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KARO SUKAKTIS
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Birželio 22 d. suėjo 25 metai nuo sovie- 
tų-nacių karo pradžios. Ta proga viso pa
saulio spauda daug rašė apie priežastis, 

.privedusias prie raudonųjų rusų ir rudųjų 
vokiečių susidūrimo. Sovietų vidaus pro
paganda tą klausimą išsprendė seniai ir 
paprastai. Ji pavergtiems žmonėms paskel
bė, kad hitlerininkai, Vakarų imperialistų 
pakurstyti ir Italijos bei Ispanijos fašistų 
remiami, užpuolė taikią Sovietų Sąjungą, 
įsibrovėliai žiauriai žudė civilius gyvento
jus, degino kaimus ir miestus, plėšė ir nai
kino visokį turtą. Tačiau visais atžvilgiais 
pranašesni sovietiniai žmonės, nenugali
mos ir neklaidingos komunistų partijos 
vadovaujami, sutrypė vokiškąjį žvėrį ir 
nubaudė karo nusikaltėlius. Dabar sovietai 
stovį taikos sargyboje ir žiūrį, kad tas žvė
ris vėl galvos nepakeltų. Okupuotos Lietu
vos spaudai ir kitoms propagandos priemo 
nėms šitas aiškinimas privalomas, todėl 
netenka nė laukti kurio nors nešališko ar 
savarankiško šio klausimo svarstymo.

Iš tikrųjų į viską žiūrint tik paviršuti
niškai ir nesigilinant į anuometinius san
tykius ir faktus, toks aiškinimas atrodo 
priimtinas. Tur būt, daugumas rusų, o gal 
ir pavergtųjų tautų žmonių, izoliuotų nuo 
teisingų informacijos šaltinių, tuo tiki. Ko
munistų aiškinimas patenkina tautines ru
sų ir partijos ambicijas ir duoda paprastą 
atsakymą į skaudų klausimą, kas kaltas 
dėl visų per karą iškentėtų vargų ir nelai
mių. Tačiau giliau ir kritiškiau į reikalą 
pažvelgus, jis pasirodo žymiai painesnis. 
Štai keletas faktų, griaunančių sovietinius 
teigimus.

Kai Kremliaus propaganda tvirtina, jog 
imperialistinės Vakarų valstybės užsiundė 
hitlerininkus ir fašistus ant Sovietų Sąjun
gos, tai žymiai teisingesnis būtų priešin
gas teiginys. Prieš antrąjį pasaulinį karą 
vyko skubus valstybių grupavimasis. Hit
lerio diplomatijai pasisekė sudaryti garsią
ją Berlyno-Romos-Tokijo ašį. Kitoje pusė
je jungėsi demokratinės jėgos: Anglija, 
Prancūzija, JAV-bės ir daugelis mažesnių
jų kraštų. Sovietų Rusijos laikysena buvo 
neaiški. Ji laukė abiejų blokų susidūrimo 
ir taikstėsi grobio. Artimiausias jos tikslas

Septynios DIENOS
SVARO ATEITIS

Nuolat svyruojant britų svaro vertei 
tarptautinėje rinkoje, ekonomistai darosi 
išvadas, kad jis bus nuvertintas arba smar 
kiai pakeltas banko procentas.

Tvirtinama, kad Londone lankydamasis 
Prancūzijos ministeris pirmininkas atkrei
pęs Britanijos vyriausybės dėmesį į reika ą 
svarą nuvertinti. Kiti ekonomistai spėja, 
kad svaro vertei pakelti Anglijos bankas 
paskolų procentą, greičiausia, pakeisiąs iki 
9 ar net daugiau.

DĖL BESARABIJOS
Rumunijos komunistinis žurnalas „Lup

ta de clasa“ (klasių kova) išsispausdino 
straipsnį, kuriame pasakojama apie Hitle
rio užsimojimus ir jo susitarimą su Stali
nu, kad dalis Rumunijos atitenka Sov. Są
jungai.

Be kita ko, straipsnyje yra tokia pa
straipa:

„Po Sovietų vyriausybės 1940 m. birže
lio 28 d. ultimatumo, kurį Rumunijos vy
riausybė priėmė, Besarabija ir Šiaurės Bu 
kovina pasidarė SSSR dalimi“.

KARŠČIŲ BANGA
JAV jau ilgesnį laiką vyksta karščiai.
Tačiau karščiai palietė ir kitus kraštus. 

Madride, Ispanijoje, kelias dienas net pa
vėsyje buvo iki 40 laipsnių C.

SUSIRŪPINIMAS BELAISVIAIS
JAV kyla susirūpinimas, kad į Šiaurės 

Vietnamo rankas patekę amerikiečių lakū
nai gali būti pradėti teisti kaip karo nusi
kaltėliai ir bausti mirties bausme.

Tų karių gali būti vietnamiečių rankose 
apie 250. Jie jau buvo varinėjami gatvėm, 
kad žmonės galėtų viešai reikalauti jiems 
tokios bausmės. Skelbiamos iš jų išreika
lautos išpažintys, kuriose jie pasisako esą 
karo nusikaltėliai. Nors Šiaurės Vietnamas 
yra pasirašęs karo belaisviams taikomąją 
tarptautinę sutartį, bet JAV nėra paskel
busios karo Šiaurės Vietnamui.

ARMIJOS KINIJOS PASIENYJE
Kinijos užsienių reikalų ministeris pa

reiškė, kad Sov. Sąjunga jos pasienyje su
traukusi armijas, kartu su amerikiečiais 
vykdydama Kinijos apsupimą. 

buvo atgauti carų valdytus ir revoliucijos 
prarastus Pabaltijo kraštus. Kai demokra
tinis blokas atsisakė suteikti Maskvai lais
vas rankas Pabaltijy, ji nieko nelaukdama 
pasirašė nepuolimo sutartį su Berlynu. 
Prie viešos sutarties buvo prijungtas slap
tas protokolas* apie pasidalijimą „įtakos 
sferomis". Vokiečiai sutiko, kad rusai už
imtų Suomiją, Estiją. Latviją, dalį Lenki
jos, Rumunijos, o vėliau, jau karui prasi
dėjus, užleido ir Lietuvą. Pasirašydama su 
Hitleriu nepuolimo sutartį, Stalinas laida
vo vokiečiams saugų užnugarį, be kurio jie 
negalėjo pradėti puolimo Vakaruose. Be 
sovietų pritarimo ir pažadų, vokiečių na
ciai vargu būtų drįsę leistis į rizikingą žy
gį. Pagaliau, vos tik Hitlerio pajėgos už
puolė Lenkiją, tuoj pat iš užpakalio smogė 
jai sovietai ir užėmė sutartą dalį teritori
jos. Tuo būdu rusai tapo vokiečių bendri
ninkais ir sąjungininkais.

Lietuvių priežodis sako: nešauk vilko iš 
miško, jei nenori būti užpultas ir suėstas. 
Alba — nekask duobės kitam, nes pats 
įkrisi. Sovietai pasielgė priešingai, negu 
sena mūsų liaudies išmintis moko. Susitar
dami su Hitleriu, jie kasė duobę Vakarų

KONGRESO
,Dar ilgai lietuvių išeivijos spaudoje bus 

rašoma apie Pasaulio L. Jaunimo kongresą 
Čikagoje, apie to kongreso priimtas rezo
liucijas bei jame pasakytas kalbas. D. Bri
tanijos ir kitų Europos kraštų delegatai, 
be abejo, parašys savo įspūdžius. Manau, 
jog visi sutiks, kad tai buvo dideas įvykis, 
padaręs gilų įspūdį kiekvienam dalyviui.

Nuo birželio 30 dienos, kada kongresas 
prasidėjo, Hiltono viešbutyje dieną ir 
naktį virė gyvenimas iki liepos 2 d., kada 
kongreso uždaromąją paskaitą skaitė dr. 
A. Sužiedėlis. Atrodė, kad viešbučio salėse 
nuolat buvo apie 1000 lietuvių, kurių dau
guma buvo delegatai iš 17 kraštų ir 3 kon
tinentų. Didžiose salėse galima buvo ma
tyti visų tų kraštų vėliavas šalia lietuvių 
trispalvės. Po dienos darbo posėdžių salė
se, vakarais jaunimas susirinkdavo į šo
kius, kurie užsitęsdavo iki 4 vai. ryto.

NETOLIMI BADO METAI
JAV žemės ūkio ministeris pranašauja, 

kad po 20 metų pasaulis atsidurs prieš ba
do pavojų, jei žmonių vis daugės taip pat, 
o nebus didinama maisto gamyba. Net 
JAV nesunaudojamasis perteklius nuo 38 
mil. tonų 1961 m. nukritęs jau iki 15 mil. 
tonų.

KINIJA NENORI PLĖSTI KARO
Ryšium su amerikiečių vykdomuoju š. 

Vietnamo bombardavimu, Pekingo „Liau
dies dienraštis“ pasisakė, kad Kinija yra 
prieš karo plėtimą. Jei Amerika net ir vi
siškai užblokuotų uostus ,tai Vietkongas 
(Pietų Vietname kovojantieji ir iš š. 
Vietnamo vis papildomi ir aprūpinami ko
munistai) turėtų pasikliauti savo jėgomis.

PARAMA ŠIAURĖS VIETNAMUI
Kadangi amerikiečiai bombarduoja skys 

tojo kuro atsargų vietas Šiaurės Vietnamo 
miestuose Hanojuj ir Haiponge, tai sovie
tai paskelbė, kad jie jau sudarę planą eko
nomiškai ir kariškai remti puolamąjį Šiau
rės Vietnamą.

Šitoks nusistatymas buvęs priimtas so
vietinių kraštų vadų pasitarimuose Buka
rešte.

Savo ruožtu sovietai įspėjo amerikiečius, 
kad jie, bombarduodami Š. Vietnamo mies
tus. gali pataikyti ir į uostuose esančius 
sovietų laivus.

KRITIKUOJA BRITUS
Amerikiečių „New York Times" kriti

kuoja britus, kad jie. sako, susilauks dide
lės nelaimės, jei ir toliau eis tuo pačiu ke
liu. Jie per daug turį sunkiai sprendžiamų 
klausimų, tarp kurių nurodoma Rodezija, 
Britų Bendruomenės kraštų tarpusavio ne
sutarimai, Vietnamas. JAV, NATO. Ben
droji Rinka, menka ekonominė padėtis ir 
svaro silpnumas.

PROCENTAS PAKELTAS
Pasirodo, ekonomistai atspėjo, kad Ang

lijos Banko procentas bus pakeltas svarui 
sustiprinti.

Liepos 14 d. jis buvo pakeltas iki 7 pro
centų, ir paskolų davimas suvaržytas. 

demokratijoms ir vokiečiams, bet patys į 
ją įkrito. Paskatindami nacius pradėti ant
rąjį pašau inį karą, jie iššaukė iš miško 
rudąjį vilką, kurio patys būtų buvę šudras 
kyti, jei Vakarų galybės, kurioms kasė 
duobę, nebūtų atskubėjusios į pagalbą.

Sovietams okupavus Lietuvą, jų propa
gandininkai, aiškindami Kremliaus politi
kos tikslus, šiauresniuose rateliuose prasi
tardavo, kad rusų-vokiečių draugystė esąs 
tik laikinis reiškinys. Maskva laukinti pro
gos smogti naciams bei fašistams ir juos 
sutriuškinti.

Italijos pasiuntinys Maskvoje Augusto 
Rosso dar 1939 metais balandžio 6 dieną 
rašė užsienio reikalų ministeriui Ciano: 
„Pagrindinis Kremliaus tikslas yra prole
tarinė revoliucija... Dėl to esu įsitikinęs, 
jog Sovietų Sąjungos vadai trokšta pasau
linio karo ir jį netiesiogiai kursto. Karo, 
kuriame susidurtų ir žlugtų priešingos ka
pitalistinės pasaulio jėgos. Sovietų Sąjun
ga darys visa, kad į tas grumtynes neįsi
veltų, kol ateis tinkamas laikas įsikišti...“

Veiklus ir ryžtingas Hitleris to laiko ne
laukė. Jis smogė pirmasis. Taip 1941 me
tais birželio 22 dieną antrasis pasaulinis 
karas išsiplėtė į visą Europą ir pasaulį. 
Jame buvo sprendžiamas daugelio kraštų, 
o taip pat ir mūsų tėvynės likimas.

Augustinas Upėnas

DIENOMIS
Šalia kongreso posėdžių, buvo suruošta 

visa eilė kitų parengimų, kuriuos milijoni
niame mieste sunku buvo visus matyti. 
Tuoj pat kongresą atidarius, birželio 30 
dieną vakare buvo idealiausios lietuvaitės 
linkimai. Galima įsivaizduoti, kaip sunku 
buvo tokią lietuvaitę išrinkti, kai kongrese 
dalyvavo bent keli šimtai gražių lietuvai
čių. Šį kartą gintarų karūną laimėjo Gied
rė Galinytė iš Bostono, kurią jūsų kores
pondentas turėjo malonumo nuoširdžiai 
pasveikinti.

Liepos 1 dieną kongreso dalyviai turėjo 
progos pasiklausyti naujos lietuviškos ope
ros, specialiai kongresui pastatytos. Tai 
mūsų jauno kompozitoriaus Dariaus La
pinsko kūrinys „Lokys“. Opera buvo pa
statyta Marijos gimnazijos auditorijoje ir 
turėjo būti tą patį vakarą pakartota, nes 
visi svečiai negalėjo sutilpti į vieną spek
taklį.

Liepos 2 dieną kongreso dalyviams buvo 
suruoštas puošnus banketas, bet daug sve
čių Hiltono viešbutyje dar prieš banketą 
vaišinosi susibūrę savo kambariuose. Teko 
girdėti lietuvišką dainą, sklindančią tarp 
Čikagos dangoraižių iš Hiltono viešbučio 
20-tojo aukšto, kur visi kambariai buvo iš
nuomoti lietuviams. Bet tikra Dainų Šven
tė buvo sekmadienį, liepos 3 dieną, Inter
national Amphitheatro salėje, kur mūsų 
dainos meno klausėsi apie 15000 žmonių. 
Daugelis dalyvių atvažiavo pasiklausyti iš 
įvairių pasaulio dalių. Iš tikrųjų ne pasi
klausyti dainų, bet susitikti bei pasikalbėti 
su draugais, kurių nematė 20 ar daugiau 
metų. Todėl koncerto salė ūžė, kaip avilys.

Anglijos lietuviai čia galėjo sutikti daug 
tautiečių, gyvenusių Anglijoje: kun. J. 
Sakevičių. B. Brazdžionį iš Bradfordo, 
Bružinskus, Kazlauskus iš Coventrio, da
bar gyvenančius Baltimorėje, ir daug kitų. 
Visi jie prašė perduoti linkėjimus savo 
draugams Anglijoje.

J. Vilčinskas

TREMTIES KNYGNEŠYSTĖ
25-ji „Jaunimo Bibliotekos“ mecenatai 

yra Jonas ir Teofilė Bakaičiai, ketteringie- 
čiai, paaukoję per D. Britanijos Krašto V- 
bą ir Apylinkių pirmininkus Jaunimo Me
tų proga to krašto jaunuoliams 35 svarų 
vertės saleziečių leidinius.

(k.p.u.)

NESUSIPRATIMAI SU UŽSAKYMŲ

VYKDYMU

Biržų „Siū’.o“ (lininių audinių) fabriko 
vadovai pradėjo tvarkytis pagal Kosygino 
reformos dėsnius: ėmė patys sudarinėti 
sutartis su įvairiomis Rusijos bei Ukrai
nos įmonėmis, pasižadėdami pagaminti 
joms daugybę audinių. Bet kai pradėjo 
vykdyti užsakymus, paaiškėjo, kad trūksta 
,ir staklių ir audėjų. Prasidėjo užsakymų 
vykdymo vėlavimai, netesėjimo baudos, 
darbo pakrikimas ir nuostoliai. Vadovai 
dabar ilgisi senos tvarkos, kada viskas bu
vo iš viršaus „pirštu parodyta", kas daryt, 
ko nedaryt. O antriniai darbininkai prie
kaištauja, ko vadovai, prieš sutartis suda- 
rinėdami, su jais nepasitarė. Bet tai nepa
deda išbristi iš klampynės. (Tiesa, 1966, 
biri. 16) (Elta)

DERLIAI BUS BLOGI
Pereitais metais, kai Rusijoj derliai bu

vo blogi. Lietuvoj, priešingai, buvo geres
ni, negu kada nors yra buvę bolševikinio 
ūkininkavimo laikais. Optimistiškoje pro
pagandinėje statistikoje skelbiama, kad 
derliaus vidurkis buvęs net 16 centnerių iš 
hektaro, esą, didesnis, negu būdavo Lietu
voj priešbolševikiniais laikais. (Paskuti
nio Lietuvos nepriklausomybės dešimtme
čio derlių vidurkis buvo apie 12 cntn., 1939 
metais — apie 13).

Toks derlius skelbiamas kaip „socialisti
nio ūkininkavimo“ nuopelnas, nors geres
nieji rodikliai gaunami kaip tik iškaičius 
ir privačiųjų sklypelių rezultatus. Palie
kant klausimą atvirą, ar arba kiek per
nykščio derliaus statistikoj yra „prirašy
mų“, visiškai aišku, kad to derliaus dy
džiui didelės įtakos bus turėjęs ir palan
kus oras, kuris nėra „socialistinės siste
mos“ nuopelnas, šįmet oras Lietuvoj nebe
žada „socialistinei sistemai" talkininkauti, 
todėl derliaus perspektyvos jau dabar ver
tinamos nebe taip optimistiškai.

Docentas P. Vasinauskas, senos mokyk
los agronomas, straipsnyje „Didieji ir ma
žieji kaimo rūpesčiai“ (Tiesa, geg. 25) pa
sakoja:

„Simne prilyta tiek, kad penktą dieną 
neišeina į lauką. Kalvarijoje pirmininkas 
L Statulevičius dejuoja, kad išdžiūvo lau
kai. Pirmosios avižos pasėtos balandžio 
pradžioje. Kaip gera būtų, kad joms kiek 
palytų. Kėdainiai skęsta obelų žieduose, o 
Joniškyje medžiai dar tamsaus atspalvio. 
Radviliškio rajono „Draugo" kolūkio žem
dirbiai, sėkmingai viską pasėję ir pasodi
nę, jau pasistatė alaus ąsotį, o čia pat, Jo
niškio rajono Mekių kolūkio pirmoje bri
gadoje, prasidedant gegužės trečiai deka
dai (t.y., po gegužės 20 dienos), dar nepa- 
sėtas nė gramas sėklos, šlapia“.

Toliau sako, kad Joniškio rajone „Anksti 
laukus padengė storas sniego sluoksnis, 
anksti, dar vasario mėnesį, jį nuleido. Si
biro šalčių nebuvo, tačiau Joniškio rajone 
neliko 30 proc. rugių, 60 proc. kviečių ir 
beveik visų dobilų. Tas pats Panevėžio, 
Biržų, Rokiškio, Pasvalio, Šiaulių rajonuo
se. ...guli ištisi derlingos žemės masyvai 
be gyvybės. Juoda žemė pamažu apsiden
gia žalia piktžolių veja, tačiau vietoje 
trūksta jėgos, kad laiku ją išdirbtų ir ap
sėtų... Jeigu žiemkenčiai labiau nukentėjo 
šiaurinėje respublikos dalyje, tai gerų do

Kai kurie balsavimo duomenys
Brežnevo-Kosygino režimas truputį re

formavo sovietinį „parlamentą“: padidino 
deputatų skaičių nuo vadinamųjų sąjun
ginių ir autonominių respublikų (sąjungi
nės dabar vietoj po 25 deputatus turės po 
32 tautybiniame Soviete). Tai darė įspūdį, 
jog nerusų tautoms (tiksliau — nerusų 
tautų vardais vadinamoms teritorijoms) 
duodama daugiau svorio nors šiaip ir ne- 
svoringame soviete.

Tačiau štai kaip tas dalykas atrodo Lie
tuvoj. Teisybė, Lietuvos teritorijai duota 
32 atstovai vietoj 25, bet užtat septynioms 
apygardoms paskirti deputatai rusai, Lie
tuvoj negyveną ir su Lietuvos gyventojais 
neturį nieko bendra. Būtent:

Varėnos apygardai paskirtas deputatas 
— generolas Gusakovskis.

Klaipėdos apygardai — laivo kapitonas 
Ivanovas.

Kretingos apygardai — generolas Jefi- 
movas.

Mažeikių apygardai — Maskvoj gyvenąs 
rusų kinematografininkų sąjungos valdy
bos pirmasis sekretorius Kulidžanovas.

Švenčionių apygardai — Borisas Popo
vas, prieš ketvertą metų Maskvos atsiųs
tas Sniečkui prižiūrėti antrasis partijos 
sekretorius (tas bent laikinai gyvena Vil
niuje).

Anykščių apygardai — Maskvoj gyve
nąs Sov. S-gos vyriausybės ekonominių ry
šių su užsieniu komiteto pirmininkas 
Skačkovas.

Šiaulių miestui — Sov. S-gos elektroni
nės pramonės ministras šokinas.

Vadinamajan sąjunginių sovietan iš Lie
tuvos teritorijos, kaip seniau, taip dabar, 
„renkama“ 10 deputatų (po vieną nuo 
300.000 gyventojų). Vienas iš jų irgi mask
viškis, partijos centro komiteto pareigū
nas Stepakovas. Jis paskirtas atstovauti 
Ukmergės apygardai.

Kiti deputatai iš Lietuvos ir beveik visi 
lietuviai. Bet nei lietuvių „atstovaujamos“ 
apygardos dėl to džiaugiasi, nei rusų „at
stovaujamos“ liūdi, kadangi visiems aišku, 
jog tai „vis tiek“...

Suplėšytų, subraukytų ar ko nors prira
šinėtų balsavimo lapelių birželio mėnesio 
sovietiniuose balsavimuose, anot oficia
laus pranešimo, buvo paduota per 636 tūks 

bilų beveik nesimato visoje respublikoje... 
Dobilų šieno šiais metais nenorėkim. Šių 
metų šienas iš motiejukų ir iš vikių-avižų 
mišinių“. Gerai esą, kad pasėta daug mie
žių. Geibėdamies nuo pašaro stokos, sako, 
„visi sėja daugiau kukurūzų" (kurie buvo 
beišnykstą iš laukų drauge su Chruščiovo 
išnykimu).

Nepalankių orų pridarytą žalą sunku 
atitaisyti labiausiai dėl darbo jėgų stokos. 
P. Vasinauskas sako matęs Joniškio rajone 
mėšlą vežtį:

„Vos tik keturias moteris surinko mėšlui 
kratyti. Jos tiesiog bėgte bėga per lauką, 
o apie lygų mėšlo paskirstymą nėra ko kal
bėti. Kitame lauke „Belorusas“ (mašinos 
vardas) sėja vikių mišinį. Ant sėjamosios 
dvi moterys. Sėklai atvežti žmogaus ne
beliko“.

Klausia, ar nėra daugiau žmonių. Atsa
kymas: „Yra. Dvi moterys serga, vienas 
vyras dirba našlių ir nusenusių sodybinius 
sklypus, žmonėms reikia taip pat laiku pa
sėti“... Pasirodo, kad „jų brigadoje iš eilės 
visi sodybiniai sklypai apsėjami arkline 
sėjamąja". (Pagal taisykles taip neturi 
būti, bet ir kolchozo vadovai sprendžia, 
kad žmonėms irgi reikia gyvent).

Vasinauskas atrado, kad vienur 35-iems 
hektarams yra tik vienas darbininkas, ki
tur net 45-iems.

— Čia ne klausimas, o aštri problema, — 
sako P. Vasinauskas. — Aštri todėl, kad 
kai maža žmonių, jokiu būdu negalima lai
ku atlikti sezoninių darbų. Dirvoms išdžiū
vus, reikėtų pasėti per vieną savaitę, o sė
jama visą mėnesį, ir dėl to labai nukenčia 
derlius... užsivilkina pasėlių priežiūra, šie
napjūtė, grūdinių derliaus nuėmimas, o 
kai ateina kaupiamųjų nuėmimas — nors 
pasikark!

Taip piešia „socialistinę sistemą" Lietu
vos laukuos agronomas P. Vasinauskas. Ir 
prideda, jog girdėjęs ekonomistus „visai 
šaltai svarstant, kad ateinantį dešimtmetį 
iš žemės ūkio į miestą reikės perkelti, be
rods, daugiau kaip šimtą tūkstančių darbi
ninkų. Girdi, ekonominiai svertai to rei
kalauja“...

— Nemanau su ekonomistais ginčytis 
dėl svertų, tačiau ten, kur žemės geros ir 
žmonių maža, reikia ieškoti išeičių, — ma
no P. Vasinauskas, beviltiškai nusileidęs 
prieš aukščiau sėdinčių ekonomistų (?) 
planus. (Elta)

tančius (sakoma, kad tie „balsavo prieš“). 
Lietuvoj tokių lapelių buvę apie 11 tūks
tančių. Tiek jų užrašė balsų skaičiavimo 
komisijos. Bet kadangi rinkimai slapti, tai 
tikrąjį tokių sužalotų lapelių „liaudies 
priešų“ skaičių slaptai tyrinėja tik če
kistai. * (Elta)

KUN. P. DAUKNYS KITOJ PARAPIJOJ
Londone gyvenęs kun. P. Dauknys kartu 

su kun. A. Kazlausku buvo išsikėlęs į pie
tinės Australijos sostinę Adelaidę.

Bet šiais metais nuo Velykų jis persikėlė 
dirbti ir gyventi į Geelongą, kuriame yra 
apie 250 lietuvių. Taip pat jam tenka ap
tarnauti ir dar daugiau kaip 10 kitų smul
kesnių lietuviškų kolonijų, išsibarsčiusių 
po Viktorijos valstiją.

Kadangi Geelongas yra tik už 46 mylių 
nuo Melburno, tai jam ir ten dažnai tenka 
lankytis, dirbant su lietuvių jaunimo or
ganizacijomis.

JPASA ULYJi:
— Rytinėje Javoje, kai 6 mėnesius už

truko sausros, apie 3.000 žmonių mirė ba
du.

— Venecijoje, ant šv. Morkaus bazilikos, 
yra 4 maurų statulos, bet vienam jų trūko 
kojos, kuri dabar buvo rasta Istanbule, 
Turkijoje! tai, sako, rodytų, kad venecijie- 
čiai 1204 m. kaip tik iš ten atsigabeno tas 
statulas, nelaimingai pražiopsodami koją).

— Norėdamas nusižudyti, amerikietis 
traukinio mašinistas ties geležinkelio bė
giais iš anksto pastatė savo automobilį, bet 
vietinis greitasis traukinys 25 minutes pa
sivėlino. o per tą laiką ne tik automobilis, 
bet ir pats mašinistas buvo sutvarkyti.

— Pakistane paieškomas autorius tos ži 
nios, kurioje sakoma, kad moteris pagim
dė 9 kūdikius, bet šie vėliau mirė, nes, pa
sirodo, žinia buvo nepagrįsta.

— Britanijos finansų ministeris nurodė 
parlamente, kad šiais metais kiekvieno gy 
ventojo galvai išeina 229 svarai mokesčių 
(1964 m. buvo 180 sv., 1951 m. 96 sv.).

— Amerikiečių atsargos pulkininkas 
Whalen suimtas kaip įtariamas šnipinėji
mu sovietams, ir jam gresia mirties baus
mė, jei kaltinimai pasitvirtintų.
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Kažkas mūsuose šūktelėjo, kad lietuvių 
rašytojai turėtų pradėti griauti konserva
tyvių pažiūrų ir praeities idealizavimo py
limus ir naujų visuotinių idėjų srove verž
tis j modernių laikų laukus. Kiti iš šalies 
priduria, kad laikas išmesti beržus verkū- 
nus ir žalias rūtas iš literatūros ir mėginti 
tvirtesnėmis kojomis atsistoti tarptautinė
se kryžkelėse.

Tačiau Vincas Mykolaitis Putinas vis 
dar įaugęs į lietuvišką žemę ir paskutinia
me ..Lango” eilėraščių rinkinyje (Vilnius, 
1966 m.) dainuoja apie savo šventąją že
mę, kukuojančią gegutę, šaligatvio be ran
kų ir be kojų žmogų ir net tokias miniatū- 
rines savo būsto dalis, kaip langas, tvora, 
durys, namas, viešnia, kol jam „angoje 
nakties" nuskaidrina „temstančias akis" 
pragiedrėjimas ir saulė, išvedanti į nera
mią būtį.

Kokia gali būti poezija apie langą, tvo.ą 
ar duris?

V. Mykolaitis nėra nei fotografas, nei 
gamtos kopijuotojas: visur jis ieško min
ties — mąstydamas ir jausdamas. Tos jo 
mąstysenos bei jausenos išvada: kai žmo
gus apsitveria dirbtinėmis tvoromis, kai 
negali pakęsti kitaip manančių, kai nesi
stengia suvokti kito argumentų, atkakliai 
įsikabinęs savo nuomonės, lyg tos tvoros, 
— jo vaizduotėje rodosi

kažkokios keistos būtybės — 
vienos per viršų j apačią virsta, 
keliasi, širsta,
po plyšius lenda kitos — 
gauruotos, biaurios, nematytos — 
ir šiurpų pragarinį
ima šokt makabrišką suktinį.
Užverda košmaras, haliucinacijos šoki

nėja, o iš tikrųjų, auštant dienai, blaivia 
galvosena išdrįsus žvilgterėti už savo sub
jektyvios minties tvoros, pasirodo, kad

aplinkui nieko nėra,
tik pro langą
šešėly
boluoja tvora.
Vadinasi, ne fonas ir ne tema, o rašytojo 

mąstysena ir jausena, jo minties skrydis ir 
straipa įlieja į kūrinį turinį, kuris išjudina 
apsnūdusius skaitytojus, praplečia jų min
ties turį ir papildo jų žiniją.

Šitokios mintys apniko, kelis kartus skri 
tant iš periodinės spaudos pažįstamo Lai
mučio švalkaus pirmąjį „Širdies nuolaužų ‘ 
(1945-1960 metais sukurtų eilėraščių) rin

L. ŠVALKAUS POEZIJA
kinį. Juk tie eilėraščiai paskirstyti į tokias 
ryškias ir visiems gerai pažįstamas temas: 
kenčiančiai šaliai, mano brangiesiems, my
limam kariui, jaunystės mergaitei ir bui
ties pasakos. Tai temos, judintos visos eilės 
mūsų poetų bei beletristų ir paprasčiau
siais bei įmantriausiais žodžiais spręstos.

Ką tad naujo randame L. švalkaus poe
zijoje?

Kokių nuotaikų? Kokių įtaigojimų? Ko
kia forma išreikštų?

L. Švalkus yra prarastos, pavergtos Lie
tuvos dainius. Ji jam vaidenasi dainuojant 
apie beržus ir duoną; ji — pavergta ir ap
leista — atkropia atsimenant artimuosius 
bei karius; jos peizažuose šmėkšteli jaunys 
tės mergaitė, o taipgi tremtyje svetimų 
įtakų gundoma lietuvaitė; jos dvasia alsuo
ja būties pasakos, nuspalvintos širdies aša
romis, namų ilgesiu, laukų čiobreliais ir 
nasturtom.

Daugiausia L. Švalkaus eilėraščiuose tė
vynės vaizdų. Jis tapo, kaip dail. A. Žmui
dzinavičius, įsižiūrėjęs į visas detales ir 
kopijuodamas beržų išpintas kasas, vėjo 
malūnus, sunkias rugių varpas, laukų aguo 
nas, gojų žalumas, tačiau savo kūryboje 
įstigiškai pasineša į pasakiškų vaizdų kū
rėją K. Šimonį, ieškodamas vis naujesnių, 
švelnesnių spalvų ir priartėdamas prie 
sapnų, pasakų ir tikrovės sulydinimo: 
Susapnuok, mergaite, susapnuok šią naktį 
sapną širdžiai mielą su rudens gėlėm.
Juk ateis berniokas pasakos pasekti, 
tavęs palydėti vargo pakelėm.

(Susapnuok)
Tas pats motyvas ir kitame (Dedikaci

jos) eilėraštyje, tik jame dar stipresnis bė
gimas nuo dienų, nemokančių paguosti, į 
nerimo sapnus:
Užge> žiburėliai, užges miestų šviesos, 
tamsumos šešėliai kambarin sruvens. 
Ir sugrįš vėl sapnas, o aš juo tikėsiu, 
su tavim ateisim Venton semt vandens.

Kai A. Žmuidzinavičius „Regėjimo“ pa
veikslą įprasmino pergalėn šuoliuojančiu 
Vyčiu, o K. Šimonis „Mergelėje su gėlė
mis“ ar „Muzikoje“ visa talento galia su
telkė šviesią viltį su žaižaruojančia saule 
ir skambančių šviesų žaismu, ieškome ir 
L. švalkaus eilėraščiuose — ryškiaspalviuo 
se paveiksluose — šalia atsiminimų — min 
ties, šalia vaizdų — idėjos. Idėją daugiur 
pajaučiame, kai kur išskaitome. Mums įtai 
gojama, kad Lietuva „kelsis amžiams Lais

vėje gyventi“, kad neilgai jau bus sutemę, 
neilgai truks lig aušros", kad „praeis per 
rūtų žemę visų tautų Karalius ir neš Lais
vę už kraują ir ašarų marias“, kad „praeis 
patsai Dievas pro kaimų sodybas“ ir, 
skruostuos tautos skalusmo ašarai žibant, 
ją laimins — ir sostai tironų sugrius“...

Taigi, mintis — tuo tarpu dar vos prabė
gom pajudinta — ieško argumentų, premi
sų ir sustoja prie spėliojimo, kad Viešpats 
už žmonių kraują ir ašaras ga.i grąžinti 
Lietuvai laisvę, kuria mūsų dainius tiki 
kaip sapnu ar pasaka. Maironiško kovingu
mo, jo istorinių prielaidų bei dedukcijų, 
šauksmo parengtin, kovon, pergalėn ir kū- 
rybinin darban nerandame.

Sustojęs prie loginio spręsmo, kad poe
tas esąs „paprastas ir... kuklus žmogus“, 
kuris „liūdi... ir juokias su minia“, kurio 
plunksna liejas žmonių „ašaros, prakaitas 
ir kraujas", L. Švalkus savo mąstysena ir 
jausena budi prie pačios žmonių širdies, 
nors ir nujaučia, kad poeto paskirtis — 
būti šaukliu, sąžine, įkvėpėju. Apdainuo
jant kenčiančią ir kovojančią tautą, neat
sargu klaidžioti „širdies pasauly plačiam", 
nors jis kupinas „grožio, meilės ir vilties" 
idėjų. Taip, kartais „širdies posmai lieka 
amžinai gyventi“, tik klausimas, ar taip 
lengva šiandien „jų meilės ugnimi“ apsvai
ginti... pasaulį.

L. švalkaus eilėraščių nuotaika svajinga 
ir, kadangi svajonės linkusios apsinešti 
liūdesio antspalviais, — gūdi, melancholiš
ka: jaučia, kaip jaunystė „pačia širdimi 
tulžį semias", ilgėdamasis įsitikina, kad 
viskas tiktai „svajonė, tik sapnas nakties 
įžūlus“.

S. Matulis, rašydamas šiam rinkiniui 
įvadą, tvirtina, kad „autorius daugumoje 
rašė paskubomis dėl parengimų, minėjimų, 
montažų. To, kas parašyta, tobulinti nebe
grįždavo. Kūrybinė refleksija, stipresnė 
autoriaus sveikata, jo žodį ir formą, many
tume, brandintų“.

Jei kūrybinė refleksija, pakartotinis grį
žimas prie sukurtų eilėraščių yra labai pa
tartinas, — renkant ilgėlesnio laikotarpio 
kūrinius knygai, būtina juos atsijoti, išly
ginti, ištobulinti. Mintis, nors ji būtų ir 
paprasta, šaukiasi tobulos, jei galima, 
naujos formos.

L. Švalkaus poetinė metrika — tradicinė, 
drąsiai galima sakyti — maironinė. Tačiau 
ir Maironis, rengdamas naujas „Pavasario 

balsų" laidas, taisė ištisas eilutes, lygino 
rimą, ieškojo vaizdingesnių įvaizdžių. Gai
la, kad mūsų dainius neturėjo progos ati
džiau perskaityti savo eilėraščių ir išsijoti 
ritmą paremiančius, bet šiaip jau visai ne
reikalingus žodelius (to, tik, vien, vien tik, 
taip...): jų gausa kai kuriuos eilėraščius 
tik sugadino. Pvz., „Amžinai" (31 psl.) ar 
„Rudens“ (106 psl.) eilėraščių pirmieji ke
tureiliai visai kitaip skambėtų, jei iš jų 
būtų nurinkti žodeliai — vis kaskart, taip, 
vien tas. „Ruduo" galėtų išvengti ritminių 
spragų, pakeitus vieną kitą žodį:

Slegia žemę čia ūkanos tirštos 
ir kasdien apsiniaukęs dangus. 
Nesiskųsdami lapai numiršta, 
tartum užmirštas vargšas žmogus. 
Pasitaiko klaidingai sukirčiuotų žodžių, 

o itin gausu korektūros klaidų. Nedovano
tina. kad dviejose kaimyninėse eilutėse 
paiiktos net trys pagrindinės klaidos:

Ir būdesim apsvaigę mes dviese 
užgęsint žiburėlių dangaus.

(Tu ateik)
Mes paprastai budime ir gesiname žibu

rėlius, kaip grožimės chrizantemomis (ne 
chrizantemomis), žilvičiais (ne žilvyčiais), 
ramunėmis (ne ramunėmis), ar pernakt 
(ne pernąkt) pabosta benamei (ne bena
miai) širdžiai liūdėti. Yra ir daugiau ko
rektūros klaidų, kurių eilėraščių rinkinyje 
neturėtų būti vietos, kaip neturėtų būti 
vietos ir pasimetusiam ritmui (plg. „Ru
duo tėviškėj" — „kad metas žagrelę pa
dėti“).

Tačiau L. Švalkus turį neabejotinų poeto 
gabumų — turi minčių, idėjų, lyrinio jaut
rumo. Mūsų visuomenė šiame rinkinyje su
siras pluoštą skambių ir vaizdingų eilėraš
čių, kuriuos galės skaityti, minėjimuose 
deklamuoti ar įpinti į ilgesnius montažus, 
juoba, kad kai kuriems eilėraščiams nesun
ku pritaikinti žinomas melodijas.

L. švalkus turėtų ir ateityje rašyti, 
kruopščiai parinkdamas žodžius, praturtin 
damas juos išmąstyta mintimi, mėginda
mas vis giliau įsibrauti į žmogiškosios sie
los raizgynus.

Poezija kalba vaizdais, įvaizdžiais. Ji 
įgauna daugiau vertės, kai talpina savyje 
poeto ai žmonių gyvenimo filosofijos at- 
čaižas.

Mielas dainiau, ženk gilyn į poezijos miš 
ką: jame atrasi nuostabiai kvapių žiedų.

Laimutis Švalkus, ŠIRDIES NUOLAU
ŽOS. Saleziečių leidinys 15. Saleziečių 
spaustuvė, Castelnuovo Don Bosco (Asti), 

1966 m., 120 psl. J. Kuzmickis
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POP. JONO ĮVYKIAI IR MINTYS

Viena proga — vyresniųjų valstybės vy
rų draugijoje — Herriot’as sviedė jam 
klausimą:

— Ar jūs tikite, mon cher Roncalli, kad 
žmonės senėdami pasitaiso?

— Žiūrint kurie! — atsakė Mgr. Roncal
li. — Tuo atžvilgiu žmonės kaip vynas: kai 
kuriuos amžius pataiso.

* * *
Kai 1957 m. kard. Roncalli aplankė 

Rieše, Pijaus X gimtinę, nudengti kardi
nolo Monico biusto, įsismaginusi minia 
sukėlė jam ovacijas. Kai kurie šaukė:

— Jis yra Pijus X, grįžtąs pas mus! 
Viva Pijus X!

— Taip, Pijus X! — nesutiko busimasis 
popiežius Jonas XXIII. — Būdamas raibu
lis, nesu visai į jį panašus. Be to, jis buvo 
šventasis!

* * *

Kai Mgr. Roncalli pirmą kartą Paryžiaus 
nunciatūroje priėmė panašų į giltinę rašy
toją Daniel-Rops. giliai atsidusęs jam pa
sakė:

— O, cher monsieur Daniel-Rops, mes 
abu turėtume pasimelsti į Dievą, prašyda
mi nuimti pusę nereikalingų riebalų, ku
rių aš turiu, ir juos jums atiduoti.

* * *
Prieš išvykdamas iš Paryižaus, naujasis 

kardinolas visai nenujautė, kad bus paskir 
tas į Veneciją. Iš tikrųjų labai nuogąstavo, 
kad nebūtų paskirtas į Romos Kuriją. Kai 
kažin kas stebėjosi šia jo baime, nusišyp
sodamas pasakė:

— Tikėk man, tai ne juokai grįžti atgal 
ir dirbti taip arti boso.

Parengė J. K.

NEMZETOER APIE LIETUVĄ

Miunchene. Vokietijoje, anglų kalba lei
džiamasis vengrų laikraštis „Nemzetoer“ 
savo gegužės-birželio numeryje beveik visą 
puslapį paskyrė paminėti Pabaltijo kraštų 
nuostoliams rusų okupacijos metais.

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

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

(87)

Užvažiavo į Liepgirius. širdis netraukė, 
bet pareiga, nieko nepadarysi. Apsidžiau
gė, neradęs Martyno, nors atvirai to nepa
rodė. Stengėsi laikytis kaip .rajono šeimi
ninkas, o iš tikrųjų jautėsi lyg pakeleivis, 
reikalo priverstas užeiti į nepažįstamą kie
mą. Jau tada su juo kažkas darėsi.

— Čia buvo pasėtas mišinys, — pasakė 
Grigas, rodydamas pirštu ne į žemę, o į 
traktorių, kuris stūksojo negyvas tuščia
me, lietaus permerktame lauke kaip gra
bas. — Vakar nelijo, tai po pietų pasėjome 
keletą hektarų. Norite pažiūrėti?

Kam klausti? Rajono šeimininkas gi...
Grigas apgręžė arklį ir, pasikilnodamas 

balne, nulėkė per ištulžusį arimą.
— Va čia vakarykščiai kukurūzai, kad 

juos kur kots. — Pasuko arklį į apsėtą dir
vą, uždrožė per sprandą pavadžiu. Gili pė
dų skriodė atkirto varsnos kampą. Pėdose 
vanduo. Aplink išvirtę suminkytos žemės 
gabalai. Pūliuojanti žaizda... Kaip jūs ma
note? Ar čia kas užaugs?

Ką jis galėjo atsakyti? Nebent pavaiz
duoti supykusį, ką ir padarė. Nesgi turi tei
sę — rajono šeimininkas...

— Kam kišate į purvą, jei žinote, kad 
neužaugs?

— O ko sulauksi? Į balą kritęs, sausas 
nekelsi.

— Nesėti! Uždraudžiu sėti, kol pradžius!
— Tiek ir tepasėjome — kur kalniau. 

Tarp lėkščių veliasi. Gal į kitą brigadą pa
josime?

Ir kitoje tas pats. Čia nors juodas pūdy
mas, ne taip širdį skauda.

— Prie Akmens Varčios, kur buvo ru
giai, dirva kaip duonos maišinys... — Gri
gas paspringo tais žodžiais ir ilgai kosėjo.

— A, ten... Žinau. Nebesėjome...
Ten buvo rugiai...
Gale kaimo atidavė Grigui arklį ir atsi

sveikino. Ne, nereikia, pėsčias nueis iki 
mašinos. Grigas paspaudė delną, bet ne 
taip tvirtai, kaip buvo įpratęs. Melsvos, ap
niukusios akys su menka viltimi žvelgė į jį, 
rajono šeimininką. Jis suprato nebylų klau 
simą ir atsakė, bet atsakė ne taip, kaip tu
rėjo atsakyti komunistas komunistui.

— Kas galėjo žinoti, kad užeis tokie lie

tūs... — pasakė beveik tą patį, ką ir prieš 
valandėlę Arvydui.

— Žmonėms reikėtų paaiškinti, kodėl 
taip išėjo.

— Paaiškinsim, kai ateis laikas, nesi
rūpink.

Grigas atsiduso, norėjo kažką pridurti, 
bet apsigalvojęs skubiai nusisuko ir nuėjo.

Paaiškinti žmonėms... Ką? Kaip? Pasi
lipti ant statinės ir užrikti: „Nesijaudinkit, 
broliai! Dar nežuvo viskas. Nepasėsime ku
kurūzų (gal tikrai jau vėlu...), rudenį tą 
žemę užpilsime žiemkenčiais. Juk reikia 
šaliai daugiau duonos. Gaila įdėto darbo, 
sėklos? Nuostolis, žinoma. Bet kur mūsų 
neprapuola?.." Ne, šitokiais žodžiais nieko 
nepaaiškinsi, o kitokių nėra. Nėra!

Pieninės kieme stovėjo tuščias furgonas. 
Trys vyrai šnekučiuodamiesi rūkė ant ce
mentinės laiptų aikštelės. Jis, Jurėnas, 
įtemptai žiūrėjo į juos, ir jie žiūrėjo į jį. 
Reikėtų užkalbinti. Bet kodėl jis turi pir
mas? Nejaugi jie jo nebeatpažįsta? Tą krei 
vakojį senį melsvai raudonu veidu dažnai 
sutinka važiuojant su grietine. Kartą ark
liai buvo įvertę į griovį furgoną. Padėjo su 
šoferiu sukilnoti bidonus. Paskui abudu 
skaniai juokėsi, nes tuo metu, kai arkliai 
pasibaidė, senio tupėta krūmuose. Negi ir 
Gojelis jo neatpažįsta? Ne, pažino! Kilste
lėjo kepurę, išsiviepė. Bet tik tada, kai be
veik praėjo pro šalį. Aniedu irgi pajudino 
matikus. Nenoriai, vien iš mandagumo, ta
čiau nusišypsoti tokiais atvejais nebūtina.

— Su kuo čia sveikinaisi, Gojeli? — pa
klausė vienas. Gal paklausė ne visai taip, 
bet jam, Jurėnui, tikrai taip pasigirdo.

Grietinvežys tyliai paaiškino .
— Kelias viešas. Per dieną čia daug vi

sokių praeina. Kur ten visus beprisiminsi. 
— atrėžė tas pats balsas.

Visi trys negarsiai nusijuokė, o gal tik 
jam, Jurėnui, taip pasigirdo... „Visokių..." 
Jis, rajkomo sekretorius, „visoks“... Pašė
lusiai ilgas kaimas. Kada prieis raštinę? 
Anksčiau to nepastebėdavo. Keista, bet, 
atrodo, ir žmonės anksčiau nebuvo tokie 
smalsūs: bemaž kiekviename lange veidas. 
Reikėjo pasakyti šoferiui, kad lauktų šia
me kaimo gale.

Kolūkio valdybos kieme, kur buvo pa
likta mašina, vėl sutiko porą žmonių. Tie 

iš tolo pasisveikino, pagarbiai nukeldami 
kepures, tačiau jis, Jurėnas, jau negalėjo 
patikėti jų nuoširdumu.

Išvažiavo. Smulkūs lietaus lašeliai kapo
jo priešakinį mašinos stiklą. Kaimas tolo 
horizonte, pamėlynavęs, šaltas ir nesvetin
gas. O ten, ant pieninės laiptų, trys vyrai. 
Ir bemaž kiekviename lange po plokščią 
dėmę. Nieko nesaką veidai. „Daug čia viso
kių praeina..." Reikėtų pakeliui užvažiuoti 
į „Auksinę varpą". Naujas pirmininkas. 
Atrodo, neblogai tvarkosi. Ir žmonės nieko. 
Bet ir Liepgiriuose prieš porą trejetą sa
vaičių atrodė nieko.

— Sustok, Povilai. Užeisiu į kolūkio val
dybą. O tu važiuok į Viešvilę. Grįšiu pės
čia...

šoferis nustebo. Iki valdybos lauko ke
liu mažiausia pusantro kilometro. O iš ten 
iki Viešvilės trigubai tiek. Kas gi čia šovė 
šeimininkui į galvą?

— Lietus, sekretoriau...
— Važiuok, važiuok! Ne cukrinis, neiš

tirpsiu.
Nuklampojo patižusiu keliu. Guminiai 

batai, neperšlampamas apsiaustas su gob
tuvu. Kai kam iš tokių rūkytojų ant pieni
nės laiptų gali atrodyti, kad sekretorius tik 
važinėja mašina. įsakinėja, nieko neišma
nydamas. o mes vieni valgome sąžiningai 
uždirbtą duoną. (Jos gal turėtume ir dau
giau, jeigu jis nekamšytų visur savo no
sies). Jam didelė alga, garbė, sotus gyve
nimas. žodžiu — ponas, o mes juodomis 
rankomis... Taip, tą tokie mato. Kad žmo
gus gražiau apsirengęs, kad važinėji maši
na, kad sėdi prezidiumuose, o kad štai jau 
antra savaitė neturi laiko su žmona nueiti 
j kiną, tai niekas nežino... Naktimis neuž
miegi, rūpesčiai galvą skelia pusiau. Juk 
rajonas, ne daržas, ne šešiasdešimt arų. 
„Daug čia visokių praeina..." Žmogau! Pa
matytum mane išgeriant šimtą gramų, ant 
viso rajono paleistum gerklę: „Sekretorius 
girtuoklis!“ Taip, mes šitoje aukštoje vie
toje visko turime, viskas mums priklauso, 
tik patys sau nepriklausome...

Užslinko debesys. Pradėjo smarkiau lyti. 
Batai slydinėjo ištulžusiame molyje. Nuo 
gobtuvo kraštų kapsėjo lašai. Sunkvežimio 
išmaltose provėžose ribėjo gelsvas vanduo. 
„Vargu mano Povilas būtų čia išsikaps- 

tęs...‘‘ Galiuką paėjėjęs, įsitikino, kad ma
šina iš tiesų nebūtų išlipusi, ir ta kelionė 
pėsčiomis dabar atrodė ne kaip tuščias, 
nuotaikos padiktuotas įgeidis, o kaip nau
dingas ir neišvengiamas žygis. „O šitokie 
pasivaikščiojimai, jų manymu, taip pat da
romi savo malonumui“, — pagalvojo su 
įniršiu, jausdamas piktą pasitenkinimą. 
Pradėjo dar smarkiau lyti. Tegu nors ak
menimis. Mes neverksime. O ana trijulė 
tikriausiai lindi po pastoge. Jauku, sausa, 
malonu. Parūkykim, pasišnekučiuokim. 
Yra ir be mūsų, kas vaikšto tokiame šuniš
kame ore...

Kelias ėjo per vienkiemį. Vienoje pusėje 
stūksojo senas mūrinis tvartas, toliau — 
daržinai.ė. Kitoje — šulinys ir gyvenama
sis namas su sodu. Verandos durys buvo 
atdaros. Ant slenksčio sėdėjo vienmarški
nis žmogus (veidas — suvytęs tabako la
pas) ir dėjo grėbliui dantis. Lūža, rodos, 
Nikodemas. Jis, Jurėnas, Lūžą pažinojo tik 
iš matymo; girdėjo, kad jo esama darbš
taus, protingo žmogaus, nors turi ydą — 
labai bloga regimoji atmintis. Vienu metu 
toje apylinkėje buvo paplitęs anekdotas, 
kaip Lūža nebepažinęs savo dukters, grįžu
sios po poros savaičių iš žemės ūkio paro
dos Maskvoje.

— Ei bičiuli! Ar išvarytas, kad per tokį 
lietų... Užeik, pypkes primušime, — pašau
kė, rankos mostu kviesdamas į verandą.

Užėjo. Atsisėdo ant sukrypusio suoliuko 
prie išmušto lango. Nuo permirkusių dra
bužių tekėjo vanduo. Užeik, bičiuli... To 
žmogaus akys kaip ir ką tik ištarti žodžiai: 
šiltos, išmintingos, geros. Draugo akys, ku
rioms vis vien, ar tu senas pažįstamas, ar 
pirmą kartą čia užklydęs keleivis. Užeik, 
bičiuli, ir viskas...

— Ar iš toli?
— „Na jau. Savo sekretoriaus nebeatpa- 

žįsti..." — norėjo pasakyti, bet paskutinę 
akimirką dingtelėjo įžūli mintis — nuslėp
ti, kas esąs. Tad garsiai tepridūrė: — 
Neatspėsi.

— Neatspėsiu, ma tave dievai. Nesvar- 
• u, iš kur žmogus, svarbu, kad geras žmo
gus.

— Ką žinai, gal aš ne iš tų... gerųjų.
— Žmogus, ne žvėris, bičiuli.
Įsikalbėjo. Lūža buvo šnekus, atviras 

žmogus, jo naiviame pasitikėjime kitais 
buvo kažkas jaudinančiai tyro, vaikiško. 
Ir tada jis, Jurėnas, piktnaudžiaudamas su 
siklosčiusiomis aplinkybėmis, pasiteiravo, 
nes negalėjo nepasiteirauti. Gal dėl to ir 
atbrido per lietų, kad pasakytų nekaltą 
frazę, už kurios slėpėsi nekantrus klausi
mas: argi tikrai „tokių daug praeina"?

— Kaip kolūkis?
— Gyvenam, bičiuli. Ne po daug, neme

luojant, na kiek tam žmogui reikia?
— Daug, labai daug žmogui reikia, ger

biamasis. Niekam tiek nereikia, kiek žmo
gui, — atsakė jis, Jurėnas, žvilgčiodamas 
iš po gobtuvo zį senį, kuris sėdėjo ant 
slenksčio pusiau nusigręžęs, nes taip buvo 
patogiau darbuotis. — Girdėjau gerą pir
mininką išsirinkote.

Lūža nusijuokė.
— Kad neblogas, visi žino, o kai dėl rin

kimo... Aš, bičiuli, nebevaikštinėju į susi
rinkimus — turiu kas nueina, — bet mano 
vaikai gali tau papasakoti, kaip rinko. Juo
kai ant juokų. Atvežė nežinomą žmogų. 
Pats Jurėnas, sekretorius. Senąjį išpeikė, 
pavarė zuikių balnoti, o atvežtinį į jo vie
tą. Dėl senojo žmonės nieko. Teisingai, ne
tikęs buvo pirmininkas, ir jo prieš kelis 
metus niekas nenorėjo rinkti — Jurėnas 
įka,bėjo. Bet dėl atvežtinio visi pasišiaušė. 
Nežinome, nereikia, vežkit atgal, mes pa
mokyti! Ir ką galvoji, bičiuli? Tris kartus 
važiavo, šaukė susirinkimus — neišdegė. 
Žmonės prieš ir prieš. O ketvirtą kartą pa
sidavė. Pavargo žmonės; įgriso visiems tie 
susirinkimai, įkalbinėjimai, ginčai. Matai, 
kokia istorija, bičiuli. O pirmininkas — 
nieko, kol kas negalima skųstis.

— Tai ko reikia? Vadinasi, sekretorius 
jūsų neapgavo.

Grėblio kotas suspurdėjo po pažastimi, 
kaukšt kaukšt viršūne į grindis.

— Kaip čia pasakius, bičiuli. Pirminin
kas neblogas, bet, kas žino, gal žmonės bū
tų išsirinkę kitą dar geresnį... Nesakau, 
sekretorius nekvailas, na protingas žmogus 
neturėtų niekinti kito nuomonės. Kiekvie
nas pagal save protingas, reikia su juo skai 
tytis, o nelaikyti avingalviu. Buvo toks at
sitikimas su manimi — į smulkmenas nesi- 
leisime. Įsimylėjau mergiotę, norėjau ves
ti, o amžiną atilsį tėveliams ji nepatiko. 
Jie pradėjo mane atkalbinėti gražiuoju — 
galėjo paimti bizūną, bet amžinatilsiai, 
nebuvo smurtininkai, duok Dieve visiems 
tokius tėvus! — ir tol kalė į galvą apsisuk
dami, kol nusileidau ir vedžiau merginą, 
kitą, katra buvo jiems prie širdies. Mote
riškė nebloga, sugyvenome, bet ana, mano 
išrinktoji, visą amžių stovėjo tarp mudvie
jų. Neturėjau tikros laimės, matai, kokia 
istorija, bičiuli. — Senis giliai atsiduso ir 
susimąstęs valandėlę žiūrėjo į kiemą.

— Man laikas... — Jis. Jurėnas, atsisto
jo. giliau ant akių užsimaukšlino gobtuvą. 
Geras dalykas — gobtuvas, bet kodėl po 
juo negalima paslėpti veido?

— Kur, bičiuli, — per tokį lietų? Ma
ryte!

— Ne, ne, šeimininke, turiu eiti!
Tačiau senis išsiplėtęs ant slenksčio, 

kaip kelmas.
— Maryte, ei Maryte! Pakurk ugnį žmo

gui apsidžiovinti.

(Bus daugiau)
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Anais senaisiais laikais... Per parapijas su peticija
Butegeidietis — TRYS LENKŲ KAVALERIJOS PRASIVERŽIMAI 

MŪSŲ FRONTO UŽNUGARIN

PARAŠŲ RINKIMAS J. T. PETICIJAI N. ZELANDIJOJ

(3)

MUŠIS TIES KURKLIAIS
Lenkų rotmistro M. Michnewicz-Hetman 

pasisakymas: ..Sutikti ties Kurkliais ne
gausingi priešo būriai buvo sumušti1'. Dėl 
šio pasisakymo peršasi šios mintys:

1. Taip pasisakyta sudaryti geresniam 
ar įspūdingesniam vaizdui prieš visuo
menę.

2. Galėjo būti keletas šaulių, kurie pa
leido keletą šūvių ir išsibėgiojo.

3. Galėjo turėti, omenyje tą 7/1 batalio
ną, kurį lenkų lėktuvas puolė ties Lyduo
kiais.

Pasisakymas miglotas, neaiškus, neįtiki
nantis. Apie susidūrimą ties Taujėnais sa
ko aiškiai, įtikinamai: ,,19-tą dieną mūsų 
joja Taujėnuose tikrai turėjo susidūrimų 
su 4-to (turi būti su 7-to, B.) lietuvių pės
tininkų pulko būreliu ir patvirtino to pa
ties pulko ėjimą iš Ukmergės Kovarsko 
link“. Šio susidūrimo išdavoje paaiškėjo 
tikslas, nusistatymas ir sprendimas toli
mesniems veiksmams.

XI.20 d. mūsų oro pajėgos darė pastan
gas sekti, kliudyti ir supti prasiveržusius 
lenkų raitininkus. Pagaliau surado juos ir 
puolė. Oro ataka buvo sėkminga, lenkų rai 
tininkams padarė nuostolių. Lenkai sako
si, kad raitininkų kulkosvaidžių ugnimi 
pašovę vieną mūsų lėktuvą. Mūsų karo la
kūnas, tos oro atakos dalyvis Itn. R. Šid
lauskas sako: „Šį kartą jokių pataikymų į 
lėktuvą nebuvo surasta, nors paskiri rai
teliai ir šaudė į mus“.

Naktį iš 20 į 21 d. kilo didelis rūkas, ir 
skridimas buvo neįmanomas. Rūkas išsi
laikė 2-3 dienas. (Mūsų Žinynas Nr. 28, 54; 
Savanorių Žygiai T. 1,244).

Lenkų kavalerijos brigada savo maršo 
pradžioje žygiavo dieną, o ilsėjosi naktį 
Videniškiuose, Kovarske, Lene. Nuo Lėno 
maršo tempas pasikeitė: žygiavo ne tik 
dieną, bet ir naktį. Atrodo, kad pasijuto 
pasivėlinę, sugaišę laiko. Be to, reikia ma
nyti, kad XI.20 d. sužinojo ir apie XI.19 d. 
rezultatus Širvintuose. Peršasi mintis, kad 
skuba norėta gelbėti susidariusią nelauktą 
padėtį fronte. Naktį iš XI.20 į 21 d. pasie
kė Nevėžį ties Kėdainiais.

Jonavos-Šiaulių geležinkelio ruože lenkų 
raitininkus pasitiko ir sustabdė šarvuotas 
traukinys ir Kėdainių partizanai, daugiau
sia gimnazijos mokiniai. Ties Kėdainiais 
baigėsi lenkų raitininkų plataus užsimoji
mo maršas į mūsų fronto gilų užnugarį. 
Tiesa, 13-tojo ulonų pulko technikos eskad 
ronuį pasisekė sunaikinti vieną geležinke
lio tiltą apie 5 km nuo Kėdainių bet tai 
buvo vienintelis objektas.

Bendrame fronte ištiktas nepasisekimas 
Širvintuose, strateginis ir taktinis nepasi
sekimas brigados maršo, kuris užsibaigė 
ties Kėdainiais, lenkų raitininkų brigados 
vadovybę privertė susirūpinti savo tolimes 
niais veiksmais. Nepasisekimas ties Kėdai
niais parodė, kad raitininkų žygis buvo 
tiktai į tuštumą, bet ne į sprendžiamąjį 
punktą. Apie žygį Kauno link svajonės bai 
gėsi. Belieka kita ir paskutinė išeitis, bū
tent: norint išvengti brigados sunaikinimo, 
reikalinga trauktis atgal prie savųjų, 
trauktis vengiant bet kokių susidūrimų, 
nors ir su smulkiomis dalimis, kad būtų 
išvengta taktinio brigados apsupimo, trauk 
tis greitu tempu. XI.22 d. sušaudę 5 suim
tuosius šaulius Troškūnuose, apiplėšę mies 
telį (L.E. T. XXXI, 520), vakare pasiekė 
Indrioniškių mstl. Traukimasis buvo sku
bus. Atrodo, kad traukimasis perėjo tik ką 
į bėgimą. Ir galų gale jie- visai paspruko. 
Paspruko nesučiupti, gal dėl ryšio bei 
transporto priemonių stokos, oro sąlygų ir 
dar dėl daugelio kitokių priežasčių. Be to, 
paskelbus ginklų paliaubas, daug kas pa
sidarė pasyvesni.

Taip baigėsi trečiasis ir paskutinis len
kų kavalerijos prasiveržimas į mūsų fronto 
užnugarį.

IŠVADOS

Visus tris lenkų kavalerijos prasiverži
mus mūsų fronto užnugarin taktinių ir 
strateginiu atžvilgiu galima suskirstyti į 
dvi grupes. Vienai grupei priklauso pirma
sis ir trečiasis prasiveržimai, kitai tik ant
rasis ir pats paprasčiausias prasiveržimas. 
Antrasis prasiveržimas visai neįdomus nei 
taktiniu nei strateginiu atžvilgiu. Buvo tik 
paprastas kyšulys. Šis prasiveržimas gali 
dominti mus tik šiais klausimais: mūsų jė
gų koncentracija likviduoti tam kyšuliui, 
pats likvidavimas — veiksmai ir rinktinės 
vadovybė, be to, lenkų raitininkų veiks
mai.

Pirmojo lenkų raitininkų prasiveržimo 
metu mūsų fronto užnugarin lenkų 13-sis 
ulonų pulkas savo uždavinį įvykdė visu 
100 pro;., gal net dar daugiau. Jie išblaškė 
mūsų I divizijos štabą ir be mūšio laimėjo 
visą plotą iki Širvintos upelio.

MŪSŲ REAGAVIMAS
I divizijos vadu buvo gen. Nastopka, 

7-to pėst. pulko vadu pik. Itn. Adamkavi- 

čius, 4-to pėst. pulko vadu kpt. Variakojis 
ii' 9-to pėst. pulko vadu bene mjr. Paške
vičius. 7/II batalionas jau buvo grįžęs į 
pulką, kuris aukštesnės vadovybės įsaky
mu buvo paliktas ties Merkine kitos divi
zijos ar kito pulko žinioje ir tik kautynių 
metu ties Kabačioku (pulkui tebesant Mai- 
šiogalos rajone) pro Lentvaravą ir, rodos, 
bene pro Musninkus grįžo į pulką. 7-tas 
pėst. pulkas vėl buvo visų trijų batalionų 
sudėties. Bendrame fronte kautynės buvo 
tik žvalgybinio pobūdžio. Nakties metu di
vizijos junginiai buvo atitraukti į sekan
čias pozicijas ar į užpakalinę gynimosi ri
bą, kitaip sakant, buvo sukapituliuota —■ 
atsisakyta nuo aktyvių veiksmų prieš len
kų raitininkus, nesitraukiant iš Maišioga- 
los rajono.

Trečiasis lenkų kavalerijos brigados pra
siveržimas į mūsų fronto užnugarį yra 
stambiausias, giliausias ir su svarbesniu 
uždaviniu negu pirmajame ir antrajame 
prasiveržimuose. Atrodo, kad lenkų karinė 
vadovybė su gen. želigovskiu, bendrame 
fronte turėdama jėgų persvarą daugiau 
negu dukart, tikėjosi stipriu smūgiu pa- 
'jėgti palaužti mūsų pasipriešinimą ir be 
Vilniaus kavalerijos brigados bendro vei
kimo bendrame fronte, o, be to, skaitėsi su 
tuo, kad kavalerijos brigados pasirodymas 
mūsų fronto užnugaryje kovai su ja pri
vers iš bendrojo fronto atitraukti kai ku
riuos junginius. Todėl raitininkų brigadai 
buvo duotas visai atskiras uždavinys, bū
tent, išeiti į mūsų gilų užnugarį, į tariamai 
lenkišką rajoną, o iš ten vykti Kauno link.

Atrodo, kad bendro fronto siekimas — 
Šventosios upės ribos ar Jonava — ir raiti
ninkų brigados veiksmai laiko ir ploto at
žvilgiu buvo suderinti. Deja, bendrame 
fronte veiksmai lenkų vadovybę apvylė. 
Kautynės pasidarė kietos — nebeįkanda
mos, o stambi pajėga (kav. brig.) nužygia
vo į tuštumą.

Raitininkų brigada du kartus buvo pajė
gi suteikti mums mirtiną smūgį, bet tų mo
mentų neišnaudojo. Pirmasis momentas 
buvo tuomet, kai ji prasiveržė ties Giedrai
čiais. Jei tuo metu ji būtų nukreipusi savo 
smūgį į 2-ro pėst. pulko kairįjį sparną ir į 
jo užnugarį, 2-rąs pėst. pulkas būtų buvęs 
sulikviduotas, o sekančios dienos būvyje 
būtų buvę sulikviduoti 7-tas ir 4-tas pėst. 
pulkai. Antrasis momentas būtų buvęs ne 
mažiau reikšmingas, jei XI.19 d. iš ryto 
anksti įš Kovarsko ne Kraupėnų-Taujėnų 
kryptim būtų pasukę, bet Ukmergės link. 
Ta kryptis buvo visai nedengiama. Ukmer
gėje buvo tik 7-to pėst. pulko mokomoji 
komanda. Reikia manyti, kad raitininkų 
brigados vadovybė skaitėsi su 7/1 batalio
no buvimu toje kelio kryptyje.

Raitininkų brigada, būdama judri, pano
rėjo išnaudoti savo judrumą, t.y. aplinki
niu keliu aplenkti 7/1 batalioną, tad ir nu
žygiavo Kraupėnų - Taujėnų - Ukmergės 
kryptimi. Bet raitininkų pralaimėtasis su
sidūrimas ties Taujėnais brigadą nukreipė 
į tuštumą. Galutinė išvada — brigada neiš
naudojo dviejų momentų, kurie būtų turė
ję sprendžiamos reikšmės visai kautynių 
eigai. Pirmasis momentas buvo ties Gied
raičiais, antrasis XI.19 d. iš ryto Kovarske, 
o kai ji buvo ties Taujėnais, tai Ukmergėje 
jau buvo 8-to pėst. pulko daliniai ir 7-to 
pėst. pulko mokomosios komandos likusioji 
dalis.

Vilniaus kavalerijos brigada savo reido 
metu Kėdainių kryptimi sutiktus bei su
čiuptus karius ir šaulius šaudė vietoje (J. 
Matusas, Šau.ių Sąjungos istorija, psl. 
63, 69).

K. Ališauskas, pasisakydamas, kad „Rim
čiausia jėga prieš šią brigadą buvo Draus
mės kuopa“ (K. Ališauskas, Pik. K. Žuko 
„žvilgsnis į praeitį“. Pastabos ir nuomo
nės. Lenkų kavalerijos veiksmai. Karys 
Nr. 9 (1356), 289 psl. 1959 m.), labai su
klydo. Kaip matome, prieš lenkų raitinin
kus veikė 7/1 batalionas, 7-to pėst. pulko 
mokomoji komanda ir 8-to pėst. pulko da
liniai Ukmergėje, vėliau mokomoji koman
da Siesikuose. Dar dėl pasisakymo: „Rim
čiausia jėga prieš šią brigadą buvo Draus
mės kuopa.“ Deja, toji „rimčiausioji jėga“, 
atrodo, buvo paskirta šiaurės sienų saugo
ti, bet ne prieš lenkų raitininkus, ir atrodo, 
kad ji visiškai niekur ir nepasireiškė prieš 
lenkų raitininkus.

Ten pat K. Ališausko parašyta: „Gen. S. 
Žukauskas telkė viską, ką turėjo ir ką ga
lėjo prieš lenkų puolančius pėstininkus. 
Nedavė nieko nei pik. Žukui brigados puo
limui prie Kėdainių atremti ir nei kitiems 
vadams ar komendantams. Šauksmų ir pra 
šymų buvo“.

Šis pasisakymas visai nevykęs ir netei
singas. K. Ališauskas užsimiršo, kad pik. 
K. Žukas buvo Krašto apsaugos ministeris, 
o gen. Žukauskas buvo tik armijos ar ka
riuomenės vadas. Be to. žiūrėkime, kokie 
buvo 7-to pėst. pulko I bataliono veiksmai 
XI.18 d. vakare. Jei kariuomenės vadas 
niekam nieko nedavė, tai I divizijos vadas 
astronomišku tikslumu darė viską, pvz., 
8-to pėst. pulko dalinių sulaikymas Ukmer-

Apie parašų rinkimą J.T. peticijai pirmą 
kartą išgirdau Aucklande per Vasario 16 
dienos minėjimą, kur prie įėjimo į minėji
mo salę Krašto Valdybos kasininkas rinko 
aukas Jaunimo Kongresui, o ant stalo gu
lėjo peticijos lapai. Aukojome, pasirašėme 
peticijos lapuose. Programos metu tikėjo
mės plačiau išgirsti apie Jaunimo Kongre
są ir organizuotą parašų rinkimą. Deja, po 
Krašto Valdybos pirmininko, ir taip pat 
jaunimo atstovo į kongresą, Vyto Grigaliū
no kalbos, kuri buvo skirta Vasario 16, 
apie J. K. ar parašų rinkimą peticijai neiš
girdome nė žodžio.

Oficialiai programai pasibaigus, tautie
čiams prie kavos puodelio besišnekučiuo
jant, tyliai kreipiausi į pirmininką, prašy
damas painformuoti susirinkusius apie J. 
Kongresą ir parašų rinkimo talką. Pirmi
ninkas pažadėjo tai padaryti, bet pažadas 
liko pažadu: skirstėmės namo, nieko apie 
tai neišgirdę. Atrodė, kad parašų rinkimą 
reiktų pravesti ne tik savųjų tarpe, bet ir 
plačioje N. Zelandijos visuomenėje. Kiek
vienas parašas neliktų vien parašu, bet bū
tų pagalbos šauksmas į Jungtines Tautas 
gelbėti Lietuvai.

Po šio Vasario 16 d. minėjimo bėgo die
nos, bet mūsų Krašto Valdyba tuo reikalu 
nieko nedarė, nors valdybą sudaro jauni
mas, o šie metai yra Jaunimo metai.

Tam reikalui išsiaiškinti nutariau nueiti 
pas Valdybos pirmininką. Jis man pasakė, 
jog iš Amerikos yra gauti tik penki petici
jos lapai, kurie esą jau pildomi ir būsią 
užpildyti. Aš jam pasiūliau parašų rinki
mą pravesti ir kitataučių tarpe. Pirminin
kas sutiko ir pažadėjo gauti daugiau peti
cijos lapų. Pasiūliau negaišinti laiko ir tuo 
reikalu nevarginti J.K. organizatorių, bet 
atsispausdinti čia Aucklande reikiamų pe
ticijai blankų. Pirmininkas pareiškė, kad 
yra svarbesnių reikalų, kaip, pvz., motinos 
dienos minėjimas, kuriems reikia pinigų, 
o šiam reikalui skirti lėšų negalįs. O iš ki
tos pusės koks gi bus skirtumas, jei surink
sime 100 ar 3.000 parašų? Bet pridūrė, jei 
surinktumėm daugiau parašų, tai, be abe
jo, bus didesnė garbė Jaunimo kongrese. 
Šiai jo nuomonei griežtai pasipriešinau, 
nurodydamas savo motyvus ir priminda
mas, kad neturime ieškoti kokios nors gar
bės, bet turime jausti pareigą padėti tėvy
nei nelaimėje. Pasiūliau pats paskolinti pi
nigų šiam svarbiam reikalui. Pirmininkas 
sutiko.

Atspausdinus daugiau peticijos lapų ir 
jais apsirūpinęs, pradėjau lankyti Auck- 
lando ir jo priemiesčių katalikų parapijas, 
kurių čia esama net 36. Kiekvienam klebo
nui aiškinau apie vykstantį Jaunimo Kon
gresą ir peticijos reikšmę. Visi kunigai 
mielai sutiko patys pasirašyti, bet ne visi 
sutiko be vyskupo leidimo rinkti parašus 
parapijiečių tarpe.

Vėl einu pas pirmininką ir aiškinu su
sidariusią padėtį. Prašau išrūpinti vysku
po leidimą ir paruošti atsišaukimą, kuria
me būtų nušviesta mūsų tautos kova ir jos 
kančios, Jaunimo Kongreso tikslai ir para
šų rinkimo reikšmė. Pažada tai padaryti, 
bet vėl bėga laikas —■ nieko negirdėti. 
Kreipiuosi į Valdybos sekretorių, kuris pa
žada tuo reikalu pasikalbėti su pirminin
ku.

Vėl viskas pradėjo suktis lyg užburtame 
rate. Bet kaip lietuviškas posakis sako — 
nėra padėties be išeities. Pasinaudodamas 
1965 m. Australijoj pabaltiečių išleistu at
sišaukimu į australų visuomenę 25 m. rusų 
okupacijos proga, kai ką išbraukdamas ir 
pridėdamas, pritaikiau N. Zelandijai. Pa
rodžiau pirmininkui. Jis sutiko panaudoti 
tai, pridėdamas dar savo laišką, skirtą ku
nigams. Atsišaukimas atspausdinamas 
spaustuvėje. Dabar jau turime vyskupo 

gėje taip pat buvo nukreiptas prieš lenkų 
raitininkus. Tiesa, tas sulaikymas truko 
tik kelias valandas, bet faktas lieka faktu. 
I divizijos vadas pik. Itn. Adamkavičius bi
jojo pakartotinio panašaus įvykio su pana
šiais rezultatais, koks įvyko pirmojo lenkų 
kavalerijos prasiveržimo metu mūsų užnu
garin. Jo baiminimasis buvo teisingas ir 
pateisintinas.

TRUPUTĮ DĖL KARIUOMENĖS VADO 
GEN. S. ŽUKAUSKO ATVYKIMO Į

UKMERGĘ
Neteisingame 7-to pėst. pulko veiksmų 

ties Širvintomis aprašyme XI.18 d. datoje 
įterpta taip pat neteisinga žemiau sekanti 
žinutė: „Kariuomenės vadas gen. S. Žu
kauskas atvyko į Ukmergę ir pats perėmė 
šio fronto ruožo vadovavimą“ (Lietuvių 
Enciklopedija, T. XXX, 18). Čia turiu pa
sakyti, kad XI.19 d. kariuomenės vadąs 
gen. Žukauskas, sužinojęs apie pakartotinį 
nesutarimą tarp I divizijos vado pik. Itn. 
Adamkavičiaus ir 2-ro pėst. pulko vado 
mjr. J. Petruičio, vyko į Ukmergę išlyginti 
nesklandumų. Kariuomenės vadas gen. Žu
kauskas išvažiavo iš Kauno į Ukmergę 
XI.19 d., tuo metu, kai jau buvo aiškus mū
šio likimas širvintuose ir lenkų kavalerijos 
brigados žygio kryptis Taujėnų rajone. 
Atvažiavo į Ukmergę XI.19 d. popietinėmis 
valandomis (pavakaryje). 

žiuoti. O atvažiavus priima kaip seniai 
lauktą svečią. Atidžiai perskaitęs mūsų at
sišaukimą, klausia kokios tikybos esu. •— 
Katalikas, — atsakau, na, ir galvoju, dabar 
jau baigta — išvys. Bet kur tau! Sujaudin
tas jis reiškia didžiausią užuojautą Lietu
vai ir gėrisi mūsų ryžtingumu, pažada da
ryti viską, ką tik gali. Paprašo jo palaukti, 
o jis eisiąs tuojau parašyti tam reikalui 
lydraštį ir duosiąs visų jo žinioje esančių 
parapijų adresus. Tuo pačiu atsiprašo, kad 
šiuo sykiu negalįs su manim ilgiau pasikal
bėti apie Lietuvos vargus, nes už pusva
landžio laukiąs svečių. Sužinojęs, kad lau
kia svečių, aš pasiūliau jam lydraštį para
šyti tada, kai jis turės daugiau laiko. Aš 
rengiuos išeiti, o jis vis dar neleidžia, tei
raujasi apie mūsų tautą, apie rusų žiauru
mus, liepia nepavargti, bet kovoti iki galo, 
nes anksčiau ar vėliau Lietuva būsianti 
laisvųjų tarpe. Taip kalbėjomės iki svečių 
atėjimo. Širdingai padėkojau, o jis liepė 
būtinai rytoj užeiti, nes viskas bus paruoš
ta. Man negalėjus sekančią dieną ten nu
vykti, Valdybos pirmininkas parsinešė pui
kų lydraštį, kuris tuojau buvo nukopijuo
tas ir su pridėtais raštais išsiuntinėtas.'

Užeinu pas Išganymo Armijos Aucklan
do divizijos vadą pik. Itn. Searle. Perskai
tęs atsišaukimą, atsistoja ir sako; — Mes 
tikime Dievu! Jūsų peticija verta paramos. 
Ir tuoj rašo laišką Išganymo Armijos va
dui N. Zelandijoje pravesti tikslų parašų 
rinkimą visose N. Zelandijos 8-se divizijo
se. (Kaip vėliau sužinojau, parašų rinki
mas buvo pravestas tik Aucklando divizi
joje, nes tuo metu Vyr. Armijas vadas bu
vo metinėse atostogose, o mes prašėme už
pildytus lapus grąžinti ne vėliau gegužės 
3 d.).

Toliau einu pas prezbiterionų vadą po
litiniams reikalams Dr. Sherif. Maloniai 
mane priima, išklauso ir paprašo mano ad
reso. Pagaliau sako: — Jūsų peticija jau 
trečia. Pirmoji buvo: išvaryti iš Škotijos 
amerikonų povandeninius atominius lai
vus. Antroji — sutabdyti prancūzų atomi
nės bombos bandymus Ramiajam vande
nyne. Abi peticijas atmečiau, bet jūsų peti
cijai pritariu.

Duoda man jo žinioje esančių parapijų 
adresus ir pasiūlo į kiekvieną parapiją pa
siųsti atsišaukimą su peticijos lapais. Lyd
raščio neduoda, nes jų kunigai esą laisvi 
tuo reikalu. Baigdamas pridūrė, kad už 
dviejų savaičių būsiąs visuotinis jų kuni
gų suvažiavimas ir pats paraginsiąs mūsų 
peticiją paremti.

Einu pas subatistus. Perskaitė atsišau
kimą ir pasakė, kad be tam tikro komiteto 
susirinkimo jis nieko negalįs čia padėti. 
Po poros savaičių pirmininkas gavo iš jų 
laišką, kuriame pranešė, kad jie nedrau
džia mums prie jų bažnyčios rinkti para
šus. Dėl laiko stokos ši proga nebuvo iš
naudota.

Atsiradau murmonų būstinėje. Susiran
du jų vyriausią vadą, kuris vadinasi Vals
tybės prezidentu. Perskaitęs raštą, pareiš
kia užuojautą mūsų tautai, bet apgailes
tauja nieko negalįs padėti, nes turi griež
tus nurodymus iš Amerikos nesikišti į bet 
kokius politinius reikalus, tačiau pasilaiko 
mūsų atsišaukimą.

(Bus daugiau)

— „Komsomolskaja pravda“ kaip „ver
gijos ženklą“ užsipuolė dabartinę jaunimo 
madą nešioti ant kaklo kryželį ant grandi
nėlės (nepaaiškinta, iš kur tie dalykai gau
nami).

leidimą ir atsišaukimą dviejuose lapuose, 
bet jų turinys skirtas tik katalikams. Pir
mininkas pažada aplankyti devynias para
pijas, o aš pasiunčiu paštu peticijos lapus, 
vyskupo leidimą ir atsišaukimus visoms 
Aucklando parapijoms, kurias asmeniškai 
sunku pasiekti. Likusias 27 parapijas lan
kau antrą kartą. Pamatę vyskupo leidimą, 
kunigai mielai sutinka bendradarbiauti.

Taip vieną vėlų šeštadienio vakarą atsi
duriu šv. Mykolo parapijos klebonijoj. Kle
bonas pažadėjo sekmadienio visose penkio
se Mišiose paraginti parapijiečius pasira
šyti, bet tik su sąlyga, jei parūpinsiu ne 
mažiau 6 žmonių talką, kurie po kiekvienų 
Mišių prie bažnyčios durų rinktų parašus. 
Sutarta. Skambinu pirmininkui, prašyda
mas talkos. Jis atsisako, nes parašus tą 
patį sekmadienį su savo tėvų pagalba rink
siąs prie savos parapijos bažnyčios. Ta
čiau talkai pasiūlo savo brolį.

Rytojaus dieną prie bažnyčios atėjo pir
mininko brolis, kuris atsivedė ir vieną ai
rį. Tą dieną iš viso surinkome 360 
parašų. Jei būtumėm turėję daugiau tal
kos, galėtume surinkti dvigubai tiek.

Palengva pradėjo grįžti iš Aucklando 
vyskupijos kitų parapijų užpildyti lapai. 
Kilo ir mūsų ūpas. Pasiūliau Valdybos pir
mininkui nepasitenkinti vien Aucklandu, 
bet prašyti leidimo ir iš Wellingtono, Du- 
nedino ir Christchurchio vyskupų. Pirmi
ninkas parašė vyskupams laiškus. Iš Wel
lingtono arkivyskupo buvo gautas greitas 
atsakymas. Pats arkivyskupas išsiuntinėjo 
jo žinioje esančioms parapijoms savo as
meniškus laiškus, ragindamas kunigus ir 
parapijiečius pasirašyti peticiją. Gavus iš 
jo sutikimą, aš nupirkau Australasian and 
New Zealand Catholic Directory knygą, 
kurioje yra visos N. Zelandijos katalikų 
parapijų adresai, ir tuojau su pirmininku 
išsiuntėme jiems mūsų atsišaukimą ir pe
ticijos lapus.

Po kurio laiko ir Christchurchio vysku
po sekretorius atsiliepė. Buvo gautas gana 
keistas atsakymas: „Vyskupas po tokiu 
leidimu nenori pasirašyti, bet jūs esate 
laisvi kreiptis tuo reikalu į mūsų žinioje 
esančias parapijas“. Išsiuntėme ir tenai.

Laukiame atsakymo iš Dunedino vysku
po. Slenka savaitės, bet žinios nėra. Ragi
nu pirmininką rašyti pakartotiną laišką, 
gal pirmasis kur dingo. Tačiau jis nesutin
ka, lieka neperkalbamas ,

Pagaliau nutariu kreiptis į protestantus. 
Tačiau dabar reikia pakeisti šiek tiek at
sišaukimo turinį, nes jis skirtas tik kata
likams. Tuo reikalu užeinu pas vieną jau
ną lietuvį, kuris neseniai yra baigęs geolo
gijos mokslus magistro laipsniu. Jis mielai 
ir tuojau sutinka perdirbti atsišaukimą 
taip, kad tiktų katalikams, protestantams 
ir visai netikintiems. Ta pačia proga jo pa
prašiau, kad jis parašytų ir pasiųstų mūsų 
atsišaukimą į Cook salą, kur esąs vienas 
belgų vyskupas, jo prašant leidimo ir pri
tarimo skelbti tos salos juodukams apie 
rusų žiaurumus ir lietuvių tautos laisvės 
kovą. Už kelių savaičių iš Cook salos ga
vome 140 parašų.

Su šiuo nauju atsišaukimu vėl einu pas 
Valdybos pirmininką. Jis sutinka nuo šios 
dienos naudoti naująjį ir atspausdina kopi
jas.

Pasiėmęs laisvą nuo darbo dieną, išeinu 
pas protestantus. Kreipiuosi pirma į bab- 
tistų kunigą. Šis man pataria kreiptis į Dr. 
Edgar. Skambinu šiam daktarui ir bijau, 
gal nesutiks kalbėti. Prašo tuojau atva

KOVA SU NUSIKALTIMAIS
Viešosios milicijos ministras Lietuvoj 

(A. Gailevičius) birželio 26 d. per Tiesą 
kreipėsi į visuomenę, kviesdamas padėti 
suvaldyti chuliganus. Su jais nebesusido- 
roja ne tik milicija, bet ir „draugovinin
kai“, tai yra, savanoriai milicijos pagalbi
ninkai, kurių, bent popieriuje, Lietuvoj 
esą suorganizuota bene kelios dešimtys 
tūkstančių.

Chuliganams esą per daug nuolaidžiau
jama. Administracija atgalia ranka tesi- 
naudojanti baudimo teisėmis, bausmių lai
ku nevykdanti, o vadinamieji „draugiški 
teismai“ esą dar nuolaidesni. Tas chuliga
nus tik padrąsina leistis į didesnius nusi
kaltimus. (Nebe pirmas kartas, kad valdi
niai laikraščiai skundžiasi visuomenės, 
ypač jaunimo pasyvumu talkininkauti val
džiai).

— Nors draugovininkų skaičius kasmet 
didėja, — rašo Gailevičius, — pastaruoju 
metu sumažėjo laisvanoriškų liaudies 
draugovių aktyvumas saugant viešąją 
tvarką. Neretai draugovininkų patruliavi
mas būna formalus. Kai kurie draugovi
ninkai nesąžiningai atlieka savo pareigas, 
nereaguoja į įstatymų pažeidimus, „nepa
stebi“ chuliganų... Todėl su kartėliu tenka 
pažymėti, kad dalis jaunimo, veikiama 
amoralių žmonių, tampa chuliganais, pa
daro sunkių nusikaltimų. Nepilnamečių 
komisijos, visuomenės organizacijos nėra 
pakankamai principingos, kovojant su 
šiais pažeidimais. Jos tenkinasi įkalbinėji

mais ir retai baudžia chuliganus visu įsta
tymų griežtumu...

Nupiešęs tokius „tarybinio žmogaus“ 
auklėjimo rezultatus (jaunieji chuliganai 
gimę ir augę bolševikinėj santvarkoj), 
Gailevičius ieško pasiteisinimo „praeities 
atgyvenose“. Girtavimas esąs ryškiausia 
„praeities atgyvena“...

— Viešosios tvarkos apsaugos ministeri
jos analizė rodo, — aiškina tvarkos saugo
tojas, — kad iš 1965 metais užregistruotų 
chuliganiškumo atvejų beveik 90 procentų 
įvykdė neblaivūs asmenys. Beveik visi as
menys, teisti už smulkų chuliganiškumą, 
pažeidė įstatymus būdami girti. Tarp kit
ko, asmenys, patraukti baudžiamojon atsa
komybėn už chuliganiškumą ir administra 
cijos bausti už smulkų chuliganiškumą, 
kaip taisyklė, sistemingai girtaudavo. Be 
to, pasitaiko atvejų, kai girtaujama darbo 
metu, ir būtent dėl to kai kur kelia galvą 
chuliganai...

Iš to aišku, kad Gailevičius turi bėdos 
ne su savaimingu chuliganizmu, o daugiau 
šia su pasigėrusių siautėjimu. Girtavimas 
Lietuvoj niekad nebuvo paplitęs taip, kad 
būtų girtaujama net darbo metu. Girtavi
mui palankios sąlygos ir paskatinimai su
klestėjo rusams Lietuvą užplūdus, beveik 
iš pat pirmos dienos. Girtavimas ir girtas 
chuliganizmas tai ne kokios „praeities at
gyvenos“ (tokios būtų turėjusios gana lai
ko išnykti), o Gailevičiaus saugomosios 
tvarkos nešamieji „ateities pumpurai“ ir 
iš jų besirpstančios „uogelės“.
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LONDONAS
LAIKRAŠTIS NEIŠEIS

RUGPIŪČIO 2 D.

Dėl vasaros atostogų „Europos Lietuvis“ 
neišeis rugpjūčio mėn. pirmąją savaitę.

AUSTRALIECIAI SVEČIAI

Londone ilgiau vieši iš Australijos atva
žiavę inž. Stp. Jerembauskas su ponia dan
tų gydytoja.

Jie pasiryžę dar ir plačiau pavažinėti po 
Britaniją.

J. RUTKAUSKAS LONDONE

Leisdamas vasaros atostogas, donkaste- 
riškis Juozas Rutkauskas kelioms dienoms 
buvo užsukęs į Londoną ir apsistojęs Lie-' 
tuvių Namuose.

ANGLIJOS IR SKOTUOS JAUNUOLIŲ 
DĖMESIUI

Norintieji pakeliauti į Kontinentą ir pa
matyti daugiau žmonių ir kraštų, išgirsti 
daugiau kalbų, tepasiskubina užsisakyti 
vietą „Lithuanian Party“ — bendram bi
lietui.

Kultūringoji kelionė bus liepos paskuti
nėm dienom su vienos ar poros dienų stab
telėjimu Paryžiuje.

Atostogos prie Matterhorno Italijoj užsi
tęs nuo rugpjūčio mėn. 1 iki 25 d.

Užsisakyti kandidatai gali kreiptis į vie
tinius Apylinkių pirmininkus ir kunigus 
klebonus ar j Lietuvių Namus Londone.

LIET. SODYBA
YRA LAISVŲ KAMBARIŲ!

Netikėtai atsirado keletas laisvų kamba
rių skautų stovyklos metu — rugpiūčio 
6-13 d.d. savaitę.

Kas norėtų pasinaudoti, prašom skubiai 
susisiekti su Lietuvių Sodybos Administra
cija: Headley Park, Headley, nr. Bordon, 
Hants, arba telefonu: Bordon 2810.

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.

MERGUŽĖLE (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.

ATOSTOGOS ALPIŲ KALNUOSE

Sėkmingai organizuojasi didokas berniu
kų transportas atostogoms pas lietuvius sa
leziečius Matterhorno papėdėj.

Iš Londono pramatoma jau apie penkis 
Alpių vasarnamiui ir kita tiek kelionei ap
link Italiją.

Visais reikalais galima raštu ar telefonu 
kreiptis: Kun. Petras M. Urbaitis. Lithua
nian House, 1-2 Ladbroke Gardens, Lon
don W. 11.

PAREMS JAUNIMO TRANSPORTĄ

Jaunimo Metų .proga kas negalėjo pake
liauti j Chicagos Jaunimo Kongresą, tene- 
praranda vilties nors kontinente atsilan
kyti.

Yra vilčių, net garantijų, kad jaunieji 
keliauninkai susilauks vietinių organizaci
jų, klubų, draugijų ir pavienių asmenų 
konkrečios paramos.

Aukas prašoma siųsti: Kun. P. M. Urbai
tis, Lithuanian House, 1-2 Ladbroke Gar
dens, London, W. 11.

AZIJOS MILŽINAS
Tai buvusio per 20 metų Kinijos misio

nieriaus spaudai ruošiama aktuali ir gau
siai iliustruota pustrečio šimto puslapių 
knyga. Kad ji išeitų, dar reikalinga anks
tyvų prenumeratorių talkos.

Auka nuo vieno sterlingo aukštyn.
Būtų gera, kad atsirastų savanorių, no

rinčių pravesti tam reika'ui vajuką jų gy
venamo) apylinkėj.

Pirmasis jau atsirado. Jis yra Bronius 
G'.eveckas, londonietis.

STOKE-ON-TRENT
ANDRUŠKEV1CIAI SULAUKĖ SAVO 

GIMINAIČIO
Liepos 14 d. iš Kanados atskrido Stoke- 

on-Trente gyvenančio savo brolio Vytauto 
aplankyti agr. Kostas Andruškevičius.

Jis nori paviešėti pas brolį, susipažinti 
su Londonu ir Lietuvių Sodyba ir dar nu
vykti į Prancūziją.

Aerodrome jį pasitiko trys brolio sūnūs 
ir K. Makūnas.

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

PADĖKA
Labai nuoširdžiai dėkojam visiems Brad

fordo ir apylinkės tautiečiams, kurie iškėlė 
mums, išvykstantiems Kanadon, tokias 
puikias išleistuves Bradfordo Lietuvių Vy
ties Klube šių metų birželio mėn. 18 dieną.

Dėkojame visiems kalbėtojams už gra
žius žodžius, visoms ponioms už puikius 
stalus, ypač daug darbo įdėjusioms šeimi
ninkėms p. J. Burbienei ir p. M. Galva- 
nauskienei. ir Klubo Valdybai už visokias 
mums suteiktas lengvatas.

Mes niekada nenutrauksim ryšių su 
Bradfordo ir Anglijos lietuvaiis.

Ačiū!
Šergalių šeima

NOTTINGHAMAS
SU JAUNIMU

Liepos 23 d. prasideda Liet. Jaunimo Ži
dinyje lietuviams berniukams stovyklinės 
atostogos. Baigsis rugpiūčio 6-7 d. Rūpina
masi, kad jos praeitų sveikai ir naudingai. 
Liepos 31 d. po lietuviškų pamaldų 11 vai. 
Židinyje atostogaujantis jaunimėlis tautie
čiams išpildys ypatingą programą.

Neseniai iš Lietuvos atvykęs Vasario 16 
gimnazijos mokinys kalbės ir parodys iš 
tos mokslo įstaigos gyvenimo filmą. Bus ir 
kiti jaunuoliški pasirodymai. Taigi atvy
kime, pabendraukime. Ypač jaunimas.

MANCHISTERIS
IŠLEISTUVĖS

Liepos 4 d. iš Liverpoo'.io į Kanadą iš
plaukė Petrauskų ir Laukių šeimos. Nors 
abi šeimos gyveno Rochdalėj, bet Man- 
chesterio kolonijai jų netekimas itin skau
dus, nes tai nuoširdūs ir mėgstami žmonės, 
dalyvavę visuose lietuviškuose parengi
muose ir daugeliu atvejų programose. Pet
rauskas ilgą laiką dainavo vietiniam Man- 
chesterio vyrų chore. Laukys ilgus metus 
vadovavo lietuviškam orkestrėliui, kuris 
grieždavo tiek Lietuvių Klube, tiek kito
kiuose lietuviškuose parengimuose. Kai 
dėl kitų emigracijos orkestras iširo, jis ne 
sykį akordeonu linksmino Klubo lankyto
jus vienas.

Paskutiniais metais seniai užleido vietą 
jaunimui. Petrauskų sūnus ir duktė ir 
Laukių dvi mergaitės dalyvavo Manches- 
terio-Rochdalės tautinių šokių grupėj. Šiai 
grupei netekus keturių savo narių, jau di
džiausias smūgis.

Lietuvių Klube šeštadienį, liepos 2 d., 
Laukių ir Petrauskų šeimos dalyvavo 
jiems surengtose išleistuvėse. Organizacijų 
atstovai išreiškė, padėką už bendradarbia
vimą lietuviškos kolonijos veikloje ir lin
kėjo sėkmės naujoje šalyje.

Šiam įvykiui įamžinti Karanauskas su
suko filmą.

A. Kublinskas

LIETUVIŠKOS PAMALDOS

NOTTINGHAM — liepos 24 d., . 11 vai., 
Jaunimo Židinyje.

NOTTINGHAM — liepos 31 d.. 11 vai., L.
Jaunimo Židinyje.

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

JEI REIKIA PASIŲSTI SIUNTINI 
— KREIPKIS Į
LIETUVIŲ NAMŲ BENDROVĘ, 

2, LADBROKE GARDENS, 
LONDON, W.ll.

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

Nesusipratimėlis dėl ašarų aptarimo
Pone Redaktoriau,
Žinutėje apie p.p. Šergalių išvykimą par 

minėjau, kad p. šergalienė svečius vaišin
davo visokiomis Kristaus ašaromis. Jūs pa 
keitėte į karčias ašaras. Noriu atkreipti dė 
mesį, kad Kristaus ašara yra itališkojo vy
no pavadinimas. Itališkai ar lotyniškai jis 
vadinasi Lacrima Christi. Taigi čia nebūtų 
nieko bloga buvę, jei būtumėte palikę se
ną mano pavadinimą: Kristaus-ašaromis.

Ponia Šergalienė viename fabrike dirbo 
su italėmis. Gražiai sutarė. Ir tos italės ją 
aprūpindavo visokiais itališkais vynais, 
kartais keistais ir mums sunkiai supran
tamais pavadinimais.

Su geriausiais linkėjimais
J. V-tis

VOKIETIJA
IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS VOKIETIJOJE

Hamburge išvežtieji buvo paminėti ben
dromis šv. Mišiomis, kurių metu pritaiky
tą pamokslą pasakė vienuolis dominikonas 
Tėvas Eligius Tegeler, O.P., o evangeliją 
perskaitė bei maldas sukalbėjo kun. V. 
Šarka lietuviškai ir kun. A. Smelters lat
viškai. Estė solistė Vilma Brinkmann pa
giedojo solo dvi giesmes lotyniškai. Pilna 
tikinčiųjų bažnyčia nuoširdžiai pasimeldė 
už persekiojamą Bažnyčią Pabaltijyje. Vi
siems konsulatams, kunigams ir žymes
niems asmenims buvo išsiuntinėta vokie
čių kalba informacija apie dabartinę Baž
nyčios padėtį Lietuvoje ir Elta-Presse- 
dienst. Tą siuntinį gavo ir visos redakcijos. 
Atgarsis buvo nemažas. Minėjimas pa
vykęs.

Lebenstedte minėjimas buvo skubiai su
organizuotas. Pamaldas atlaikė už perse
kiojamą Bažnyčią Tėvas Konstantinas Gul
binas. OMI Cap., Švento Juozapo bažny
čioje. Popiet Amse,stieg Mokyklos didžio
joje salėje vyko pats minėjimas. Minėjimą 
atidarė J. Rupkalvis, kalbėjo aktualiomis 
temomis labai įdomiai kun. Urdzė, Tėvas 
Konstantinas, įgaliotinis Šukys. Muzikali- 
nę dalį atliko pianistas Antanas Smetona. 
Minėjimas užbaigtas Tautos Himnu. Pas
kiau buvo nuoširdžiai pasikalbėta ir padai
nuota lietuviškų liaudies dainų. Buvo la
bai karšta, bet tautiečiai gana gausiai su
sirinko.

Hannaveryje minėjimui išleista daugiau
sia lėšų ir padėta daugiausia darbo. Čia 
smarkiai pasidarbavo pirmininkas K. Vil
kaitis ir narys Maksas Vilkė.

Iškilmingą posėdį atidarė savo kalba 
pirm. K. Vilkaitis, mirusiuosius pagerbė 
malda iš Sibiro lietuvaičių maldaknygės 
lietuviškai ir vokiškai kun. V. Šarka. Ge-

SKAUTIŠKUOJU KELIU

AUKOTA MŪSŲ ATSTOVEI Į 
KONGRESĄ

Pasaulio lietuvių Bendruomenės Angli
jos skyrius — 20.0.0, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Kongreso Fondas — 27.6.0, 
Bradfordo Vyties Klubas — 25.0.0, Bir- 
minghamo DBLS skyrius 10.0.0, Baranaus
kas iš Bradfordo — 5.0.0.

Iš skautiškų šaltin ų:
Seserijos kasos — 15.12.2, Manchesterio 

Tėvų Komitetas — 3.0.0, s.v.v.s. A. Jakima
vičius — 1.0.0, Grąža iš Ramborees —4.0.0.

Fumų vakarai: Derby — 4.17.0, Stoke-on- 
Trent — 1.16.0, Bradford — 3.10.0, Not
tingham — 5.0.0.

Iš viso £126.1.2.
Išlaidų turėta loterijai už fantus — 12.0.

Grynos pajamos £125.9.2.
Wolverhamptono filmų vakaro pelnas 

£2.17.1 buvo perduotas vyr. sk. vyr. si. 
Kunigundai Kaminskaitei.

Iš surinktosios sumos buvo £100.0.0 skir 
ta kelionės išlaidoms, o £25.9.2 Anglijos 
Rajono reprezentacijai Kongreso metu.

Visiems aukotojam ir geradariam taria
me širdingą skautišką ačiū.

p. Gajutė Valterytė 
ir Anglijos Rajono Vadija

NAUJAS SALEZIEČIŲ LEIDINYS
Šiomis dienomis saleziečiai išleido kny

gą kun. Prano Gavėno DIDYSIS REISAS - 
pedagoginis paauglio vairuotojo patentas. 
Pradedančiam berniukui maistinga mąsty
mo medžiaga pristatyta patraukia forma. 
Jaunimo Bibliotekos rinkinys. Saleziečių 
leidinys ir spaustuvė. Castelnuovo Don 
Bosco, Italija, 1966 m. Kaina 2 dol.

Kiti Jaunimo Bibliotekos leidiniai: St. 
Džiugas KETURI VALDOVAI, kaina 2 
dol.. St. Džiugas NEKLAUŽADOS —2 dol., 
A. Tyruolis MARIJOS ŽEMĖ — 1 dol., 
H. Didžiulytė-Mošinskienė BALTOSIOS 
LELIJOS RITERIS — 0,50 dol. B. Vaivory- 
tė NARDŽIO PULKAS — 2 dol.

Paruošta spaudai: P. Gavėnas MIKAS 
MAGONAS (Don Bosco laikų berniuko 
gyvenimo nuotykiai). V. Visgirdą SAULĖS 
PIRKLYS (aukso mintys jaunimui).

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.

Lithuania under the Soviets — Portrait 
of the nation, 1940-45, by S. Vardys—51/6.

Vysk. P. Bučio atsiminimai — 25/4.
Baltosios pelytės kelionė į mėnulį—;11 š.
Gaunama; „Dainora“, 14 Priory Rd., 

Kew, Surrey. 

dulo maršo žingsniu perėjom į antrą minė
jimo dalį. Pabėgėlių Sąjungos vardu kal
bėjo ukrainietis Myszynskij. Ilgesnę kalbą 
pasakė CDU atstovas iš Goettingeno prof. 
Dr. Moehlke. Meninę dalį atliko vengrai ir 
vokiečiai. Dr P. Coenen paskambino Šope
no gedulo maršą. Paskaitą vokiškai skaitė 
St. Vykintas. Vokiečių bažnytinis choras 
atliko keletą šiai iškilmei pritaikytų gies
mių ir dainų. Solistė Marika von Nemeth 
padainavo Dr. P. Coenen specialiai šiai 
dienai sukurtas dainų-giesmių, studentai 
Chr. Staha ir Andre Spolvint paskaitė poe
tų kūrinių apie tremtį, tėvynės meilę, trem 
tinio kelią karo metu, tremtinio viltis po
kariniais ir nūdieniais laikais. Dainos klu
bas „Liederhain", vadovaujamas Werner 
Dockhorn, pateikė gražių vokiškų dainų.

Minėjimą uždarė kun. V. Šarkd, padėko
damas programą atitikusiems už aukštą 
meno lygį — visą triūsą, parodytą širdį, 
dalyviams už solidarumą minint bolševiz
mo aukas. Ta pačia proga buvo pasakyta, 
kad: 1. lietuviai visame laisvajame pasau
lyje renka parašus prie peticijos Jungti
nėms Tautoms, kad jos savo sesijoje pa
smerktų bolševikų kolonializmą Lietuvoje 
ir įsakytų Tarybų Sąjungai grąžinti Lietu
vai laisvę ir nepriklausomybę: 2. lietuviai 
prašė Generolą De Gaulle, kad jis, lanky
damasis Tarybų Sąjungoje, nepamirštų :r 
Lietuvos reikalų, jog Lietuva nori būti lais
va ir nepriklausoma; 3. kun. V. Šarka pra
šė Justą Paleckį ir Kossyginą lietuviškų 
pamaldų per Vilniaus radiją, religinio tu
rinio laikraščio, spaudos, liturginių knygų 
laisvo leidimo tėvynėje.

Po minėjimo lietuviai nuoširdžiai paben
dravo artimiausioje kavinėje. Minėjimas 
buvo savotiškas, nes pirmąsyk grynai lie
tuviškame minėjime visą meninę dalį atli
ko kitataučiai. Programa buvo graži, bet 
visiškai lietuviui svetima. Gaila, kad vieni 
mūsų menininkai buvo čia visiškai nepa
kviesti, o kurie buvo pakviesti — neatvy
ko. Latviai šiame minėjime nedalyvavo, 
nes jie tuo laiku Lueneburgo Šile šventė su 
kitų kraštų tautiečiais ir kitataučiais Joni
nes. šį minėjimą paminėjo Hannoverio du 
dienraščiai. Žygis apsimokėjo!

RENTŲ REIKALU
Kaip yra žinoma, pagal dabar veikiančią 

rentų teisę Vak. Vokietijoje pavyko ir kai 
kuriems mūsų tautiečiams išsirūpinti sau. 
vienokią ar kitokią rentą, nors pats kelias 
ir buvo sunkus. Bet bene daugumo prašy
mai yra atmesti. Pasirodo, tiems pabėgė
liams, kurių kraštuose seniau buvo įvesta 
rentų sistema, ir Vokietijoje yra lengviau 
gauti rentas. Nepriklausomoje Lietuvoje 
tentų sistemos nebuvo. Joje teturėjom pen 
sijų sistemą viešųjų įstaigų tarnautojams. 
Bet dabar veikiantis rentų įstatymas Vo
kietijoje nepripažįsta pensijos sistemų. 
Todėl pirmoje ei.ėje susidaro mums sun
kumų gauti užskaitymą už išdirbtą laiką 
Lietuvoje. Yra ir kitų netobulumų. Todėl 
Bendruomenė per ZAF ir daro pastangų, 
kad rentų reikalai būtų pagerinti lietu
viams palankesne prasme. Šitam tikslui 
liepos 6 d. ZAF komisija teisiniams reika
lams (J Kairys, Chr. Kirkitadse, S. Sar
gauki ir Z. Vujic) buvo nuvykusi į Pabėgė
lių ministeriją Bonnoje, kur atitinkamiems 
pareigūnams dėstė dabar veikiančių teisės 
normų taisytinumą. Komisijos išdirbti pa
geidavimai ministerijai raštu bus įteikti 
dar šį mėnesį.

ATOSTOGOS HAMBURGE
Lietuvių kapelionas kun. V. Šarka kvie

čia Anglijos lietuvius, kas tik nori, atva
žiuoti jų praleisti į Hamburgą.

KOELNO - BONNOS APYLINKĖS 
LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS

Liepos 10 d. Koelne susitiko Koelno ir 
Bonnos apylinkėse gyvenantieji lietuviai. 
Susirinkime dalyvavo 9 nariai, kuriuos 
Kiužauskai svetingai priėmė savo bute. Pir 
masis suvažiavimo tikslas buvo įkurti jau 
anksčiau veikusią Koelno-Bonnos apylin
kę. Pirmiausiai teko išrinkti apylinkės val
dybą bei aptarti organizacijos klausimus, 
bet dalyviams užteko laiko ir susipažinti 
bei įspūdžiais pasidalyti.

Iki šiol apylinkei priklauso 12 aktyvių 
narių, bet gali būti, kad šis skaičius dabar, 
apylinkei įsikūrus, metų bėgyje dar padi
dės. Be to, apylinkės valdyba numatė prie 
Koelno-Bonnos apylinkės prijungti ir 
Aacheno sritį. Tikiuosi, kad daugelis lietu
vių, gyvenančių minėtose vietovėse, suži
noję apie vėl įkurtą apylinkę, taps jos na
rais, nes tikriausiai kiekvienam lietuviui 
malonu kai kada susitikti su tautiečiais ir 
pakalbėti gimtąja kalba.

Tažytė Edita
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