos žalos: žmogaus ir piliečio laisvių 
paneigimas, darbininkų išnaudojimas, kol
chozinis žemės ūkio prievartavimas, reli
gijos persekiojimas, genocidas ir kita.

(Elta)

POP. JONO ĮVYKIAI IR MINTYS
Kai Mgr Roncalli. nuncijui Turkijai, 

buvo pranešta, kad bus paskirtas į Pary
žių, jis prisipažino jaučiąsis netinkamas 
sunkiai ir švelniai ką tik išlaisvintos Pran
cūzijos misijai. Vėliau, sūžinojęs, kad pa
skyrimas patvirtintas, nenoromis iškeliavo 
į Romą.

Kai atvyko į Vatikaną, kažin kas prisi
pažino nustebęs, kad jis nesidžiaugia nau
ju paskyrimu. Mgr Roncalli praplyšo:

— Koks beprotis mane ten siunčia?
Kaip buvo jam nemalonu, sužinojus, 

kad tas „beprotis“ buvo ne kas kitas, kaip 
popiežius Pijus XII!

# * *
Kard. Roncalli atvyko į Paryžių 1944 m. 

gruodžio 30 d. ir tuoj nuskubėjo pas sovie
tų ambasadorių, kuris, nesant Šv. Sosto 
atstovo (tradicinio diplomatinio korpuso 
dekano), atstovavo diplomatinį korpusą. 
Jo pareiga buvo to korpuso vardu pasvei
kinti generolą de Gaulle, provizorinės vy
riausybės prezidentą, Naujųjų Metų proga. 
Mgr. Roncalli pasiūlė, kad jam būtų leista 
perskaityti kalbą, kurią rusas jau buvo 
parengęs. Sovietų ambasadorius sutiko ir 
parodė nuncijui, ką buvo parašęs.

Perskaitęs ruso kalbą, nuncijus pasakė:
— Aš nerandu nieko, ką reiktų tekste 

pakeisti, ekscelencija, išskyrus trumpo 
Apvaizdos priminimo pridūrimą. Aš ma
nau, nebūsite priešingas, jei tai už jus per
skaitysiu. Tai bus puikiausia mūsų diplo
matinio bendradarbiavimo pradžia.

Ir jis tą kalbą perskaitė.
* * *

Oficialių pietų metu, kurie buvo sureng
ti prezidento Herriot'o rezidencijoje, Mgr. 
Roncalli nustebino seną politikos lyderį, 
pažerdamas radikalų teoretiko Leon Bour
geois minčių ištraukų. Kai Lyono burmist
ras pareiškė nustebęs, kad nuncijus žinąs 
šį rašytoją, Mgr. Roncalli atsakė:

— Tai kas! Kasgi mus skiria? Mūsų idė
jos... Pripažinkite, kad tai nesvarbus da
lykas!

Parengė J. K.

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

Kaimas kryžkelėje
—------- ----------  ROMANAS

(86)

Lekia balsai, piktesni vienas už kitą, 
nuo durų. Nuo bufeto. Iš pasienio. Krautu
vė ūžia kaip sujudintas širšių lizdas. Net 
prekyba sustojo. Tie. susėdę ant lentos, 
tyli kaip pelės urvelyje. Andrius jau gai
lisi, užmaišęs broliui košę. Bet nieko nebe
padarysi: pastūmėtas akmuo rieda į pa
kalnę, išjudindamas kitus. Tie, su buteliais 
rankose, lyg ir aptilo. Užtat kiti (šitie be 
reikalo nevarsto krautuvės durų) paleido 
gerkles, nes pasijuto labiausiai nuskriausti.

— Prieš karą turėjau dvylikos hektarų 
sklypą, — įbruko savo trigrašį Jokūbas 
Pauga, suradęs plyšelį. O kadangi visų bu
vo laikomas rimtu, protingu žmogumi 
(Pauga besmakris — oho! Tokių reikia 
paieškoti...), tai krautuvė nutilo lyg iš
plauta. — Žemelė išmaitindavo mūsų ke
turių žmonių šeimą ir likdavo šis tas par
duoti. Linų, kviečių, cukrinių runkelių. 
Kasmet pristatydavau po penkias tonas 
pieno į pieninę, o „Maistui“ nupenėdavau 
porą bekonų. Prasčiau valgėme, rengėmės, 
mažiau miegojome, negu dabartiniais lai
kais. Bet aš ne apie miegą — apie žemę. 
Be žemės valstietis nieko nereiškia. Tams
ta, Vilimai, pavertei niekais šimtą dvide
šimt hektarų žemės. Dešimt mano buvusių 
sklypų...

— Dvidešimt bekonų!
— Penkiasdešimt tonų pieno...
— O linai?..
— ... kviečiai?..
— ... cukriniai runkeliai?..
Pauga rankos mostu nutildė šūkaujan

čius.
— Keturiasdešimties burnų duona su 

dideliu priedu, — reikšmingai užbaigė jis 
ir, pasibrukęs po pažastimi pirkinį, išėjo iš 
krautuvės, lydimas pakilusio šurmulio.

— Nerėkit, vyrai, — įsikišo Andrius. — 
Gal kukurūzai dar užaugs?
’— Nesėti? — moters balsas. Kažkurį iš 

laukinių.
— Pasėsim, bral! Mes katalikai. Tikime 

į prisikėlimą iš numirusių.
— Tai ko verki?
— Aš ne apie kukurūzus, o apie išartus 

pasėlius.
— Pūdymas — ne pasėliai. Kukurūzai, 

pasėti prieš lietų bulvėms' skirtoj žemėj, 

irgi gali būti neblogi.
— Vis tiek Martyną reikia tiesti ant 

suolo.
— Martynai, pirmininke! Girdėjai, kiek 

priskaičiavo Pauga? Ar išneš kišenė atly
ginti žmonėms tokį nuostolį?

— Jurėnas padės.
— Pauga persūdė. Mums nereikia tiek 

daug. Pastatyk po puslitrį nuo galvos ir 
ganės.

— Tikrai. Martynai. Nebūk kiaulė.
Juokas. Viskas nuversta juoku. Negeras, 

apgaulingas juokas, po juo slepiasi pyktis 
ir širdgėla. Alaus buteliai pakyla prie lū
pų. Kiaulės kriuksėjimas. „Ei, ten! Kas 
prašė limonado?“ Vėl kaip niekur nieko 
viskas eina savo vaga. Lyg Martyno nė ne
būtų krautuvėje. Tartum jis čia koks pra
einantis pakeleivis, tik ne pirmininkas, 
jokiu būdu ne pirmininkas. Anksčiau nie
kuomet taip nebūdavo. Gal pirmaisiais 
pirmininkavimo metais. Bet tada žmonės 
iš jo nors nesityčiojo. Išeiti! Greičiau iš
eiti iš krautuvės! Mintis ragina, o raume
nys neklauso. Stovi, nugara atsirėmęs į bu 
fetą. prikaustytas savo bejėgiškumo. Pyk
čio nebėr, tik nusiminimas. Praslinko ke
lios minutės — kol surūkė cigaretę, — o 
jam pasirodė lyg stovi šimtmečius, išstaty
tas čia savo gėdai ir žmonių pajuokai. 
Staiga tartum kas per veidą sušėrė. Su
stingęs kraujas sujudo, užvirė.

— Gerai, atlyginsiu nuostolį! Vilė! Grei
čiau šen degtinę! Visą, kiek turi. Pripilsiu 
tiems galvijams gerkles.

— Ar iš proto?.. — apstulbo Vilė.
— Girdėjai?! — Martynas trenkė abiem 

kumščiais į bufetą. — Visą iki paskutinio 
butelio!

• — Tai bent, pupyte uoga. .
Vilė pūkšdama atitempė beveik pilną 

dėžę, pristatytą degtinės butelių. Tarp jų 
keli su limonado etiketėmis.

— Penki šimtai dvidešimt. Mokėk!
— Sakiau, nešk visą. Sumokėsiu iš 

karto.
— Nebeturiu daugiau. Kur, kur? Mokėk 

pinigus!
— Neprapuls pas brolį, nebijok. — gū

džiai nusijuokė, sugriebė dėžę į glėbį ir 
neskubėdamas iškrypavo pro duris. Kieme 
prie vieškelio gulėjo akmenų krūva. Pa
kėlė dėžę virš galvos ir apvertęs trenkė į 

tuos akmenis. Dūžtančių stiklų skambėji
mas susiliejo su isterišku Vilės klyksmu:

...Valdybos kieme Martynas sudribo ant 
suolo. Prieš tai dar paspoksojo į skaityk
los sieną. Naujas sienlaikraščio numeris 
su Gojelio eilėraščiu. („Rugį ėmė ir išrovė, 
štai kokia pas mus naujovė" Pienburnis! 
Snukį išdaužyt...) Nuplėštų skelbimų lieka 
nos. (Auginkime kukurūzus!) Kino rekla
ma. Taip, šiandien vakare Diemenčio kluo 
ne kino filmas. Ateis Goda. Truks pliš rei
kia susitikti su Goda. Savaitė, kaip iš tolo 
tematė. Jam trūksta oro be jos.

Į kiemą įėjo Gaigalas. Atsisėdo šalia, 
užsirūkė. Prisimerkęs žiūrėjo į medžių 
viršūnes anapus vieškelio. Tur būt, į saulę, 
kuri, pakrypusi vakarop, blaškėsi debesų 
bangose, čia nuskęsdama, čia vėl išplauk
dama į paviršių: o susikūprinęs mėnulis, 
sustingęs pragiedrėjusiame rytiniame dan 
gaus skliaute, baltas iš baimės stebėjo žūt
būtinę dvikovą.

— Pažymos reikia? — paklausė Marty
nas. negalėdamas ilgiau pakęsti tylos.

— Nebereikia. — Gaigalas išspjovė nuo
rūką. — O tu norėtum, kad reikėtų?

— Tavęs negėręs nesuprasi, — Marty
nas atsistojo.

— Žinau — norėtumėte manimi atsikra
tyti, gy... — Gaigalas nurijo nebaigtą 
keiksmą ir valandėlę tylėjo kovodamas su 
kylančiu pykčiu. — Jums bile rami galva. 
Ne, rupu... Nepaliksime ramybėje. Neka
raliausite ant žioplių. Nešinkis pats po vel
nių, jeigu čia nepatinka, o aš — ne!

— Ko siunti? Kas tave varo? Priekabių 
ieškotojas! — Martynas piktai nusispiovė 
Gaigalui po kojų ir nuėjo prie motociklo 
už raštinės.

— Tau reikėtų snukį išmalti. Nusipel
nei, žalty marinuotas... — Gaigalas staiga 
nuleido balsą ir nusijuokė. — Taigi. Mar
tynai, gal ir labai nenorėtum, — neišdegs: 
Gaigalas liks Liepgiriuose. Romeklių jums 
užtenka. Vyrų reikia! Tvarką darysime, 
pavaduotojau. Kitais metais nepasiseks 
pasėlių išarti, nors ir šimtas Navikų ateitų 
į talką.

Martynas įkūrė motorą, užšoko ant mo
tociklo. I Viešvilę, pas Jurėną!

Gaigalas skeryčiojasi vidury kiemo. Lū
pos judėjo, bet pro motoro gausmą nebuvo 
galima suprasti žodžių.

Martynas pralėkė pro Gaigalą, vos jo 
neužkliudęs. Ant kelnių trykštelėjo purvo 
čiurkšlė. Nors tiek...

VII
— Žmogau! Po laiko visi gudrūs. Kas 

galėjo žinoti, kad gamta taip žiauriai pa
juokaus? Nemalonus atsitikimas, nėra ko 
sakyti, bet ką padarysi, gerbiamasis?

— Atsitiktinumas... Kodėl ne klaida? 
Kodėl ne jūsų, draugas Jurėnai, neteisin
gų įsitikinimų pasekmės?

— Mano mielas. Atėjau ne bartis, o ap
lankyti ligonio...

— Dėkoju. Per visą ligos laiką jūs labai 
rūpinotės manimi, sekretoriau. Malonu... 
Bet kas atsitiko Liepgiriuose, negaliu pa
miršti. Kolūkis buvo bežengiąs pirmą 
žingsnį — nubloškėte atgal. Ne. ne! Palau
kit. draugas Jurėnai. Viską žinau, nors 
draugai, manęs gailėdami, ir slėpė teisybę. 
Pagaliau esu beveik sveikas, galime pasi
kalbėti kaip žmonės. Jūs skaudžiai apvy- 
lėte ne vieną, sekretoriau. O labiausia, 
man atrodo, Martyną...

— Kritika! Geras dalykas kritika, ta
čiau kai joje nėra nė lašelio savikritikos, 
tokią kritiką mes vadiname demagogija, 
gerbiamasis. Jurėnas paspaudė — kaltas, 
Martynas paklausė — kaltas, Grigas buvo 
nepakankamai ryžtingas — kaltas. O tu, 
Arvydai Toleiki, nė nepagalvojai, kad rei
kalai būtų visai kitaip pakrypę, jei būtum 
paruošęs tą šimtą dvidešimt hektarų ku
kurūzams. Visai kitaip! Būtų suspėta pa
sėti prieš lietų. Deja... To nepadarei, ger
biamasis. Ne tik nepadarei, bet dar apsėjai 
mišiniu ir tas dirvas, kurias Vilimas buvo 
numatęs iš rudens kukurūzams. Štai čia, 
žmogau, toje vietoje, turėtum trinktelt! į 

■krūtinę ir sąžiningai prisipažinti: kaltas! 
Gal ir daugiau yra kaltų, bet aš, Arvydas 
Toleikis, labiausiai kaltas. Bauskite!

— Jūs žinote, kodėl taip padariau. Pas
kutinėmis dienomis, kai sužinojau apie 
nusikaltimą Liepgiriuose — taip, apie nu
sikaltimą, sekretoriau, nes tokio įsišokimo 
negalima kitaip pavadinti, — daug galvo
jau, svarsčiau, ar teisingai pasielgiau, su
mažindamas jūsų uždėtą planą. Aš smul
kiausiai perskaičiavau turimą darbo jėgą, 
trąšas, žalios masės minimumą, susuma
vau pliusus ir minusus, „už" ir „prieš“. 
Ne, mano ankstyvesnė nuomonė teisinga, 
sekretoriau, ir aš jos laikysiuos, kas bebū
tų. Mes turėjome mėšlo tiktai šešiasdešim
čiai hektarų kukurūzų. Žinoma, galėjome 
nuskriausti žiemkenčius, bet nei rugys, 
nei kvietys be mėšlo mūsų žemėje neauga. 
Buvo dar viena išeitis — „paploninti“ ir 
turimu mėšlu patręšti visą šimtą aštuo
niasdešimt hektarų, žodžiu, išdrabstyti 
brangią trąšą trigubai didesniame plote, 
išmaitinti trigubai daugiau piktžolių, įdėti 
trigubai daugiau darbo ir gauti, gal būt, 

trigubai mažesnį derlių. Koks doras galvo
jantis agronomas galėtų sutikti su tokia 
išeitimi sekretoriau? Tai būtų pasityčioji
mas iš mokslo, kurį mums suteikė valsty
bė... Be to, neturime užmerkti akių prieš 
realias galimybes: darbo jėga labai ribota, 
negalime visi šokinėti apie kukurūzus, pa
likę kitus pasėlius Dievo valiai. Ne, drau
gas Jurėnai, nematau reikalo muštis į krū
tinę. O jeigu jaučiuosi kaltas, tai tik todėl, 
kad ne laiku atsidūriau ligoninėje... Jūs 
teisus — matyt, nesugebėjau visų įtikinti, 
palenkti į savo pusę. Gal būt, reikėjo lė
čiau, jautriau, o aš užlaužiau... Taip, toje 
vietoje galiu muštis į krūtinę — kaltas, 
jau vien dėl to kaltas, kad dėl manęs žmo
gus sutepė savo sąžinę.

— Apverki niekšą? Tokius reikia baus
ti, o ne gailėtis. Nusikaltėlio sąžinės gera
širdiškumu nepažadinsi.

— Žiūrint kokio...
Jurėno akys tiriančiai nukrypsta į Ar

vydą.
— Tu žinai jį?
Arvydas nusigręžia, purto galvą. Suglu

męs žvilgsnis slepiasi po primerktomis 
blakstienomis.

Jurėnui aišku.
— Gailestingasis samarietis... — Nutilo, 

prislėgtas savo paties balso — pavargusio, 
dvejojančio, dirbtinai pikto.

Šviežiai išbarstytas žvyras čeža po kojo
mis. Kažkieno ką tik praeita. Didelės šlei
vos pėdos. Kodėl jiedu ne pirmieji! Taip, 
prieš kelias dienas jis būtų turėjęs ką at
sakyti Arvydui. Pasikalbėjimo pradžioje ir 
b a n d ė tai padaryti. Deja, tik bandė. Ir 
ne įtikinėti, ne sutriuškinti pašnekovą ne
ginčytinų argumentų svoriu, o pasiteisin
ti... Kodėl, būtent, pasiteisinti? Prieš ką? 
Juk niekuomet prieš nieką nesiteisindavo, 
išskyrus vadovaujančius draugus. Paga
liau jis nė nemanė teisintis, jis puolė, kal
tino, tačiau jau pats netikėjo tuo, ką sako. 
Jis melavo. Melavo ne Arvydui, o sau. Ne, 
prieš kelias dienas taip nebūtų buvę... Pė
dos šviežiai išbarstytame žvyre. Kieno 
jos? A, tai anas susikūprinęs ligonis bus 
pramynęs. Stovi, pasirėmęs lazda, pakrei
pęs galvą ir spokso į akacijų krūmo vir
šūnę. Antai priešais ateina du pilki chala
tai. Merginos. Sustojo, pasakė kažką. Visi 
trys nusijuokė. Užpakalyje irgi girdėti 
kalbantis. Ir kairėj, ir dešinėj. Ligoninės 
sodas pilnas pilkų chalatų. Pėdos? Ką reiš
kia pėdos šviežiai išbarstytame žvyre? 
Greit jų neliks... Į pavakarę visai išsigied
rijo. Pakraščiuose dar guli suvirtę debe
sys, bet nieko panašaus į lietų. Paukšteliai 
čiulba, neatsidžiaugdami pasitaisiusiu oru. 
Pirmą kartą per tris savaites tiek daug 
saulės ir žydro dangaus. O prieš kelias 
dienas, atrodė, galo lietui nebus.

Taigi, prieš kelias dienas...
(Bus daugiau)
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Anais senaisiais laikais...
~BŪte~geidietis — TRYS LENKŲ KAVALERIJOS PRASIVERŽIMAI 

MŪSŲ FRONTO UŽNUGARIN

(2)

Lenkų 13-tojo ulonų pulko veiksmai bu
vo darnūs, lankstūs, atsargūs.

Fiziškai ir moraliai mes buvome prana
šesni. Galėjome pasiekti žymiai daugiau, 
negu kad pasiekėme. Nesugebėjome. Savo 
kozirius atidavėme lenkams. Mūsų vadams 
atrodė pažeminimas tokiems junginiams 
vadovauti. Pasirodė, kad ambicija svares
nė buvo už pareigą.

Pirmojo lenkų kavalerijos junginio pra
siveržimo metu mes sukapituliavome —• 
atsitraukėme į sekančią poziciją. Antrąjį 
prasiveržimą įvykdžius, lenkų raitininkus 
išvijome už fronto linijos, bet nesumu- 
šėme.

TRECIASIS LENKŲ KAVALERIJOS 
PRASIVERŽIMAS MŪSŲ FRONTO 

UŽNUGARIN

Trečiasis lenkų kavalerijos prasiverži
mas skiriasi nuo pirmojo ir antrojo prasi
veržimų savo pajėgumu, uždavinio svarbu
mu ir aktyviais veiksmais bendrame fron
te. Pirmasis ir antrasis kavalerijos prasi
veržimai įvyko, kai bendrame fronte veiks 
mai buvo pasyvūs, vietinio ai- žvalgybinio 
pobūdžio. Trečiojo prasiveržimo metu vi
same bendrame fronte veiksmai buvo ak
tyvūs, vyko žiaurūs mūšiai. Pirmąjį ir 
antrąjį prasiveržimą vykdė vienas kavale
rijos pulkas, o tretįjį brigada, taigi jungi
nys pajėgesnis, savarankesnis, ištvermin
gesnis, na, ir turėjęs svarbesnį uždavinį ar 
tikslą. Bendrame fronte veikiantieji jungi
niai buvo papildyti naujai atvykusiais re
zervais ir junginiais. Buvo pasirengta su
duoti galutinį ir mirtiną smūgį mūsų I di
vizijai. Buvo pasiruošta trumpam, bet žai
biškam smūgiui, o po smūgio tikėtasi tu
rėti sau laisvą kelią visomis pageidauja
momis kryptimis. Pravartu pasižiūrėti, 
koks buvo jėgų santykis dešiniajame Ne
ries kranto — Giedraičių bare.

Lenkų pėstijos 15 batalionų, kavalerijos 
4 eskadronai, artilerijos beveik visa bri
gada ir Vdlinaus kavalerijos brigada Pa
beržės apylinkėse.

Mūsų buvo pėstijos 8 batalionai ir 1 ba
talionas ties Jonava, artilerijos — 2 ba
terijos.

XI.16 d. lenkai, vadovaudamiesi tos pat 
dienos įsakymu Nr. 139, iš pat ryto pradė
jo pulti mūsų pozicijas visame bare. Gal 
tikriau būtų pasakyti, kad tai buvo mūsų 
pozicijų žvalgymas ir užėmimas išeities ri
bos puolimui. Iš lenkų kariuomenės veiks
mų atrodo, kad jie buvo nusistatę mūsų 
gyvąją pajėgą sunaikinti tame bare ir išei
ti į Jonavos rajoną.

Visam tam įvykdyti, atrodo, pėstinin
kams buvo įsakyta: pirmuoju sau tikslu 
laikyti — pasiekti šventosios upės ribą.

Atrodo, kad kavalerijos brigada gavo 
šitokį uždavinį: iš Paberžės apylinkių per 
Videniškius-Kurklius- Ukmergę pasiekti 
Jonavą. I tikslas — Ukmergė, II tikslas— 
Jonava.

XI.17 d. iš pat ryto lenkai pradėjo pulti 
mūsų pozicijas. Pradėjo puolimą visomis 
turimomis jėgomis. Lenkų atakos visame 
divizijos bare tęsėsi iki pat vakaro. Vaka
re 2-ras ir 7-tas pėt. pulkai pasitraukė į 
sekančias (užpakalines) pozicijas. Tos pat 
dienos būvyje popietinėmis valandomis 
lenkų kavalerijos brigada prasiveržė pro

PELNINGAS TAUPYMAS
Dabar laikas peržiūrėti savo investa- 

cijas ir patikrinti, ar jūsų santaupos 
duoda tinkamą pelną.
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frontą ir naktį užėmė Videniškių miestelį.
Iš XI.17 į 18 d. naktį I divizijos vadas, 

turėdamas žinių apie lenkų kavalerijos bri 
gados prasiveržimą pro frontą ir jos žygio 
kryptį, nusprendė ir įsakė 7-to pėst. pulko 
vadui mjr. Kerbeliui pasiųsti vieną bata
lioną į Lyduokių-Žemaitkiemio rajoną. 
Bataliono uždavinys buvo: lenkų kavaleri
jos brigadai užkirsti kelią Ukmergės link 
ir ne tik kairiajame Šventosios upės kran
te, bet ir dešiniajame, priklausomai nuo 
lenkų kavalerijos brigados veiksmų (žygio 
krypties).

LENKŲ KAVALERIJOS BRIGADOS 
ŽYGIS IŠ VIDENIŠKIŲ IKI KOVARSKO 

MŪSŲ 7-TO PĖST. PULKO 
I BATALIONO VEIKSMAI

XI.18 d. lenkai: „18-tos dienos vakare 
(suprantama, lenkų kavalerijos brigada, 
B.) pasiekė Kovarską. Sutikti ties Kurk
liais negausingi priešo būriai buvo sumuš
ti, nuo belaisvių patyrėme, kad priešas su
sirūpinęs mūsų raitininkų pasirodymu ta
me rajone, traukia savo pėstininkų viene
tus į Ukmergę, kuriai numato pavojų1'. 
(Rotmistras M. Michniewicz-Hetman, Vil
niaus kavalerijos brigados reidas Kėdai
nių kryptimi. Vertimas. Mūsų Žinynas Nr. 
28, 54. 1926 m.).

Lietuviai — iš ryto anksti 7/1 batalio
nas, vykdydamas divizijos vado įsakymą, 
žygiavo į Lyduokių-Žemaitkiemio rajoną. 
Bataliono vadas (kpt. Žilinskas) buvo ge
rai įsisąmoninęs uždavinio svarbumą. Vy
ko įtemptu maršu. Pakelyje, ties Lyduo
kiais, batalioną puolė lenkų lėktuvas. Pa
darė nuostolių: užmušė porą arklių, sulau
žė ūkininkų vežimų ir sužeidė vieną karei
vį. Tas lėktuvas buvo apšaudytas. Lėktu
vas, atlikęs puolimą, nuskrido Ukmergės 
link. Batalionas, pasiekęs nurodytąjį punk 
tą, laukė lenkų raitininkų. Deja, jų nesu
laukė. Atrodo, kad lenkų kavalerijos bri
gada nenorėjo stoti į atvirą kovą su 7/1 
batalionu. To neneigia ir patys lenkai. Jie 
nužygiavo Kovarsko link.

XI.18 d. vakare 7/1 bataliono vadas 
(kpt. Žilinskas), gavęs žinių apie lenkų 
raitininkų žygio kryptį, nesitenkino tomis 
žiniomis. Apie priešą rinko žinias iš visos 
apylinkės. Berinkdamas žinias, paklausė ir 
Utenos karo komendantą ir prieš savo no
rą per Utenos ir Panevėžio karo komen
dantus susirišo su Krašto Apsaugos Minis- 
teriu pik. K. Žuku, iš kurio gavo įsakymą 
skubiu tempu vykti („tuojau pradėti žy- 
žiuoti") į pulką ties Širvintomis (pik. K. 
Žukas, Širvintos - Giedraičiai knygoje 
Žvilgsnis i praeitį, psl. 324). 7/1 batalionas 
tuojau išvyko į pulką ties Širvintomis.

MŪŠIS TIES TAUJĖNAIS IR JO 
PASEKMĖS

XI. 19 d. savo padėtį lenkai vaizdavo ši
taip: „19-tą dieną mūsų joja Taujėnuose 
tikrai turėjo susidūrimų su 4-to (turi būti 
7-to, B.) lietuvių pėstininkų pulko būreliu 
ir patvirtino to paties pulko ėjimą iš Uk
mergės Kovarsko link. Tos žinios parodė, 
kad brigados veikimas ėmė rodyt savo 
vaisius". (Rotmistras M. Michniewicz-Het
man, Vilniaus kavalerijos brigados reidas 
Kėdainių kryptimi. Vertimas. Mūsų Žiny
nas Nr. 28, psl. 54. 1926 m.).

O lietuviai — iš ryto anksti I divizijos 
vadas išsikvietė štaban 7-to pėst. pulko 
mokomosios komandos viršininką Itn. Cha 
manskį (komanda buvo divizijos rezerve 
Ukmergėje), kuriam paskelbė tokio turi
nio įsakymą:

„Priešas: Lenkų kavalerija keliasi ar gal 
jau persikėlė per upę Šventąją ties Ko- 
varsku.

Vykdymas: Vieną komandos būrį pa
siųsti į Kurėnų kaimą. Kurėnų kaime or
ganizuoti atskirą lauko užtvarą frontu į 
Taujėnus. Iš Kurėnų kaimo pasiųsti tris 
žvalgomuosius patrulius iki kelių skersi
nės Taujėnai-Kovarskas šiomis kryptimis:
1. Kovarskas, 2. Giucie-Statkuniszki-Žybu- 
cie, 3. Taujėnai.

Tikslas: Ieškoti priešo, suradus sekti jį, 
į kautynes nesivelti (vengti)".

8 vai. 10 min. būrys atvyko į Kurėnų 
kaimą ir tuojau pasiuntė tris žvalgomuo
sius patrulius nurodytomis kryptimis, ku
rių kiekvieno pajėgumas — po vieną vir
šininką ir po penkius kovotojus.

Apie 10 vai. ar 10 vai. 30 min. užtvaros 
viršininkas Kurėnų kaime gavo kitą įsa
kymą iš komandos viršininko. Jame buvo 
pasakyta: būriui (užtvarai) pereiti į dv. 
Podworyszki. Uždavinys tas pats. Kaimy
nas iš dešinės — 2-ro pėst. pulko batalio
nas Vidiškiuose. Ukmergės-Taujėnų kryp
ties sekimu ir apsauga pasiėmė rūpintis 
pats komandos viršininkas Itn. Chamans- 
kis.

Žvalgomieji patruliai vykdė savo užda
vinius kiekvienas savo kryptim.

Lenkų raitininkai žygiavo Kovarsko- 
Kraupėnų-Taujėnų-Ukmergės kryptimi.

Taujėnuose buvo turgaus diena, buvo 

privažiavę aplinkinių ūkininkų. Apie vidu
dienį patrulis Nr. 3 (viršininkas — skyri
ninko pavaduotojas Cimulianskas) pasie
kė Taujėnus. Iš kitos pusės lenkų joja 
(žvalgomoji ar žygio saugos) taip pat pa
siekė Taujėnus. Patrulio Nr. 3 viršininkas, 
pastebėjęs lenkus, skaičiumi žymiai gau
sesnius, nusprendė trauktis atgal Ukmer
gės link. Tuo tarpu lenkai irgi pastebėjo 
mūsų besitraukiantį patrulį. Lenkų kava
lerijos joja negaišdama, karžygiškai nusi
teikusi, metėsi raitų atakon. Tuo metu 
mūsų patrulis jau buvo pasitraukęs iš Tau 
jenų. Patrulio viršininkas pastebėjęs, kad 
lenkų raitininkai atakuoja jį, atidengė ug
nį. Lenkai, pastebėję patrulio taiklius šū
vius ir jau turėdami nuostolių žmonėmis 
ir arkliais, lietuvių nepasiekę, pasuko at
gal ir nudūmė ten, iš kur buvo atvykę. 
Šiame susidūrime buvo laimėta ir nežymių 
trofėjų. Patrulio veiksmai sudarė vaizdą, 
kad jo užnugaryje yra bent 2 batalionai 
pėstijos. Brigados joja, nepajėgusi įžvelgti, 
kas yra mūsų patrulio užnugaryje, buvo 
sumušta ir nesuteikė tinkamų tikslių ži
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Aš net negalėčiau tikrai pasakyti, kuo 
mano tėvelis skiriasi nuo kitų tėvų. Jau 
gerokai pasenęs, kaip ir kiti jo amžiaus tė
vai, plaukai ir pakaušis, kaip apsnigtas 
kalnelis, pavasario saulutei pasirodžius, 
tik švinta, tik lenda... Anksčiau, atsime
nu, buvo daug judresnis, gal ir ne taip 
pavargęs pareidavo iš darbo. Matau — 
keičiasi mano tėvelis. Žmonės sako, kad 
sensta. Gal ir taip.

Aš paprastai anksčiau pareinu įš mo
kyklos ir laukiu abiejų. Mano mama irgi 
kol kas dirba fabrike ir pareina namo 
kiek pavargusi. Pasiilgstu aš jiedviejų. 
Dažnai žiūrinėju pro langą, stebiu prava
žiuojančius autobusus ir sprendžiu, kurį 
pirma pamatysiu. Tik kažin kodėl tėvelio 
labiau pasiilgstu. Gal būt, dėl to, kad jis 
retesnis svečias mano akyse, nes dažniau
siai mudvi su mama esava vienos.

Mano ir mintys daugiau sukasi apie tė
velį, ir daugiau rūpinuosi jo patogumais: 
parenku tą sriubą, kuri geriau tėveliui pa
tinka, kai mane mama palieka pietų virti; 
žiūriu, kad tėveliui tektų patogesnė kėdė, 
kai jas statau prie stalo; mano širdis kaž
kaip labiau džiaugiasi, kai atidariusi du
ris pamatau tėvelį įeinant. Kiekvienas tė
velio daiktas paprastai man užkliūva, ir 
žiūriu, kad būtų jam po ranka ir nereikė
tų jo ieškoti: jo šliures suieškau ir padedu 
ties kėde, žiūriu, kad jo cigaretės, degtu
kai ir laikraštis, kurį-jis skaito pavalgęs, 
būtų savo vietoj. Noriu, kad jam būtų pa
togu sėdėti ir galėtų tinkamai pailsėti. 
Žiūriu, kad viską jis turėtų... .

Mamytės patogumais aš kažin kodėl 
taip nesirūpinu. Man ir į galvą neateina 
tokia mintis, nors žinau, kad ir ji yra la
bai pavargusi ir reikalinga poilsio.

Jei kas nors paklaustų, kurį labiau my
liu, tėvelį ar mamytę, kažin, ar širdyje ga
lėčiau nusverti ir rasti tinkamą atsakymą. 
Myliu abudu. Myliu nedvejodama ir visa 
savo jauna širdimi. Tačiau, jei kas pa
klaustų, kurio labiau bijau, nereikėtų at
sakymo ieškoti širdies gilumoje. Tėvelio 
ir tik tėvelio!

Neatsimenu, ar kada nors jis mane ba
rė, ar piktokai pažiūrėjo, ar kietesni žodį 
pasakė. Ne, neatsimenu. Visada gražiai 
Onute ar vaikeliu vadina, visada švelniai, 
visada šypsosi, kai su manim kalba. Tiesa, 
kai kada paerzina ir paklausia, kokį boy 
esu nusižiūrėjusi.

Kitaip yra su mama. Ji dažnai mane pa
moko, kartais ir apibara, kai ožiuką pasta
tau, ir kietesni žodį pasako. Ji — mano 
mama. Aš ją ne mažiau myliu, kaip ir tė
velį, bet aš jos nebijau. Aš jaučiuosi lais
vai, kai su ja kalbu. Aš jai atidengiu vi
sus savo jaunos širdies kampelius, išsipa- 
sakoju visas svajones ir visus ateities pla
nus, kurie yra dar tik jaunų ir vaikiškų 
dienų svaičiojimai. Aš jai drįstu pasisa
kyti, kuris man patinka berniukas ir kuris 
nepatinka ir kodėl nepatinka. Aš, turiu 
prisipažinti, dažnokai pasižiūriu į tuos, 
kurie tvarkingai apsirengę, kurių plaukai 
apkirpti ir gražiai sušukuoti, kurie gra
žiai šoka ir moka padoriai elgtis drau
gijoje.

Vieną dieną, kai išsikalbėjau, aš jai pa
sisakiau, kokia suknia norėčiau vilkėti 
vestuvių dieną, kokius svečius norėčiau 
matyti už vestuvių puotos stalo, kaip no
rėčiau mylėti ir kaip norėčiau būti myli
ma... Aš viską jai drįstu išsipasakoti. Ji 
yra mano mama. ■

Kitaip yra su tėveliu. Aš jį myliu ir ne
paprastai gerbiu. Aš juo didžiuojuosi, nors 
jis čia yra paprastas darbininkas, kuris 
diena po dienos, savaitė po savaitės dirba 
fabrike, kaip ir kiti šio krašto darbininkai. 
Kažin, ar būtų galima jį išskirti iš jo ben
dradarbių minios, kurie rytais skuba į 
darbą, o vakarais, kiek pavargę, žingsniuo
ja namo. Jis toks pat. Bet jis išsiskiria 
mano širdyje ir mano mintyse. Jis yra ma
no tėvas.

Tačiau, jei mamai aš atveriu visus savo 
širdies kampelius, tai tėvui ne. Oi, ne. Ma
no svajonės tik mamai. Tėvui ne. Aš ne
drįstu jam pasisakyti net, kuris berniukas 
man patinka ir kuris nepatinka. O apie 
svajones ir ateities planus — ne. Aš nega

nių savo vadovybei. Brigados vadovybė 
turėjo tik vakarykščias žinias. Bet lenkų 
kavalerijos brigados vadovybė galvojo tei
singai. 7/1 batalionas, kurį vakarykščiai 
puolė lenkų lėktuvas ties Lyduokiais, ir 
8-to pėst. pulko daliniai, kurie žygiavo iš 
Jonavos Ukmergės link, abi tos voros žy
giavo Kovarsko ar Taujėnų kryptimi. Abi 
voros galėjo būti ties Taujėnais. Drąsūs 
patrulio veiksmai lenkų kavalerijos briga
dos vadovybę suklaidino.

Taigi po šio trumpo mažų dalinių susi
dūrimo lenkų kavalerijos brigada, negai
šindama laiko, mažais lauko keliais ir miš
kingomis vietovėmis, Taujėnus ir Siesikus 
aplenkdama iš šiaurės per Lėnas, ieškoda
ma laimės, nužygiavo Kėdainių link.

Mūsų jėgų dislokacija buvvo šitokia:
1. Ties Taujėnais buvo tik žvalgomasis 

patrulis, kurio sudėtyje buvo tik šeši ko
votojai. šiam patruliui pasisekė lenkų ka
valerijos brigadai užkirsti kelią Ukmergės 
link.

2. 7/Ibatalionas, kuris žygiavo Lyduo
kių-Žemaitkiemio kryptimi, galėjo būti
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liu sakyti, kad bijočiau ką nors jam pasi
sakyti. Ne. Aš negaliu prisiversti. Kaip aš 
dabar imsiu ir viską tėvui pasipasakosiu? 
O jeigu jis nesupras mano jaunos širdies 
ir mano svajonių? Pasakyčiau, ateities 
svajonių, nes aš dažniau svajoju apie atei
tį, o ne apie praeitį. O jei tėvelis papeiks 
mane už tai... Geriau ne...

Mes kai kada visi trys pasikalbam ir 
pasvajojam. Dažniausiai tai būna sekma
dienių ar šiaip didesnių švenčių popie
čiais. Susėdam paprastai salonėlyje minkš 
tose ir patogiose sėdynėse. Aš išverdu ka
vutės. Tėvelis su mama prisimena ten 
anuos gerus laikus, ten, ant Šešupės kran
to, tada, kai juodu jauni buvo. Kiek ten 
gražių laikų praleista ir kiek ten ateities 
planų sukurta juodviejų jaunose širdyse! 
Geriam kavutę ir svajojam. Geriau pasa
kius, tėvelis su mamyte tuokart svajoja ir 
dalijasi, sakyčiau, tomis gražiomis pasako
mis. Aš klausausi ir džiaugiuosi kartu su 
jais.

Kartais ir aš nejučiomis su jais nuskren 
du mintimis į anuos gražius pašešupius ir 
bandau vaizduotis, kaip gražu ir gera bu
vo ten. Ak, kaip aš norėčiau pasipliuškinti 
tyrame Šešupės vandenėlyje ir basinyčia 
pabraidžioti rasotose pievose! Kaip būtų 
gera...

Pas mus yra nerašytas ir neįsakytas įsta 
tymas: 10 vai. vakare aš turiu būti namie. 
Nežinau, kas įvedė tą įstatymą mūsų na
muose. Nežinau net, kada tas įstatymas 
įsigalėjo. Tačiau aš jo laikausi ir nenoriu 
jam nusidėti. Nežinau net, ar pyktų tėve
lis, ar bartų mama, jei peržengčiau to įsta
tymo ribas ir vieną vakarą imčiau ir kad 
ir nedaug vėliau sugrįžčiau namo. Aš jo 
laikausi. Taip pripratau, ir man atrodo, 
kad taip turi būti.

Tačiau kartą taip atsitiko. Buvo mano 
klasės draugės gimtadienis. Mes ten šo
kom, dainavom, vaišinomės ir džiaugėmės 
savo jaunomis dienomis. Buvo ten keletas 
klasės mergaičių ir pažįstamų berniukų. 
Laikas labai greit bėgo, ir nepajutau, kaip 
praėjo 10 ir jau bemaž 11 valanda. O aš 
vis dar su savo būreliu šoku, dainuoju ir 
džiaugiuosi.

— Bet ką aš dabar darysiu? — dingte
lėjo mintis į galvą. — Ką aš pasakysiu 
tėveliui?

Skubiai pašokau, lyg pabudusi iš miego, 
ir ėmiau rengtis namo, nors labai malonu 
dar būtų ten pabuvoti, ir draugės kalbino 
dar pasilikti.

Skubėjau namo. Beveik bėgte bėgau ir 
širdyje taip geidžiau, kad mama ateitų 
atidaryti durų, o ne tėvelis. Mamai kaž
kaip būtų drąsiau ir į akis pažiūrėti, kai 
ji atidarys duris. Bėgau ir bemaž mel
džiausi... Dieve, padėk man šį kartą...

Sulėtinau netoli savo namų žingsnius ir 
sėlinau, lyg kokia labai didelė nusikaltėlė. 
Tyliai atidariau sodelio vartelius, dreban
čia širdimi priėjau prie durų ir nedrąsiai 
pasibeldžiau. Bijojau net ir skambutį pa
spausti, kad kartais nepažadintų miegan
čio tėvelio.

— Dieve, kad tik tėvelis miegotų ir ne
girdėtų, jog aš taip vėlai pareinu namo, — 
tiesiog meldžiausi ir laukiau.

Išgirdau kažką laiptais lipant žemyn.
— Mama, — įtikinėjau pati save, — 

mama. Tėvelis ilsisi ir miega po sunkaus 
darbo.

Tyliai atsidarė durys ir... o. Viešpatie... 
tėvelis...

Jis nebarė manęs, net nepažiūrėjo į ma
ne piktai. Aš mačiau jo malonias, švel
nias akis ir besišypsantį viedą. Tokį ma
lonų ir pilną tėviškos užuojautos veidą. 
Ir kad būtų nors pusę žodžio pasakęs... 
pikto žodžio. Arba būtų piktai pažiūrėjęs. 
Man būtų lengviau buvę... O dabar... kaip 
šaltu vandeniu apipylė. 

ties Kovarsku ar ties Taujėnais, bet jis 
buvo sugrąžintas į pulką ties Širvintomis.

3. 8-to pėst. pulko daliniai, kurie žygia
vo iš Jonavos Ukmergės link, tuo metu 
buvo Ukmergėje.

XI. 19 d. pavakariu iš komandos atvažia
vo vežimas su maistu būriui. Atvežė ir įsa
kymą, kuriame buvo pasakyta iš dv. Pod
woryszki pereiti į kaimą Kunigiszki. Be to, 
pasiuntinys pranešė, kad atvažiavo kariuo
menės vadas gen. Žukauskas.

Kaime Kunigiszki būrys išbuvo iki len
kų kavalerijos brigados išvykimo už de
markacijos linijos.

RYŠYS SU 2-RU PĖST. BATALIONU 
VIDIŠKIUOSE

Ryšio patrulis dėl ryšio su 2-ro pėst. pul
ko batalionu 2-ro pėst. pulko bataliono Vi
diškiuose nerado. Be to, 2-ro pėst. pulko 
vadas pik. J. Petruitis savo prisiminimuo
se „Laisvę ginant" (T. II, 255) pats pasi
sakė, kad I divizijos vado įsakymo ne- 
vykdęs.

(Bus daugiau)

Nuėjau į savo kambarėlį, nusirengiau, 
atsiguliau, apsikabinau pagalvę ir pravir
kau. Ir kažin, ar būčiau taip širdingai ver
kusi, jei tėvelis būtų baręs, jei būtų pik
tas ar susiraukęs. Man atrodo, kad būčiau 
neverkusi. Nusižengei namų drausmei ar 
tvarkai, tai ir gavai. Kitą kartą nesivėlin- 
si namo pareiti. Gal net būčiau tik pasi
juokusi iš tėvelio pykčio.

Rytą atsikėliau vėlai, kai mamytė jau 
baigė pusryčius rengti. Tiesą pasakius, ne
norėjau tą rytą tėvelio sutikti, tai ilgokai 
ir lovoje patįsojau. Kažkaip nejauku buvo 
anksti keltis, tėvelį pasveikinti ir jam į 
akis pažiūrėti. Tačiau, lyg tyčia, tėvelis ir 
vėl pirmutinis pasipainiojo po kojų. Jis 
pirmutinis. Murktelėjau labą rytą ir pasi
leidau laiptais žemyn.

Susėdome prie stalo pusryčių valgyti, 
bet aš nejaukiai jaučiausi. Man tokia sve
tima aplinka buvo prie stalo. Aš valgiau, 
bet kąsnius sunkiai rijau. Pastebėjo tai ir 
tėvelis.

— Kas tau, vaikeli? — jis, kurį laiką 
atidžiai stebėjęs, paklausė mane.

— Kam mane kankini? Kodėl nebari 
manęs? Juk žinai, kad aš vakar vėlai na
mo parėjau, — ne tai su pykčiu, ne tai su 
gailesčiu išdrožiau tėveliui, ir ašaros pra
dėjo ristis iš akių.

Jos nebuvo tokios ašaros, kurios trykš
ta verkiant ir dideliais lašais ritasi že
myn. Jos nebuvo ir pykčio ašaros, nes aš 
nepykau ant tėvelio tada. Greičiau jos bu
vo kančios ašaros, o gal jos buvo...

Tėvelis ramiai, kaip ir visada, pakilo 
nuo kėdės, paėmė mane už pečių, atvedė 
ir pasodino į kėdę. Ir pats atsisėdo. Ati
džiai stebėjo mane ir negreit prabilo. Gal 
jis norėjo, kad aš nusiraminčiau, o gal 
norėjo, kad paverkčiau, nes matė mano 
ašaras. O gal galvojo: ką aš turėčiau jai 
pasakyti? Ir tik po kiek laiko, atidžiai į 
mane pažiūrėjęs, ramiai prakalbėjo:

— Už ką aš turiu tave barti ar bausti? 
Tu pati jau užtektinai nusibaudei. Tu ži
nai, kad vėlai parėjai, — toliau ramiai 
kalbėjo tėvelis, — tu žinai, kad tu nusi
kaltai namų drausmei ir tvarkai, bet tu 
pati pirmiausia ir gailėjaisi. Tu, gal būt, 
net ir verkei, ir mačiau, kad nedrįsai į 
akis man tiesiai šį rytą pažiūrėti. Ar tau 
reikia dar didesnės bausmės? Juk tu jau 
atgailojai...

Tėvelis nutilo, ir man ramiau pasidarė. 
Lyg koks sunkus akmuo nuo širdies nu
krito. Visi ramiai valgėme.

— Ir aš buvau jaunas, — po ilgos per
traukos prabilo tėvelis, — mėgau pasi
linksminti, mėgau jaunų linksmų mergai
čių ir berniukų draugiją. Bet viskam turi 
būti saikas. Jaunos dienos yra ne tam, kad 
jos kažkur būtų nuvalkiotos naktimis, — 
griežtai pasakė tėvelis ir nutilo.

Ir šiandien dar nežinau, ar jis tuos žo
džius sakė tik man, ar...

Pavalgėme pusryčius, padėjau mamai 
suplauti indus, ir pamažėli pradėjome 
rengtis į bažnyčią.

Toks yra mano tėvelis. Ir aš jį myliu vi
sa savo jauna širdimi.

O. Audrtnytė

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARĮ 

ne tik maistu, bet ir kitomis gėrybėmis
Jei saviems padėti nori,

Padarysi tai tikrai,
Kreipkis tik tuojau pas TAURĄ, 
Ir neliks kišenė kiaura!

TAURAS
3, ST. DUNSTAN S GARDENS,

LONDON, W.3.
Tel. ACO 4374

Atstovas Manchesteryje:
L. Pūras, 79 Victoria Crees., Ecoles,

Manchester.
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Europos lietuviu kronikų LIETUVIŠKOS PAMALDOS
DERBY — liepos 17 d., 11 vai. Po pamal
dų a.a. Juozo Stausko paminklo šventi
nimas.

S&aitytoju laufiai
LONDONAS

SUSITIKIMAS SU SALEZIEČIŲ 
VADOVAIS

Liepos 8 d. Londono Lietuvių Namuose 
keletas visuomenininkų buvo susitikę su 
Saleziečių mokyklos Italijoje vadovu kun. 
P. Gavėnu, kun. P. Urbaičiu ir saleziečiu 
Sabaliausku.

Kun. P. Gavėnas plačiai nušvietė dabar
tinę mokyklos padėtį.

NAUJAI IŠDEKORUOTAS LIETUVIŲ 
KLUBAS

Porą mėnesių užsitęsę, remonto darbai už
baigti. Šia proga Lietuvių Klubo Valdyba 
liepos 16 d. vakare rengia naujojo baro ati
darymo pobūvį.

Klubo nariai maloniai kviečiami atvykti 
į Lietuvių Namus ir dalyvauti šiame pa
rengime.

Gėrimai, nemokamai, bus servuojami 
nuo 8.30 vai. iki 9.30 vai. vakaro.

Klubo Valdyba

BRADFORDAS
VYTIES KLUBO SUSIRINKIMAS

Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo narių 
susirinkimas įvyksta liepos 24 d., sekma
dienį, 3 vai. popiet Klubo patalpose.

Programoje Valdybos pranešimai bei vi
si kiti eiliniai reikalai.

Klubo Valdyba

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pamaldas lietuviams evangelikams Brad 

forde, Vokiečių bažnyčioje, laikysiu liepos 
17 d., sekmadienį, 14 vai.

Pamaldos bus su šv. Komunija.
Kun. Aldonis Putcė

LIET. SODYBA
— Šiais metais antroji birželio pusė bu

vo ypač judri. Atostogavo beveik vieni lie
tuviai, daugiausia rochdaliečiai. Visos lie
tuviškos tradicijos bei pramogos buvo su 
kaupu išlaikytos: uždegtas Joninių laužas, 
apvainikuoti Petrai, Jonai, Vladislovai, su
organizuotos šaudymo varžybos, žvejų iš
kylos ir bent keli žuvų baliai...

Sodyba greit pasidarytų grynai lietuviš
ka vasarvietė, jei kitos didesnės kolonijos 
pasektų rochdaliečių pavyzdžiu.

— Iki šiol Sodyboje atostogavo iš Roch- 
dalės — Sagurskai, Gugai, Talkačauskai, 
Sasnauskai, Motuzai, Benečiai, Kavaliaus
kas, Navickas; iš Londono — Nenortai, Vi
dugiris, Strimas, Žemaitis, Valinskas; iš 
Manchesterio — Navickai, Snabaičiai; iš 
Doncasterio — šumauskai; iš Birmingha- 
mo — čereškevičius, Andriukaitienė; iš 
Mansfieldo — Kinka ir latvis Birznieks; iš 
Coventry — Valiukonis.

Birželio mėnesį taip pat atostogavo Ket- 
teringo skyriaus garbės narė Miss E. Charl 
ton, kuri dalyvauja lietuvių veikloje ir net 
seka jų spaudą.

DE GAULLE
(A tkelta iš 1 psl.) 

pirmosios kalbos pirmieji sakiniai per ra
diją iš Londono. Nuo čia prasidėjo tas de 
Gaulle, kurį mes visi gerai pažįstame. Čia, 
kad ir užsieny, de Gaulle pasijuto pirmu 
kartu išvydęs tą savo tautos genijų, ku
riam jis taip nepalaužiamai visuomet tikė
jo. Nors tauta ir gulėjo be žado, germanų 
parblokšta ir pavergta, de Gaulle bet gi ži
nojo, kad tautos genijus yra nemirštantis, 
o dabar jis tapo pažadintas šios nykios 
prancūzų tautos tragedijos. De Gaulle da
bar beliko tik mestis genijui į glėbį ir, jo 
vedamu, prikelti parblokštą tautą ir išves
ti ją į šviesų rytojų.
Prancūzija turi būti didi, be didžios Pran 

cūzijos negali būti didžios Europos. Pran
cūzija yra pašaukta vadovauti Europai — 
štai de Gaulle nuolat kartojamos pagrindi
nės mintys ir štai jo planas.

1. Šiam didžiam tikslui pasiekti Prancū
zijai yra būtina nusikratyti bet kurio pri
klausomumo nuo svetimų valstybių bei sve 
timų įtakų, visų pirma tai reiškia padary
ti Prancūziją nepriklausoma nuo Anglijos 
ir Amerikos. De Gaulle pastangomis Pran 
cūzija išvysto savo atominius ginklus, iš
stoja iš amerikiečių vadovaujamo NATO, 
Prancūzijos bankas krauna galimai dides
nius aukso rezervus tik su vienu tikslu, 
kad padarytų franką nepriklausomą nuo 
dolerio bei svaro.

2. Europai yra būtina tapti stipresnei ir 
atsparesnei. Tam tikslui visų pirma reika
linga ekonominė unija, o po to vėliau irgi 
politinis apsijungimas, žinoma, Prancūzi
jai vadovaujant, štai Romoje pasirašytu 
protokolu Prancūzijos iniciatyva sudaro
ma tokia unija, kuri jau dešimtmetis sėk
mingai veikia, į kurią Anglija stengiasi pa 
tekti, bet Prancūzija jos neįleidžia. (Įlei

NCTTINGHAMAS
ATOSTOGOS

Kas iš liet, berniukų norėtų praleisti 
prie Liet. Jaunimo Židinio atostogų nuo 
liepos 23 dienos iki rugpiūčio 6 d., tegu 
kreipiasi tuojau į vadovybę: 16, Hound 
Rd., West Bridgford, Nottingham.

PIRMOJI
Septyni liet, vaikučiai Jaunimo Židiny

je liepos 3 d. priėjo iškilmingai Pirmos Ko
munijos. Paruošė ir suteikė kun. A. Gery- 
ba. Atsilankė išskirtinai daug tautiečių.

DERBY
BIRŽELIO TRĖMIMŲ MINĖJIMAS

Derbio ir tolimesnių vietovių lietuviai 
birželio 18 d. gausiai susirinkę, bendromis 
jėgomis paminėjo birželio trėmimų 25 me
tų sukaktį.

Derbio Lietuvių Klubo pirm. P. Makū
nas pasveikino susirinkusius ir pabrėžė, 
kad mes čia susirinkome prisiminti to bai
siojo birželio, kada įvyko tragedija. Api
būdinęs anų dienų baisumus, prašė ati
duoti pagarbą žuvusiems. Jie pagerbti ty
los minute. Minėjimas baigtas Tautos 
himnu.

Po to pirm. P. Makūnas kreipėsi į visuo
menę, prašydamas paremti skautų vasaros 
stovyklą. Į šį prašymą visuomenė atkreipė 
dėmesį.

Derbio parapijos bažnytinių reikalų ve
dėjas P. Popika apibūdino parapijinius 
reikalus ir uždavinius. Viskam pritarta.

J. M.

ATMINIMUI
Liepos 17 d. po lietuviškų pamaldų, ku

rios bus 11 vai., lietuvis kunigas iš Notting 
hamo Liet. Jaunimo Židinio pašventins a. 
a. Juozo Stausko antkapio kryžių. S. Staus- 
kienė kviečia tautiečius dalyvauti.

MANCHISTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

LVS „Ramovės“ Manchesterio skyrius 
liepos 16 d., šeštadienį, 5.30 vai., Lietuvių 
Socialinio Klubo patalpose (121 Middleton 
Rd., rengia iškilmingą

DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMĄ.
Programoje kpt. Andruškevičiaus pa

skaita ir meninė dalis, kurios metu pasiro
dys T. Buroko vadovaujamas Bradfordo 
„Sūkurys“, ponių kvartetas ir dar kitų da
lykų ir tai dienai pritaikytus eilėraščius 
deklamuos S. Kranauskas.

Po programos bus šokiai. Gros gera ka
pela. Bufetas veiks iki 11 vai. Šokiai baig
sis 11.30 vai.

Kviečiami visi iš toliau ir arčiau atvyk
ti į minėjimą ir tuo pagerbti mūsų žuvu
sius Atlanto nugalėtojus.

Skyriaus Valdyba

dus, gal Prancūzijos vadovaujantis vaid
muo unijoj sumažėtų, o gal ir visai perei
tų Anglijai).

3. Pagaliau visos Europos žemės nuo Vi
duržemio jūros iki Uralo kalnų turi būti 
apjungtos. Jos dabartinis padalijimas Į ry
tus ir vakarus yra dirbtinis ir ilgainiui pra 
gaištingas. Ir štai kuriuo reikalu de Gau
lle važiavo į Maskvą. Neįleidęs Anglijos į 
Europos ekonominę uniją, išstojęs iš NA
TO. liepęs visom amerikiečių karinėm įstai 
gom išsikraustyti iš Paryžiaus, o rusų pa
guldytas į Napoleono lovą Kremliuje, de 
Gaulle manė, kad jis turi daugiau galimy
bių susitarti su maskoliais, negu bet kuris 
kitas valstybės vyras pasaulyje.

Gal prancūzų tautos genijui ir nesveti
mos tokios ambicijos, bet vis dėlto šiuo me 
tu net sunku įsivaizduoti, kad vien geni
jaus ambicijomis galima būtų sugriauti 
Berlyno sieną, sutirpdinti geležinę uždan
gą, išlaisvinti nerimstančias tautas, o de 
Gaulle atsibustų Napoleono lovoj apsup
tas lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, ru
munų, čekų, lenkų ir kitų tautų atstovų su 
dovanomis rankose.

Fantastiškai gražus sapnas. Belieka tik 
apgailestauti, kad kaina tokiam sapnui 
tapti realybe, atrodo, šiuo metu yra tik vie 
na — tolygus Kosygino ir Brežnevo sapnas 
rusų caro Aleksandro I lovoje Paryžiuje. 
Priešingu atveju geležinė uždanga ir Ber
lyno siena dar ilgainiui paliks stovėti, kur 
stovėjusi.

De Gaulle po savo žygio į Maskvą, atro
do, teks savo figūrą šachmatų lentoje pa
traukti gerokai atgal bokštų apsaugai, o 
pėstininkai, kaip ir buvę, stovės ir lauks su 
simąstę.

Stasys Kuzminskas

NOTTINGHAM — liepos 17 d., 11 vai., J. 
Židinyje.

ROCHDALE — liepos 24 d., 12 vai.
HUDDERSFIELD — liepos 31 d., 1 v. p.p.
BRADFORD — liepos 17 d., 12.30 vai.

VIENETŲ METINĖS IR JONINIŲ
LAUŽAS

Birželio 25 d. Lietuvių Klube Živilės ir 
Maironio draugovių vienetai atžymėjo 4- 
rių metų gimtadienį iškilminga sueiga, įžo
džiu ir Joninių lauželiu.

Vadovės I. Jakubaitytės ir vadovo A. Ja
kimavičiaus vedami uniformuoti skautukai 
ir skautukės į iškilmių salę iškilmingai su
eigai ir įžodžiui. Įsakymuos nuskamba vi
sa eilė pakėlimų. I. Jakubaitytė ir jos ad
jutante L. Karnauskaitė už gražų vadova
vimą pakeliamos į vyresnius laipsnius. A. 
Jakubaitis skiriamas į Maironio draugovės 
vieneto aukštesnes pareigas. Visa eilė ber 
niūkų ir mergaičių išlaikė iš tam tikros 
skautiškos programos egzaminus ir duoda
įžodį. Prie trispalvės žengia įžodžio I. Na- 
vackaitė, Z. Bernavičiūtė, Z. Bernavičiūtė, 
J. Kutkaitė, O. Kutkaitė, Z. Liegus, K. Pa
žėraitė, I. Pažėraitė, A. Navackas, V. Jaku
baitis, A. Mažeika, J. Bernavičius. Davu
siems įžodį vietininkas J. Maslauskas už
riša kaklaraiščius. Vieni pasipuošia rau
donu, kiti geltonu kaklaraiščiu, kaip skau
tišku simboliu.

Prabyla į visuomenę ir į vienetus vieti
ninkas su vadeivės G. Zinkuvienės gražiu 
žodžiu-sveikinimu. Vietininkas džiaugiasi 
ir dėkoja Manchesterio organizacijoms ir 
rėmėjams, kad jų dėka Jaunimo metais iš 
Manchesterio jauna vadovė I. Jakubaitytė 
Jaunimo Kongrese atstovauja kolonijos 
skautaujančiam jaunimui, šia proga prie 
trispalvės skautų vardu vietininkas svei
kina ją ir linki geriausios sėkmės.

Iškilminga sueiga baigta Tautos himnu.
Lauželis įvyksta iškilmių salėje. Joninių 

išvakares ir skautų laužo prasmę apibūdi
na vietininkas, pakviesdamas pirmąjį ke
turių žvakių uždegti ilgametį skautų komi
teto pirm. S. Karnauską, paskui jaunosios 
atstovės motiną Jakubaitienę, Klubo val
dybos vardu J. Dubicką ir ilgametę Man
chesterio skautę ir buvusią „Živilės“ drau 
govės adjutantę K. Šnelytę.

Pasigirsta dainos, vyksta pasirodymai, 
šūkiai, pokštai. Lauželis įdomus ir nuotai
kingas, su įvairia programa: nematomai 
valandos prabėga. Daromos nuotraukos. 
Po to visi skautukai kviečiami prie skonin 
gai paruoštų stalų, stiprinamės ir džiaugia 
mės gražiai pavykusia iškilminga sueiga ir 
lauželiu, pasiryždami vienetų penkmetį at
žymėti dar įspūdingiau. Po to groja lietu
viškų plokštelių muzika, suruošiama loteri
ja, vyksta šnekos.

Tenka pabrėžti, kad prie to jaukaus po
būvio daug prisidėjo Klubo Valdyba, Ja- 
kubaitienė ir vienetų vadovai.

Sekmadienį visi uniformuoti skautukai 
su svečiais dalyvauja šv. Mišiose, atnašau
jamose kun. V. Kamaičio. Patarnauja A. 
Jakubaitis, A. Navackas ir A. Navackas. 
Kun. V. Kamaitis taria pritaikytą gražų žo 
dį. Po pamaldų S. Karnauskas visus iš baž 
nyčios išeinančius nufilmuoja. J.M.

Gazinio, alyvinio ir anglinio centrinio 
apšildymo specialistas J. Tarulis. Adresas: 
14 Priory Rd., Kew, Surrey. Tel: RIC 6377.

NAUJOS KNYGOS
Lithuania under the Soviets — Portrait 

of the nation, 1940-45, by S. Vardys—51/6.
Vysk. P. Bučio atsiminimai — 25/4.
Baltosios pelytės kelionė j mėnulį—11 š.
Gaunama: „Dainora“, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey.

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINĮ 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

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 8734
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KAUNO KARO KOMENDANTŪRA

„Europos Lietuvio" 25 numeryje Jonas 
Strumskis rašo apie tai, kai jis, tarnauda
mas Kauno karo komendantūros mokomo
joj komandoj, mokėsi žengti pirmuosius ka 
rinius žingsnius. Pats straipsnis įdomus, 
nes jis yra apipavidalintas kariškai patrio
tinėmis mintimis. Bet su autoriaus nurody
ta data nenorėčiau sutikti, todėl ir noriu 
tą klausimą aiškiau paryškinti.

Straipsnio pradžioje autorius rašo: „Bu
vo tai 1919 m. sausio 8 d. baigusi apmoky
mą Kauno karo komendantūros mokomo
sios komandos puskarininkių pirmoji lai
da". Pažymiu, kad tų metų sausio 8 d. dar 
nebuvo prie komendantūros suorganizuo
ta mokomoji komanda, nes ir pati komen
dantūra tuo laiku buvo tik ką neseniai įsi
steigusi.

Kauno karo komendantūra įsisteigė 
1919 m. sausio 5 d. Sausio 6 d. paskirtas 
pirmasis komendantas karin. Juozas Mikuc 
kis. Tuo laiku komendantūroje buvo tik 
menkutė karių saujelė. Bet greitu laiku at

ŽADA DAR GYVENTI
Stelmužės ąžuolas (12 km į šiaurės va

karus nuo Zarasų) Europos ir Amerikos 
spaudoj pagarsintas kaip seniausias med.s 
Europoj (apie 2000 metų). Tam proga bu
vo žinia, kad, po prieš kiek laiko atliktos 
„operacijos" (išimta iš liemens keii vien- 
račiai puvenų ir nuimti keturi ant jo augę 
kiti medžiai), ąžuolas šį pavasarį gražiai 
sužaliavo ir žadąs dar netrumpai pagy
venti. (Elta)

VIS TIEK
Iš oficialių pranešimų apie birželio 12 

dienos „rinkimus" Sovietų Sąjungoj ma
tyt, kad Lietuvos dabartinėj teritorijoj į 
balsuoti turinčiųjų teisę sąrašus buvo 
įtraukta 1.932.177 asmenys. Atseit, tiek su
rašyta 18 metų amžiaus ir vyresnių žmo
nių. Į tą skaičių neįeina silpnapročiai ir 
nubaustieji kalėti, atimant „pilietines tei
ses“. Bet galimas dalykas, kad į tą skaičių 
įeina ir baisavimo dieną Lietuvos teritori
joj buvę prašalaičiai. Pavyzdžiuj, Vilniuje 
balsavo (tad turėjo būti įrašyti ir į sąra
šus) didelė grupė Sevastopolio teatro ak
torių, kurie tomis dienomis buvo atvykę 
vaidinti Vilniuje. Čia jie turėjo balsuoti 
tik už M. Šumauską ir Vilniaus miesto par 
tijos komiteto pirmąjį sekretorių K. Mac
kevičių, kurių jie visiškai nepažįsta. Bet 
jie atvirai paaiškino, kad tai „vis tiek“, 
nes visi renkami deputatai būsią visų de
putatai... Žinoma, ir Lietuvos gyventojams 
tokiomis sąlygomis balsuojant yra „vis 
tiek“, už ką jiems tenka balsuoti. (Elta)

SKAIČIAVIMO PRIEMONĖS
Bolševikiniuose kolchozuose, kur reikia 

be galo daug skaičiavimų, knygvedyba yra 
vienas iš didžiųjų ūkininkavimo darbų. 
Lietuvoj maždaug dviejuose tūkstančiuose 
kolchozų bei sovchozų dirba 7000 apyskai- 
tininkų ir vis nesuspėja visko suskaičiuoti. 
Kai viskas stengiamasi mechanizuoti, skai 
čiavimo srity vartojamos žilos senovės 
priemonės: pagrindinė . skaičiavimo prie
monė tebėra skaitytuvai, rašo birželio 
22 d. Tiesoj V. Stašionis, Žemės ūkio eko
nomikos instituto mokslinis bendradarbis. 
(Skaitytuvai — abacus, arba juokais vadi
nama kiniška „skaičiavimo mašina“).

Tie septyni tūkstančiai kolchozinių apy- 
skaitininkų turi tik 339 skaičiavimo maši
nėles, o šiais metais žemės ūkio ministeri
ja numato pridėti tik 180. (Elta)

NAUJOS BIRŠTONO TEISĖS
Birštonas išskirtas iš Prienų rajono ir 

paskelbtas respublikinės priklausomybės 
miestu, kaip ir Palanga, Nerija ir Druski
ninkai. (Elta) 

BBC MONITORINĖ TARNYBA (ji yra 
Readingo priemiestyje Caversham) paieš
ko monitoriaus r u s ų kalbai, bet pagei
daujama mokąs lietuvių kalbą.

Kandidatai privalo pagrindinai mokėti 
kalbą. Pareiga būtų klausyti ir užrašinėti 
žinias ir kitokius pranešimus. Būtinas da
lykas: gerai orientuotis pasaulio įvykiuo
se; sugebėti rašyti mašinėle ir gerai versti 
į anglų kalbą; turėti gerą klausą. Pagei
daujamas amžius tarp 20 ir 45 m. Parink
tieji kandidatai turės atlikti bandymus. 
Parinktasis prieš galutinai paskiriant tu
rės išdirbti tris mėnesius bandomojo laiko; 
po šešių mėnesių galės dalyvauti BBC nau
jojoje pensijų schemoje. Pradinis atlygini
mas 1250 svarų metams (dėl išimtinių kva
lifikacijų gali būti didesnis), o po vienerių 
metų patenkinamo darbo atlyginimas pa
kyla iki tarp 1465 ir 1865 svarų, o priedo 
dar mokama už vakarinius darbus, kai jų 
būna, ir tai nuo paskyrimo dienos. Per pen
kias dienas prašau rašyti ir paprašyti pra
šymo formos (pridedant sau adresuotą vo
ką ir pažymint 66. C. 508. E.L.): Appoint
ments Department. BBC, London, VV.I.

vyko dalis Vilniaus komendantūros su 20 
karininkų ir 133 kareiviais. Tai jie ir su
darė pirmąjį Kauno karo komendantūros 
branduolį. Po to pradėjo gausiai rinktis sa
vanoriai, ir greitu laiku komendantūra iš
augo į stiprų ir gausų dalinį. Komendan
tūrai išaugus iki bataliono sudėties, pajus
ta trūkumas puskarininkių. Tai ir buvo 
pradėta formuoti mokomoji komanda. Pir
moji Kauno karo komendantūros moko
moji komanda buvo surinkta 1919 m. sau
sio 25 d. Komandos vadu buvo paskirtas 
karin. Jurgis Bobelis, kuris anksčiau tarna 
vo Vilniaus komendantūroje.

Tai ar galėjo J. Strumskis 1919 m. sau
sio 8 d/žygiuoti Kauno karo komendantū
ros mokomosios komandos gretose? Kaip 
rašo Komendantūros istorija, tuo laiku dar 
nebuvo mokomosios komandos ir pati ko
mendantūra dar tik ką buvo neseniai įsi
steigusi. Sausio penktoji yra Kauno karo 
komendantūros įsisteigimo diena, ir ji 
kiekvienais metais buvo minima ir šven
čiama.

V. Vytenietis

GRYBELIAI PRIEŠ TERMITUS

Vis dažniau laikraščiuose spausdinami 
pranešimai apie termitų įsigalėjimą dauge
lyje Europos miestų. Jie padaro labai daug 
žalos, išvarpydami senovinius medinius pa 
status, gadindami knygas bibliotekose ir t. 
t. Termitai paplitę net Paryžiuje, Hambur 
ge, Bolonėje, Venecijoje ir kitur. Prieš juos 
naudojami chemikalai ne visada pakanka
mai efektyvūs. Neseniai prancūzų moksli
ninkai aptiko grybelį, kuris parazituoja vie 
noje termitų rūšių ir savo „šeimininką" su 
naikina. Nuo grybelinio susirgimo žūva iš
tisos termitų kolonijos. Jei pavyks išspręs
ti šio grybelio kultivavimo problemą, bus 
galima efektyviai kovoti su žalingaisiais 
vabzdžiais, apdulkinant termitų gyvena
mąsias vietas jo sporomis.

LEGENDOS PĖDSAKAIS
Uzbekistane šimtai metų iš kartos į kar

tą buvo perduodama legenda apie tai, kaip 
senovės karo metu vienas musulmonų bū
rys pasislėpė kažkokiame kalnų urve. Le
genda minėjo net vietą, esančią maždaug 
20 km nuo Samarkando.

Prieš kurį laiką Samarkando universite
to geografai nutarė patikrinti, ar yra toks 
urvas. Po ilgų ieškojimų iš tikrųjų buvo 
surastas požeminis koridorius. Juo geogra
fai pateko į didžiules, akmenines sales, 
esančias po Termiro kalnu. Taip buvo at
rastas legendoje minimas urvas.

PAŠA UJL YJE
— Tik grįžęs namo iš Britanijos, kur iš

ėjo apmokymą su moderniaisiais ginklais, 
Ceilone buvo areštuotas kariuomenės va
das gen. Udugama (jis įtariamas vasario 
mėn. prisidėjęs prie kariuomenės sukilimo 
prieš vyriausybę).

— Indija tiksi gauti iš So v. Sąjungos 
kreditų 393 mil. svarų ketvirtajam savo 
penkmečio planui vykdyti.

— Rytiniame Pakistane moteris pagim
džiusi 9 kūdikius, bet visi jie mirę.

— Pasinaudodama reklama, kad „Gele
žinkeliu greičiau“, viena parduotuvė Bri
tanijoje, Crewe mieste, iš Londono užsakė 
žmogui atostogų metui teleskopą, iš Lon
dono siuntinys buvo išsiųstas birželio 22 
d., į Crewe atėjo birželio 23 d., bet ten sau 
gražiai ilsėjosi siuntinukas stoties patalpo
se iki liepos 4 d., o daiktą užsakęs žmogus 
jau buvo išvažiavęs atostogų.

— Tassas pranešė, kad Sov. Sąjunga pa
leido į erdves sunkią mokslinę erdvės sto
tį liepos 6 d.

— 3 britai ir 1 olandas buvo ištremti iš 
Sov. Sąjungos už pastangas platinti atsiga
bentą bibliją rusų kalba (iš jų buvę atim
ta 386 egz. biblijos ir automobilis).

— Naujai išrinktasis Dominikos prezi
dentas Dr. Balagueras tuojau įsakė suma
žinti atlyginimus sau ir daugiau gaunan
tiems valdininkams, karininkams ir poli
cijos pareigūnams (būsią sutaupyta kas 
mėnuo 803.000 svarų).

— JAV „Connecticut Medicine" žurna
lo redaktorius Dr. Nahumas tvirtina, kad 
kiekviena surūkytoji cigaretė keturiolika 
su puse minučių sutrumpina žmogaus gy
venimą.
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