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PO SOVIETINIU KEVALU
NELAISVĖS UŽKULISIAI

Sov. Sąjungos rašytojų sąjungos suva
žiavimas vienoje savo rezoliucijų šitaip pa
sisako:

„Visi dorieji kultūros, literatūros vei
kėjai, tikrieji žodžio meistrai, turi susijung 
ti kovoje už žmogaus ateitį, už humanizmų 
ir demokratiją“.

Panašių išsireiškimų yra toje pat ir ki
tose rezoliucijose. Ar tokius kvietimus rei
kėtų priimti už gryną pinigą, ar vien tik 
kaip komunistų partijos propagandos kab
liuką? Kaip matome, toje rezoliucijoje su
sijungti kovai už žmogaus ateitį, humaniz
mą ir demokratiją komunizmas iš viso ne
minimas. Komunizmą pakeitė humaniz
mas. Labiau nesigilindami, galėtume net 
sakyti: štai, žiūrėkite, sovietinis gyvenimas 
dar toliau paėjo liberalėjimo linkme. Mes 
juk žinome, kad Stalino laikais vyko vel
niava, kad Chruščiovo laikais ta velniava 
sumažėjo ir kad naujiesiems valdovams 
perėmus valdžią ta velniava dar mažesnė 
pasidarė. Laisvės daugėja, gyvenimas ge
rėja. Bet ar tais rezoliucijos kvietimais ga
lima patikėti?

Mums, kurie nors ir iš sovietinės spau
dos, stebime sovietinį gyvenimą, tasai ap
gaulingosios laisvės klausimas gana aiškus. 
Mes žinome, kad Stalino laikais Sibiran ir 
kalėjimuosna buvo sukišta visa eilė rašy
tojų ir kitų kultūros darbuotojų. Kurie iš
liko gyvi, tiems daugumai buvo leista grįž
ti, nors fiziškai jau sugriuvusiems ir dva
siškai sulaužytiems. Palaipsniui jiems lei
džiama tam tikromis sąlygomis vėl įsijung
ti į darbą. Mes taip pat gerai žinome, kad 
užsieniuose gyvenančių rašytojų knygos ne 
gali būti leidžiamos Lietuvoje, jeigu tie ra
šytojai tebėra gyvi ir nėra atlikę kokio 
nors stipresnio įsipareigojimo laikytis pa
klusnumo. Mirusieji, taip, tie pamažu jau 
grįžta namo — jų raštai po truputį prade
dami leisti.

Bet dar daugiau tų nelaisvės „paslapčių“ 
išduoda ir rezoliucijos kvietimo nenuošir
dumą parodo rusų rašytojas Solženycinas, 
kuris rašytojų suvažiavimo proga išdėstė 
nemaža nelaisvės baisybių su viltimi, kad 
bus kas nors pradėta daryti.

Jo raštas yra kaltinimas, kuris, be abejo, 
Sov. Sąjungoje nebus išspausdintas.

Jis kaltina, kad buvo nusmukdyta sovie
tinė literatūra, turėdamas galvoje, kad ru
sų literatūra kadaise turėjo pasaulyje gerą 
vardą. Jis iškelia tai, kad rašytojų sąjunga 
negina nei rašytojų, nei jų teisių. Pagal so 
vietinę tvarką, rašytojai dažnai yra buvę 
puolami spaudoje, kaltinami net ir tokiais 
dalykais, kokių jie nėra padarę, bet atsa
kyti jiems neleidžiama. Net ir pačių rašyto 
jų spauda neleidžia jiems pasiteisinti ar 
apsiginti. Priešingai, rašytojų sąjungos va
dovybė dar paremia puolėjus.

Jis kaltina rašytojų vadovybę ir leidyk
las, kad daugelio knygų neleidžiama spaus 
dinti ir ne dėl jų literatūrinio menkumo. 
Net po kelias dešimtis metų reikia laukti, 
kol pradedami leisti kai kurie klasikai, net 
ir tokie praeities rašytojai, kurie pirmai
siais metais po revoliucijos ėjo ranka ran
kon su bolševikais.

Daugelis dabarties rašytojų arba kai ku
rių savo darbų negali išspausdinti, arba jo
kių. Jiems esą vis sakoma, kad vis tiek ne
praeis, tai nėra ko nė bandyti. Kai kurie 
nepraleidžiamieji darbai esą išspausdina
mi nedideliu kiekiu ir būna prieinami tik 
aukštiesiems.

Pats Solženycinas po karo yra buvęs už
darytas koncentracijos stovykloje. Chruš
čiovo 'laikais išleistas, jis gavo teisę iš
spausdinti apysaką „Viena Ivano Deniso- 
vičiaus gyvenimo diena“ (apysaka iš sto
vyklinio gyvenimo). Po to žurnaluose pra
ėjo keletas smulkesnių dalykėlių. O dabar 
jau niekas jokio jo darbo nebespausdina. 
Jis neturi teisės net niekam savo darbo 
rankraščių paskolinti, jokiuose vakaruose 
ką nors skaityti. Nubaustas be jokios kal
tės! Vieną jo romaną, pasirodo, pasiėmė 
saugumo departamentas, ir jis buvo išleis
tas mažu tiražu prieš jo valią.

Pasirodo, Solženycinas nepriimtinas. 
Kad jis pagrįstai būtų nepriimtinas, iš jo 
buvo kratos metu paimta įvairių užrašų 
krūva, kurių ištraukos dabar panaudoja
mos jam pulti spaudoje. Matyt, tų ištraukų 
per maža, tai skelbiama, kad jis karo metu 
pasidavęs priešui, dėl to buvęs uždarytas 
kalėjiman, kaip vokiečių talkininkas. Solže 
nycinas tvirtina, kad tie kaltinimai neturi 
nieko bendra su tiesa, kad jis sėdėjo sto
vykloje ir buvo ištremtas už antistalininę 
veiklą.

Valstybė, kurioje vyksta šitokie dalykai, 
yra ne teisinė.- O ar ne teisinė valstybė ga
li būti demokratinė ir humanistinė? Vadi
nas, apgaulingas propagandinis plepalas 
yra ir tasai kvietimas bendradarbiauti ko
vai už demokratiją ir humanizmą.

NIGERIJA SKYLA SPAUDOJE
Prieš šešetą su puse metų Britanija su

teikė nepriklausomybę pačiam didžiausiam 
Afrikos kraštui — Nigerijai, kuri turi apie 
57 mil. gyventojų. Tur būt, dar nebuvo ki
to tokio krašto, kuris būtų taip ramiai su
tikęs savo nepriklausomybės dieną, kaip 
Nigerija. Kas tik gavo iš britų nepriklauso
mybę, tai vis beveik per jėgą — vis po su
kilimų, riaušių, teroro. Naujųjų kraštų va
dai paprastai paleidžiami iš kalėjimų prieš 
nepriklausomybės dieną. O Nigerijos va
dai ramūs ruošėsi, jie gerai sutarė su bu
vusiais savo valdytojais, dėl to buvo tiki
masi, kad po kiek metų tas Afrikos milži
nas gal pajėgs būti pavyzdys ir vadovauti 
visam juodajam žemynui.

Penkerius metus nepriklausoma Nigerija 
stengėsi atsistoti ant kojų. Bet iš tiesų ta
sai kraštas savo metu buvo dirbtinai sulip
dytas kolonijiniais sumetimais, tiktai ad
ministracinis vienetas, kuriame gyvena 
skirtingos keturios giminės-tautos. Žino
ma, didelė valstybė geriau, jeigu joje gyve
nančios tautos sutaria. Deja, Nigerijoje jos 
nesutaria. Šiaurinės hausų ir fulanių gimi
nes jungia nors ta pati muzulmonų religi
ja. Tačiau kitos giminės ypač nekenčia dau 
giausia rytinėje dalyje gyvenančių ibų, ku
rių ten yra apie 12 milijonų. Ibai tai Nige
rijos žydai, pati gabiausia ir veržliausia gi
minė. Kur jų daugiau apsigyvena, tai jie 
tuojau perima į savo rankas verslus, jie iš 
paskutiniųjų leidžia į mokyklas savo vai
kus, dėl to pajėgia prasigyventi, užimti žy
mesnes vietas ir kelti kitų pavydą ir neapy 
kantą. Bet šiauriečiai didžiausi skaičiumi. 
Kai Nigerija gavo nepriklausomybę, jos 
priekyje atsistojo šiaurietis Balewa. Tryni- 
muisi didėjant, praeitų metų sausio mėn. 
sukilę rytiečiai karininkai nužudė Balewą 
ir kitus aukštuosius pareigūnus ir pastatė 
viso krašto valdyti rytietį gen. Ironsį. Šiau
riečiai paskui sukilo, nužudė Ironsį ir jo 
talkininkus ir perdavė federalinės valdžios 
vadeles pik. Gowan (jis dabar pasikėlė į 
generolus).

Tų paskutinių sumišimų metu rytinės 
Nigerijos ibams valdyti buvo paskirtas jau 
nas pik. Ojukwu, ibų milijonieriaus finan
sininko sūnus, baigęs mokslus Britanijos 
Oksforde. Jis palaipsniui pradėjo silpninti 
federalinės vyriausybės įtaką savo valdo
moje rytinėje Nigerijoje, paskui nustojo 
mokėti mokesčius ir tuo sujudino federali- 
nę vyriausybę. Gen. Gowon pradėjo grasin 
ti panaudoti jėgą. Be kita ko, Ojukwu val
domoje rytinėje Nigerijoje yra didžiausi 
alyvos šaltiniai.

Ne tik rytuose gyvenantieji ibai, bet ir 
kitos giminės nelabai linkusios turėti stip

Septynios DIENOS
KLAJOJANTIEJI KARIAI

Sinajaus dykumoje dar yra nemaža pa
liktų Egipto karių, kurie traukėsi nuo fron 
to ir dabar klaidžioja. Egiptas buvo nutrau 
kęs šviežio vandens tiekimą dykumai, bet 
dabar vėl paleido.

Izraelis skelbia, kad apie 6000 tokių kla
joklių pasidavė nelaisvėn ir buvo grąžinti 
Egiptui. Tik karininkai laikomi nelaisvėj.

NORI TIESIOGIAI TARTIS
Izraelio krašto apsaugos ministeris gen. 

Dajanas skelbia, kad J. Tautų įsikišimas 
nereikalingas, nes su arabų kraštais bus 
daug lengviau susitarti be tarpininkų.

Jis nurodė, ko Izraelis reikalaus. Izraelis 
nori teisės prieiti prie Eilato uosto, susieki
mo Suezo kanalu, viso Jeruzalės miesto, 
Gazos ir visos vakarinės dalies iki Jorda
no upės.

Arabiškąją Jeruzalės dalį norima pavers 
ti tarptautiniu miestu.

LĖKTUVAI EGIPTUI
Sov. Sąjunga jau po Izraelio karo su ara 

bais pasiuntusi Egiptui ir Alžyrijai apie 50 
lėktuvų.

Egiptui esą sutarta pasiųsti 200 lėktuvų 
atstatyti sunaikintiesiems.

KOSYGINAS Į J. TAUTAS
Į J. Tautų visumos susirinkimą nuskrido 

Sov. Sąjungos min. pirm. Kosyginas.
Paryžiuje jis susitiko su prez. de Gaul

le1 iu.
Prez. Johnsonas pareiškęs, kad ir jam 

būsią malonu susitikti Kosyginą.

ATSIKLAUS GYVENTOJŲ
Ispanija nori iš Britanijos gauti Gibral

tarą. Ligi šiol ginčas nebuvo išspręstas, dėl 
to tarp abiejų kraštų yra įtempti santykiai.

Dabar britai kelia klausimą, kad šitą rei 
kalą sprendžiant reikėtų atsiklausti gyven
tojus, kieno valdomi jie nori būti. Gyvento 
jų Gibraltare yra apie 24.000. 

rią federalinę vyriausybę. Jos norėtų būti 
savarankesnės. Žinodamas tą palinkimą ir 
matydamas ibų pasipriešinimą, Gowan su
darė planą paskirstyti kraštą į 12 atskirų 
valstybių, kurios būtų apjungtos federaci
niais ryšiais. Tuo planu jis tikėjosi palenk
ti savo buvusį bičiulį pik. Ojukwu. Bet pa
gal Gowan planą rytinę Nigeriją sudarytų 
trys valstybės, ir alyvos šaltiniai pagal tą 
paskirstymą būtų išskirti iš ibų gyvena
mųjų sričių. Tasai gudravimas neįtikino 
Ojukwu. Nors ir grasinamas, jis paskelbė 
rytinę Nigeriją nepriklausoma valstybe, 
pagal ten prieinančios įlankos vardą savo 
valstybę pavadino Biafra, buvo prisaikdin
tas kaip valstybės galva. Jau yra ir sava vė 
liava — raudona, juoda ir žalia su vidury
je tekančia saule. Jau yra ir himnui muzi
ka, ir pats prezidentas pik. Ojukwu paža
dėjo parašyti jam žodžius. Ibai su didžiau
siu entuziazmu sutiko tą Biafros valstybės 
įkūrimą. Bet ar ta valstybė pajėgs išsilai
kyti?

Gen. Gowon uždarė Biafrai priėjimą 
prie jūros, viduj atkirto kelius ir prie Ni
gerio upės sutraukė porą batalionų. Ojuk
wu valdomieji ibai yra atkirsti nuo pasau
lio, ir jiems gresia ekonominis žlugimas. 
Bet įtempimui vis didėjant, iš kitų Nigeri
jos vietų susijaudinę ibai skuba pabėgti vi
sokiausiom priemonėm į tą naująją vals
tybę. Rytinę Nigeriją su kitomis krašto da
limis jungia didžiulis tiltas per Nigerio 
upę. Pabėgėliai naudojosi tuo tiltu. Dabar 
Gowon įsakė uždaryti tą tiltą, tai ibai ke
liasi valtimis. Jeigu kiltų pilietinis ka
ras, tai jie būtų skerdžiami. Kai vyko per
versmai, tai ten buvo ruošiami pogromai 
prieš ibus. Hausos skerste juos skerdė. Dėl 
to per pastaruosius pusantrų metų 1,2 mil. 
jų atbėgo į dabartinę Biafrą ir bėga pasku
tinės liekanos.

Jeigu gen. Gowon pultų, pik. Ojukwu 
aiškiai neatsilaikytų. Federalinė vyriausy
bė turi daugiau kariuomenės ir geriau 
ginkluotos. Be to, ta kariuomenė sudaryta 
daugiausia iš tivų giminės vyrų, kurie ži
nomi savo narsumu.

Bet gen. Gowon kol kas nepuola ir pasi
tenkina blokada ir grasinimais. Jis dar gal
voja ir dairosi. Galvoti ir delsti yra ko, nes 
ir kitos giminės nelabai linkusios remti 
stiprios federalinės vyriausybės mintį. To
kio noro išsiskirti iš federalinės valstybės 
rodo ir vakarinės krašto sritys. Taigi jos 
gali ne tik neparemti kovos prieš sukilusį 
ibų pulkininką Ojukwu, bet ir pačios pa
sinaudoti proga ir atsiskirti.

IZRAELIS IR ARABAI
Saugumo Taryba atmetė Sov. Sąjungos 

reikalavimą, kad Izraelis tuojau ir be jo
kių sąlygų atitrauktų savo kariuomenę iš 
arabų kraštų ir kad jis būtų pasmerktas 
kaip užpuolikas.

Dabar manoma, kad sovietai tokį reika
lavimą iškels J. Tautų visumos susirinki
me. Ten bus lengviau jį pravesti. Jie reika
lauja skubiai sušaukti visumos susirinki
mą.

Britų atstovas pasiūlė paskirti tarpinin
ką, kad būtų pradėti pasitarimai dėl tai
kos.

PRAŠO PARAMOS
Jordanas prašo J. Tautas paramos, kuri 

reikalinga pabėgėliams.
Tokių pabėgėlių iš užimtųjų sričių esą 

apie 150.000.

SĄLYGOS ALYVAI GAUTI
Britų atstovai veda derybas su Nigerija 

dėl alyvos.
Tačiau Nigerijos federalinė vyriausybė 

reikalauja, kad už alyvą tuoj būtų apmo
kama, nes antraip ji nepraleisianti tank
laivių. O ji taip reikalauja, nes sukilęs ir iš 
federalinės respublikos išsiskyręs pik. Oju
kwu savo žinioje turi tuos alyvos šaltinius, 
bet negali jais pasinaudoti, nes federalinė 
vyriausybė yra paskelbusi jam blokadą.

KAS KALTAS UŽ KARĄ?
Spėjama, kad sovietai buvo pažadėję 

remti arabus, jei prasidėtų karas su Izra
eliu, ir tik paskutiniu akimirksniu apsi
sprendė neįsivelti.

Tokį spėjimą patvirtintų sovietų pastan
gos padėti arabams išsikovoti geriausias 
taikos sąlygas.

Jeigu savo valia, o ypač jei dar neklau
sydami sovietų patarimų arabai būtų įsi
vėlę į karą, tada sovietai nebent tik malo
nę darytų, stengdamiesi griežtai juos už
stoti.

Balandžio mėnesį surinkome lygiai 8 iš
karpas iš britų spaudos, kuriose buvo pa
minėtas Lietuvos arba lietuvių vardas. Dvi 
tų iškarpų tai mūsiškėje spaudoje jau pa
kartotinai cituotosios Londono dienraščių 
The Times ir Daily Telegraph pianisto An
tano Smetonos koncerto kritikos. Kitos še
šios balandinės iškarpos? Visko po trupu
tį.

Antai, Daily Express korespondentas aiš 
kiną, kad Czeslaw Godlewski yra „buvęs 
lietuvis", kuris jau 19 metų sėdi Hambur
go kalėjime už žmogžudystę. Leicester Mer 
cury paskelbė nekrologą mirusio Šv. Pet
ro bažnyčios klebono kun. Casimir Chases 
(t.y. Kazimiero Česio).

O įtakingasis Londono savaitraštis Je
wish Chronicle ilgame, per tris puslapius 
nusitęsusiame rašinyje apie siuvėjininkys- 
tę nurodo, kad Senasis Testamentas žy
dams draudžiąs siuvamuose drabužiuose 
maišyti vilnos ir linų medžiagas ir kad to 
draudimo ypač griežtai laikėsi Lietuvos ir 
Lenkijos žydija. Be to, iš straipsnio suži
nome, kad 1765 metais Vilniuje dirbo 88 
žydai siuvėjai, bet tik 8 jų aptarnavo savo 
tautiečius. Po laukinių antižydiškų pogro
mų caro Rusijoje 1881 m. daug žydų emi
gravo į Britaniją, nemažai jų čion atvyko

BRITANIJOS ATSAKYMAS
D. Britanijos premjero pavedama, Britų 

ambasada Vašingtone 1967 m. birželio 1 d. 
laiške Vliko pirmininkui patvirtino, kad 
laiškas dėl Anglijoj deponuotųjų Lietuvos 
lėšų esąs gautas.

Tame atsakyme kartojama, kad Britų vy 
riausybės pozicija pripažinimo klausimu 
nėra pasikeitusi. Ji pripažįsta Baltijos vals 
tybių įjungimą į Sov. Sąjungą de facto, bet 
ne de jure.

Bet toliau sakoma, kad dabartinėje pade 
tyje Britų vyriausybė nelaiko jokio paski
ro autoriteto kompetentingu atstovauti Bal 
tijos valstybėms.

Britų vyriausybė mananti, kad kelias į 
bendrąjį Europos susitvarkymą turi eiti 
per laipsnišką pasitikėjimo ir tarpusavinio 
susipratimo įsigalėjimą.

Britų vyriausybės turimieji patyrimai ro 
dą, kad nėra pagrindo teigimuose, anot ku 
rių kalbamasis pretenzijų sutvarkymas bū 
tų kaip nors neteisėtas. Šiuo metu nėra ga
lima pateikti daugiau smulkmenų, negu jų 
buvo pateikta pranešime po Sovietų prem
jero apsilankymo Londone vasario mėnesį.

(Elta)

MIRĖ V. MYKOLAITIS-PUTINAS

Birželio 7 d. Lietuvoje mirė poetas-rašy- 
tojas Vincas Mykolaitis-Putinas, 75-tais są 
vo amžiaus metais.

Pasilikęs dalintis likimu su Lietuva, V. 
Mykolaitis-Putinas nebuvo fiziškai kalina
mas, o buvo netgi traukiamas į pirmutines 
vadinamųjų „tarybinių“ rašytojų eiles. Bol 
ševikinio režimo vadovai stengėsi dengtis 
populiariu jo vardu, rodydamies, kad, štai, 
ir Putinas su mumis... Bet iš tikrųjų jis 
buvo laikomas ankštame dvasiniame kalė
jime. To jis nė neslėpė savo pastaraisiais 
laikais rašytose eilėse.

Tur būt, didžiausias viešas jo asmens pa
žeminimas įvyko, kai iš Kremliaus buvo 
duotas ženklas suniekinti Pasternaką. Vie
šame rašytojų susirinkime visi žymesnieji 
rašytojai turėjo slinkti „žąsele“ tribūnon 
ir smerkti Pasternaką, kaip išdaviką, niek
šą, parsidavėlį, — vis už „Dr. Živago“ ro
maną, kurio jie nė vienas nebuvo nei skai
tę, nei matę. Toj eilutėj buvo ir Putinas...

1957 metais buvo išleistas Putino istori
nio romano „Sukilėlių" I tomas. Režiminiu 
kai didžiai gyrė tą romaną ir juo didžiavo
si. Bet simbolininkas autorius ir ten, pa
čiame pirmajame puslapyje, sugebėjo ir 
nieko gera režimininkams nežadančių min
čių pasakyti. Juodomis ir raudonomis rai
dėmis užrašė, kad tai yra kovų dėl žemės 
ir laisvės vaizdai. O po to — šūkis: Gana to 
jungo!.. Kai vėliau romano turinys pasiro
dė operoj sutirštintas, iš Maskvos atsira
dęs cenzorius uždraudė operą, ir pats Puti
nas, nors dar ir žadėjo tą romaną baigti ar 
gal ir pabaigė, išspausdinto tęsinio per de
šimtį metų nesulaukė.

Ilgą eilę pastarųjų savo gyvenimo metų 
Putinas gyveno primestoj ir tyliai prisiim
toj izoliacijoj. Jis, viešai gerbiamas ir ren
kamas į rašytojų valdybą, vis dėlto buvo 
laikomas nepatikimųjų sąraše, ir „nemato
ma“ ranka jį visą laiką rūpestingai saugo
jo nuo „nereikalingų“ kontaktų. Iš Vakarų 
jokia knyga, iki pat jo gyvenimo pabaigos, 
negalėjo pasiekti. Buvo prieš keletą metų 
pradžiugęs, gavęs pranešimą, kad gerbėjai 
siunčia jam vieną kitą dėmesio vertą (ne
politinę) lietuvišką, lenkišką ar prancūziš
ką knygą. Vėliau rašė: „Gal nė nesiųskite, 
nes vis tiek negausiu“... (E)

LINAI IR VILNA, ANTRA P ARTU A 
IR KUNIGAIKŠTIENĖ SHELAIGH

ir iš Lietuvos. 1914 m. Anglijoje jau buvo 
apie 300.000 žydų, kurių labai didelė dalis 
vertėsi siuvėjininkyste, ypač Leeds mieste. 
Tur būt, iškiliausias šios srities verslinin
kas buvo Sir Montagu Burton, kuris 1900 
m. į Leeds atvyko iš Lietuvos ir savo siu
vyklą atidarė, pasiskolinęs iš giminaičių 
100 svarų, šiandieną Burtono markės dra
bužiai žinomi visame pasaulyje.

Gegužės mėnesį Lietuvą linksniuojančių 
britų spaudos iškarpų jau susirinko 21. 
Aštuonios iškarpos daugiau ar mažiau lie
tė dabartinę Lietuvą.

Irish Press (nors tai ir ne britų spauda, 
bet patogumo dėlei ir airių laikraščius į šią 
apžvalgą įjungiame) aprašė sovietinių tu
ristų ekskursiją Dubline. Turistų tarpe bu
vęs ir dabartinis Lietuvos komunistinės vy 
riausybės finansų ministras R.A. Sikorskis. 
Laikraščio reporteriui Sikorskis paaiškino, 
kad Lietuvoje teveikianti viena komunistų 
partija, nes lietuviai, girdi, niekad nepa
reiškė noro turėti daugiau partijų, kaip 
kad yra Vakarų kraštuose. Bet jeigu jie to 
užsigeistų, reporteriui užtikrino Sikorskis, 
tai jiems būtų leista turėti antrą partiją. 
Airių reporteris komunistų valdžios atsto
vo žodžius pateikė be komentarų. Tokio 
fantastiško teiginio komentuoti nerandame 
reikalo nė mes... Beje, pasak, Sikorskio, 
pagrindinis Lietuvos gaminys yra „sunkio
sios mašinos“, o prekybinius santykius 
tarp Lietuvos ir Airijos trukdąs diplomati
nių santykių nebuvimas. Taip ir neaišku, 
ar Sikorskis niekus kalbėjo, ar reporteris 
jo nesuprato...

Birmingham Post ir Edinburgh Evening 
News atspausdino British United Press 
(BUP) pranešimą, kad Vladas Karpavičius 
buvęs Lietuvoje nuteistas mirties bausme 
už „14 antifašistų nužudymą“ nacių oku
pacijos metais. Yorkshire Post paskelbė il
goką Andrew Waller straipsnį apie Lietu
vos karaimus. Pasirodo, kad Trakuose vis 
dar esama apie 400 karaimų, kur jie tebetu 
rį ir savo maldyklą „kinsą“. Kiekvieno ka
raimo bute vis dar kabąs Vytauto portre
tas, nes jis jų protėvius prieš 600 (taip ra
šoma) metų atgabenęs į Lietuvą. Tą patį 
straipsnį persispausdino ir Nottinghamo 
Guardian-Journal.

Apie sociologinius tyrinėjimus Maskvoj, 
Leningrade ir „Lietuvos sostinėje Vilniu
je“ rašo Edinburgh Evening News. Buvo 
tyrinėjamos vedybų priežastys. Weekly 
Scotsman praneša, kad sovietinis laivas 
„Trakai“ buvo nubaustas 50 svarų už žve
jybą britų teritoriniuose vandenyse. Lai
vo kapitonas buvęs kažkoks Jennady Mek- 
ker iš „Klaipsoa, Lithuania“.

Keturi britų dienraščiai pranešė apie bal 
tiečių egzilų protestus dėl Baltijos aukso 
konfiskavimo rusų naudai. Ketteringo Eve 
ning Telegraph aprašė vietinių lietuvių Mo 
tinos dienos minėjimą. O Herald of Wales 
informavo net apie lietuvišką „kunigaikš
tienę“ Shelaigh Galitzine, kurios vyras Jur 
ka kilęs iš „Lietuvos karalių dinastijos“. 
Tame gali būti ir šiek tiek tiesos, nes Ga- 
licinai iš tiesų yra tolimi Gediminaičių gi
minaičiai, bet ar jie vis dar laikytini ku
nigaikščiais — kiek abejotina. Šiai „kuni
gaikštienei“ titulas, matyt, pravartus, rek
lamuojant savo gamybos sukneles...

Tuo mūsų iškarpinė apžvalgėlė ir bai
giasi. Nesuminėjome tik nuobodokų smulk
menų, o apie pradėjusias rinktis birželines 
iškarpas pakalbėsime kitą mėnesį.

(rem)

pasauaje
— Kai merginos ir moterys pradėjo ne

šioti trumpus sijonus, susirūpino Australi
jos ir N. Zelandijos avių augintojai, kur dė 
ti vilną, ir net numušė vilnos kainas.

— Susiėmęs gatvėje su policija, austra- 
lietis Hatch buvo nuteistas tris mėnesius 
vakarais niekur neišeiti iš namų.

— Indijos vyriausybė žada imtis griežtų 
priemonių prieš tuos krikščionių misionie
rius, kurie bado sąlygas išnaudoja atsiver
tėlių skaičiui padidinti (parlamente buvo 
nurodyta, kad kai kurie misionieriai, daly
dami iš užsienių gaunamąjį maistą, neduo
da pieno vaikams, jei jie nenešioja ant kak 
lo kryželių).

— Skelbiama, kad Sinajaus dykumoje 
Egiptas bus karo metu netekęs už 715 mil. 
svarų ginklų ir kitokio karinio turto.

— Egipto karių esą žuvę iki 10.000.
— Britanijos vyriausybė ruošiasi žiemą 

padidinti pensijas.
— Izraelis tvirtina, kad jo pajėgos sunai 

kino 441 arabų kraštų lėktuvą (277 sovie
tinius MiG, 14 Suchoi tipo, 122 bombone
šius, transporto lėktuvus ir helikopterius).
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POETINIAI PRISIMINIMAI
Mes vis norime būti gyvi. Gyvi ne tik fi

ziškai, bet ir dvasiškai. Bet suprantama, 
kad svetimuose kraštuose vis po truputį 
blėstame, deja, patys beveik nejausdami sa 
vo tos tragedijos. Argi mes, rodos, ne gyvi, 
turėdami savo organizacijas, laikraščius, 
knygų? Išeitų, kad gyvi. Ne tik gyvi, bet 
nieko neužmiršę ir dar šį tą išmokę. Žiūrė
kite, mūsų poetai dar pajėgia nulipdyti ei
lėraštį apie partizanus. Mes minime išveži
mus, Sibirą, mūsų galvos pilnos dar atsi
minimų, kaip bėgome, kaip išbėgdami pylė 
mės į nosinę žemės saują, kuri dabar beve- 
žiojama ir visiems berodoma baigia išby
rėti. Bet mes dažnai nejaučiame, kad dau
gumas tų atminimų ir minėjimų yra be ga
lo nublukę, į rutiną išvirtę, nieko jau nebe
veikia, jausmo ir širdies nebeturi, nei mū
sų pačių, nei kitų nebejaudina.

Dėl to malonu į rankas paimti atsigaivin 
ti kokį gyvą raštą, gyvą atminimą ir išgy
venimą.

Tokiu gyvu, šiltu, nenublukusiu žodžiu 
laikyčiau dabar pasirodžiusią poezijos kny 
gutę, kurią parašė Mykolas Viltis ir kurios 
vardas yra Neparašyti laiškai (išleido į 
Laisvę Fondas, 56 psl., kaina 2 dol.j.

Knygutės paginoje išspausdintas J. B. 
žodis, kuriame sakoma, kad formaliai šie 
eilėraščiai neprilygsta mūsų žymiųjų poetų 
kūrybai, ir tai tikra tiesa. Juose nėra meist 
riško skambėjimo. O nėra, tur būt, ne vien 
dėl to, kad Mykolu Viltim pasirašęs poetas 
nepasistengė savo kūrinių apdoroti, apdai
linti, paversti juos muzika. Tasai pratar
mės žodis išduoda, kad patsai poetas jau 
gyvena laisvajame pasaulyje, vadinas, kaž
kur tarp mūsų. Bet mes nežinome, kad ku
ris nors iš stambiųjų lietuvių poetų, išgyve 
nęs visą sovietinę velniavą, būtų atsidūręs 
užsieniuose. Vadinas, Mykolu Viltim pasi
rašęs poetas nėra iš tokių, kuris per ilges
nius metus būtų įgudęs rašyti ir išmokęs 
tobulos eilėraščio formos, kuri ateina tik 
pamažu, tik ilgiau praktikuojantis. Grei
čiausia, tai yra lietuvis, kuris nėra ilgiau 
praktikavęs poetinės formos, nėra viešai 
išlaikęs poetinio egzamino, o išvažiavo į 
užsienius vien tik kupinas gyvų jausmų ir 
juos dabar išliejo popieriuje. Bet tai, ką 
jis išliejo, yra gyva, ir jeigu reikėtų pasi
rinkti, tai šios plonos knygelės tikrai ne
mainytum už kelis kartus storesnį kokių 
nors poetinių seiliojimų ir filosofavimų to
mą.

M. Vilties poezijoje atgyja iš naujo ken
čianti, persekiojamoji Lietuva ir mirštąs 
už savo laisvę lietuvis. Joje atgyja gimta

sis kraštas su panemunėmis, miškais, avie
tynais, plačiomis pievomis ir padangėmis, 
su vagomis, rugiapiūtėmis, Velykomis, Sek 
minėmis, gegužinėmis ir vestuvėmis. Tai 
vaizdai, atsiminimai ir išgyvenimai tų, ku
rie už laisvę grumdamiesi mirė savo kraš
te ar Sibire.

Atskirą skyrių sudaro eilėraščiai, kurių 
dalis skirta lietuviams kūrybinių profesijų 
žmonėms priminti jų pareigą — poetams, 
kad jie liautųsi rašyti apie ramias peteliš
kes ir apie rasos lašelius, o rašytų apie de
ginantį skausmą, muzikams — kurti sona
tas apie dangaus keršto šaukiančias žudy
nes mirštančiose panemunėse, taip pat teat 
ralams, dailininkams, rašytojams.

Mūsų nuobodybėje ir nublukime, be abe
jo, ir tasai nuoširdus M. Vilties žodis pra
eis plačiau nepastebėtas ir nepanaudotas 
atsigaivinti. Toks jau šiandien pusgyvis 
mūsų gyvenimas. K. Abr.

Mykolas Viltis

MIRTIS PAMIŠKĖJE

Pasislėpę mūsų namai skarotose eglėse, 
Tankūs eglynai gieda jiems pasakas amži

nas.
Upės teka vėsios per mano eglynus. 
Leipsta man širdis iš graudulio baisaus.

Girdėjau, už eglyno esą nuostabūs pasau
liai, 

Bet aš palikau čia, kaip eglės paliko, 
Kaip mano dienos po skarotomis eglėmis.
Upėms vėsiai tekant, aš vis ilgėjausi...
Saldu tik, kad likau amžiams po sava ska

rota egle...

SMĖLYNŲ VAIKAS

Visas atiduočiau dienas ir naktis
Ir visas širdies svajones...
Pasilikčiau sau tik smėlėtas dirvas, vėjo 

pustomas...

Tyla net spengia, kai nutyla smėlyną žars
tę vėjai.

Matau:
Ant kalno eglyno kepurės žydi, 
Į smėlį pamažu išlaša mano kraujas... 
Amžini vėjai, laisvi, viską užžarsto...

POETAMS

Poetai mūsų iškilieji,
Jūs, kurie mums širdis uždegėte mūsų že

mės meilės gaisais, 
Ar jūs galite rašyti degančiu krauju?

Čia amžinai grumiasi nevilties juodybė 
Su protarpiais vilties,
O jūs ten rašote apie ramias peteliškes, 
Apie rasos lašelyčius...
Rašykit apie baisų, deginantį skausmą, 
Kuris sukausto mūsų ateitį,
Rašykite apie mūsų miškų širdį, draskan

čias raudas, 
Apie verkiantį, išlietą ir užmirštą mūsų 

kraują...

Ar jūs galite rašyti mūsų mirštančiu krau
ju?

(Iš knygos NEPARAŠYTI LAIŠKAI)

Kauno muziejus
Kaune, kraštotyrininkų iniciatyva, kuria 

mas Kauno miesto muziejus. „Tiesa“ pra
neša, kad tam muziejui „gautas Z. Toliušio 
(Zigmo Toliučio, buv. advokato, visuome
nininko, po tremties vėl gyvenančio Kau
ne, dabar beveik 78 m. amžiaus. E.) vertin
gų archyvinių ir eksponatinių medžiagų 
rinkinys. Čia — N. Ordos litografijos, E. 
Andrijolio medžio graviūros, M. Dabužins- 
kio piešiniai, A. Varno ir kitų dailininkų 
darbai, kuriuose vaizduojamas miestas 
prieš daugelį metų“. (E)

Vienintelis krepšinio rinktinėje
Sovietinė krepšinio komanda nugalėjo 

(78:74) pasaulinį krepšinio čempioną — 
Brazilijos rinktinę. 15 taškų rusų naudai 
laimėjo M. Paulauskas, šiuo metu vienin
telis lietuvis rusų rinktinėje. (E)

Kiekvienam lietuviui rūpi, kaip gyvena ir 
kokiomis sąlygomis veikia tautiečiai kituos 
kraštuos. Geriausiai susipažinsite su liet, 
gyvenimu Kanadoje skaitydami savaitraštį 

NEPRIKLAUSOMA LIETUVA.
Tai yra savaitraštis visų ir visiems. Jame 
rašoma apie lietuvių gyvenimą, viso pa
saulio naujienos, mokslo, meno, technikos 
žinios; yra sveikatos skyrius, kino apžval
gos ir duodami įdomūs romanai. Redaguo
ja Jonas Kardelis. Metams 6 kanadiški 
doleriai. Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 George Street, LaSalle — Montreal.

NAUJA POEZIJOS KNYGA
Kazys Bradūnas SONATOS IR FUGOS 

(susitikimai su Čiurlioniu). Eilėraščiai. Iš
leido Mykolas Morkūnas 1967 metais Čika
goje. Rinkinys suskirstytas į šiuos skyrius: 
Pirmasis pasimatymas, Saulės sonata, Pir
moji fuga, Pavasario sonata, Antroji fuga, 
Jūros sonata. Atsisveikinant.

Naujuos eilėraščiuos poetas mezga kūry
binį dialogą su Čiurlioniu ir jo pasauliu, 
liesdamas esmines būties ir lietuviškosios 
dvasios gelmių problemas.

Pati knyga yra liuksusinis, didelio for
mato leidinys, estetiškai įrištas į drobės 
viršelius ir papuoštas dviejų spalvų aplan
ku, pieštu dail. Vytauto O. Virkau, kuris 
Čiurlionio paveikslų detalėmis yra pada- 
daręs ir iliustracines puslapių kompozici
jas. Dėl savo puošnaus išleidimo knyga yra 
puiki dovana įvairiomis progomis.

Leidinio tiražas 1000 egz. sukrautas 
„Drauge“. Knyga gaunama „Drauge" 
(4545 W. 63rd St., Chicago, Ill. 60629) ir 
pas knygų platintojus. Kaina 5 dol.

*

Kazys Bradūnas

Karaliūnai ieško niekad nerasto. 
Žėrinčio po stogu šiaudiniu, 
Tokio mažo, tokio paprasto, 
Pamesto ir pamiršto žynių.

O jei mudu rasim netikėtai
Ir pasauly viskas pasikeis,
Jei nubėgsim kaip vaikai saulėtais 
Poringių ir pasakų keliais.

Ar parnešime kažin ką didelio, 
Ko viršūnės žvilgsnis nepasieks? 
O gal šauksime balsu paklydėlio 
Žemėje, kurios neranda nieks...

(iš rinkinio SONATOS IR FUGOS)

Orento ir Kalėdienės laimėjimai
Lengvosios atletikos varžybose dėl Ry

gos miesto taurės Kęstutis Orentas, tariant 
Komjaunimo Tiesos terminologija, „pralen 
kė geriausius šalies stajerius“, tai yra, 
5000 metrų nubėgo per 14 min. 8.1 sek.

Buvusi pasaulio moterų ietininkių čem
pionė Birutė Zalagaitytė-Kalėdienė irgi pa 
sirodė dar nepadėjusi ieties į šalį: numetė 
55 m 14 cm — nors ir ne tiek, kaip aukš
čiausio iškilimo laikais, bet šiose Rygos 
varžybose vis dėlto laimėjo pirmą vietą: 
pralenkė 1956 m. olimpinių žaidynių čem
pionę Jaunzemę, Ozolinią ir kitas anksčiau 
ją pralenkusias varžoves. (E)

„Aš jums palieku ramybę, duodu jums 
savo ramybę; nei kaip pasaulis duoda, aš 
jums duodu. Tegul jūsų širdis nenusigąsta 
ir tenebijo“ (Jo. 14, 27-28). Tai, ką Kristus 
siūlo pasauliui.

Paskutiniais dešimtmečiais žmonija per
brido giliausias sumišimo, kančios ir mir
ties jūras. Netolima praeitis kartu su ato
minio karo pavojumi, lyg kokia šmėkla, 
drumsčia mūsų gyvenimą. Nuolat iškylan
čios karo ir neapykantos ugnys krato ir 
drebina pasaulį. Milijonai žuvusių, milijo
nai atplėštų nuo savųjų, milijonai praradu 
šių tėvynę. Ir toms kančioms nematyti ga
lo. Nenuostabu todėl, kad žmonės yra pilni 
baimės ir neramumo. Milijonai ieško pa
guodos alkoholyje ir barbitūratuose. Ne
rimstantis jaunimas stengiasi paskandinti 
kasdienybę chuliganizmo, orgijų ir džiung
lių ritmo bangose. Kas gali grąžinti taiką 
ir ramybę drebančiam pasauliui ir su
drumstai žmogaus sielai?

Tiktai religija. Ji paliečia pačias proble
mos gelmes. Religija mums primena amži
nąjį, visagalį Dievą, visatos kūrėją. Mes 
esame Jo rankose. Jeigu mes paliekame 
Dievo draugystėje, niekas negali mums iš 
tikrųjų pakenkti, nes mes esame amžini. 
Žmogaus siela yra nemirtinga, žvaigždynų 
nebebus, ir kalnai pražus, bet žmogus visa
dos bus. Praradę tėvynę žemėje, laimėsime 
amžinąją tėvynę danguje, kur nebus nei 
vargo, nei skausmo, nei nusivylimo. Bet re
ligija nukreipia akis ne vien tik į amžiny
bę. Ji moko mus, kaip reikia gyventi šioje 
žemėje. Ji drąsina, guodžia ir stiprina gy
venimo kovoje.

Kartą Kristus su savo apaštalais plaukė 
laiveliu per Galilėjos ežerą. Staiga pakilo 
audra, šėlstančios bangos grasino kiekvie
nu momentu paskandinti laivelį. Apaštalai 
persigando: „Viešpatie, gelbėk mus, žūna- 
me“. Jėzus jiems tarė: „Kodėl esate bailūs 
jūs, žmonės menko tikėjimo?“ Po to atsikė
lęs sudraudė vėjus ir jūrą, ir pasidarė di
delė tyla... (Mat. 8, 25-26). Kristus yra vi
sada su mumis. Tik menko tikėjimo žmonės 
bijo ir greitai nuleidžia rankas gyvenimo 
sunkumuose. Kristus užtikrina, kad visi, 
kurie meldžiasi su pasitikėjimu, bus išklau 
syti. Religija atstato pusiausvyrą žmonių 
gyvenime ir viską parodo teisingoje per
spektyvoje. A. G.

Kovo revoliucija
Šiemet suėjo 50 metų nuo Rusijos revo

liucijos.
Paprastai po perversmų ir revoliucijų įsi 

gali diktatūros. O Rusija parodė kitokį pa
vyzdį: ji tvarkėsi demokratiškai, kol įsiga
lėję bolševikai po keleto mėnesių įvykdė 
naują perversmą ir įvedė diktatūrą.

Supažindinti skaitytojams su ana demo
kratine revoliucija persispausdiname čia 
Bruno Kalninš straipsnį iš „Labour's Call".

** •
Prieš 50 metų liaudis Rusijoje įvykdė 

demokratinę revoliuciją. Tai buvo posū
kis Rusijos istorijoje, kuris taip pat turė
jo esminio poveikio pasaulio istorijai. Ta 
revoliucija, kurią Rusijos sostinėje Petro
grade laimėjo daugiausia darbininkai ir 
kareiviai, per savaitę sunaikino despotiš
kąjį carinį režimą ir paskelbė laisvę, už 
kurią rusų revoliucionieriai buvo kovoję 
šimtus metų. Už šį istorinį pasiekimą 
nuopelnai priklauso tiktai jiems, o ne ko
munistinei lapkričio revoliucijai. Demo
kratiniai socialistai, menševikai ir socia
listai revoliucionieriai, po kovo mėnesio 
revoliucijos perėmė laisvai išrinktųjų ta
rybų vadovybę ir ilgą laiką dalyvavo lai
kinojoj vyriausybėj. Jie buvo demokrati
nės rusų revoliucijos vadai.

Revoliucijos šaknys
Kovo revoliucija, svarbiausia, buvo 

pirmojo pasaulinio karo išdava. Rusija 
buvo nekaip tepasiruošusi dideliam karui; 
daugumas generolų buvo netinkami ir iš
tvirkę, karo pramonė nepajėgė pagaminti 
pakankamai ginklų ir šaudmenų, trans
porto priemonės nepatenkinamos. Dėl vi
sa to 1914 ir 1915 metais Rusija susilaukė 
didelių nuostolių, kai ji neteko apie 1,3 
milijonų vyrų, kurie atsidūrė nelaisvėje, 
ir kai priešas užėmė pietinę Latviją, Lie
tuvą ir Lenkiją. 1917 metais karių skai
čius žuvusiais, sužeistais ir į nelaisvę pa
imtais buvo jau išaugęs iki 8 milijonų. 
Tai buvo didžiuliai nuostoliai, sudarę 
apie pusę 16 milijonų stiprumo rusų ar
mijos. Kaip Brusilovo puolimo nesėkmės 
pietvakarių fronte parodė, rusų armija 
jau buvo nebepajėgi pulti. Trūko ginklų, 
ypač atsilikusios buvo sunkioji artilerija 

ir aviacija, o neturėta dar ir tankų. Dar 
svarbiau, kad buvo palaužta karinių dali
nių moralė; buvo laikomasi įsitikinimo, 
kad beprasmiška toliau bekariauti, kariai 
nebetikėjo savo karininkais ir generolais 
— visiems nusibodo karas. 1916 m. jau 
buvo tokių dalinių, kurie atsisakė vykdy
ti paliepimą pulti, ir nieko nebepadėjo su
šaudymai ir didelės kalėjimo bausmės. 
1917 m. sausio mėn. pradžioje labai kon
servatyvus generolas Krymovas iš fronto 
atvažiavo į Petrogradą neoficialiai pain
formuoti vadovaujančių durnos atstovų, 
kokie negandai vyksta armijoje ir kokios 
nuotaikos yra apėmusios karius. Štai kaip 
jis baigė savo pranešimą:

„Armijoje vyrauja tokios nuotaikos, 
kad žinią apie sukilimą sveikintų kiek
vienas. Sukilimo negalima išvengti; šitai 
žinoma fronte. Jeigu jūs nutartumėte pa
sinaudoti tuo kraštutinumu, tai mes pa- 
remsime jus; kito kelio jau nebėra“.

Tačiau liberalai ir konservatoriai atsto
vai nenorėjo revoliucijos. Priešingai, jie 
bijojo revoliucijos ir norėjo užkirsti jai 
kelią. 1916 m. pažangieji sudarė bloką, 
kuris užėmė „opozicinę“ poziciją ir rei
kalavo vyriausybės, sudarytos „iš tokių 
žmonių, kurie turi krašte pasitikėjimą“. 
Tasai blokas, kuris sudarė daugumą at
stovų (241 iš 407), reikalavo politinės am
nestijos, susitaikyti su Suomija, autono
mijos Lenkijai, įteisinti darbininkišką 
spaudą ir profesines sąjungas, kurias ca
rinė vyriausybė buvo uždariusi karo pra
džioje. Tie reikalavimai buvo pakanka
mai nuosaikūs, bet caras Nikalojus II ir 
jo vyriausybė be atodairos atmetė juos. 
Liberalai tą pažangųjį bloką laikė įrankiu 
spausti carui ir vyriausybei, kad vykdytų 
politines reformas, bet ta įtikinėjimo po
litika pasidarė bergždžia. Konstitucinių 
demokratų (kadetų) partijos vadas pro
fesorius P. Miliukovas buvo teisingas, kai 
jis vėliau sakė, kad jo partija karo metu 
„darė viską išgelbėti Rusijai nuo revoliu
cijos“.

1915 m. caras pasitraukė iš Petrogrado, 
išvažiuodamas į Mogilevą perimti fronte 
kariuomenės vadovybės. Išvažiuodamas 
faktiškai jis perdavė visą galią imperato- 

rienei, vokiečių princesei Aleksandrai, 
kuriai įtakos darė pusiau raštingas ir gir
tuoklis nuotykių ieškotojas iš Tobolsko 
Sibire — Rasputinas, kuris hipnotizavo ją 
ir buvo laikomas „Dievo žmogum“. Per 
paskutiniuosius dvejus carizmo metus iš 
tikro tasai šarlatanas skyrė ir atleidinėjo 
Rusijos ministrus. Skandalinga įmperato- 
rienės ir jos bendrininko laikysena Cars- 
koje Selo (karališkieji rūmai netoli Pet
rogrado) pagaliau sukėlė didžiulį nepasi
tenkinimą visų politinių sluoksnių, net ir 
monarchistų. Durnoje, tame vieninteliame 
laisvame politinio gyvenimo centre, opo
zicijos vadai, ypač socialdemokratas Čeid- 
zė (gruzinas menševikas) ir garsusis ra
dikalas advokatas A. Kerenskis, taip pat 
P Miliukovas, piktai puolė tą nelemtąją 
pragaištingą politiką. Žinios apie tuos 
puolimus sklido po visą kraštą. Krašte, o 
ypač tarp darbininkų didžiuosiuose mies
tuose augo nepasitenkinimas, neapykanta 
ir panieka visiškai vardo nebetekusiam 
cariniam režimui. 1916 m. gruodžo 22 d. 
miestų sąjungos kongresas dėl politinės 
padėties priėmė rezoliuciją, kurioje šitaip 
pasisakoma apie visą carinio dvaro šut
vę ir carinę vyriausybę:

„Rusijoje visi gyventojų sluoksniai, vi
sos klasės ir kiekvienas garbingas pilietis 
supranta, kad neatsakingi nusikaltėliai, 
tie baimės apimti suokalbininkai, kurie 
Skelbia meilę Rusijai, iš tiesų ruošia jai 
prapultį, sužlugimą ir vergiją. Durna ne- 
pavargdama ir griežtai turi kovoti prieš 
tą priešišką režimą iki pat galo“.

Durna, nors išrinkta naudotis tik ribo
ta laisve, tais metais įsigijo didelio popu
liarumo, kaip pagrindinis priešinimosi ne
apkenčiamam cariniam režimui centras. 
Juk kitų centrų nebuvo, nes nelegalios so
cialistų partijos, išskyrus kai kuriuos 
smulkesnius sambūrius, buvo jau sunai
kintos pagal karo meto ypatinguosius pa
tvarkymus.

Caras įr jo vyriausybė susmuko ne tik 
krašto viduje. Ne mažiau kvaila ir pavo
jinga buvo jų šovinistinio nacionalizmo 
politika, kuri turėjo būti ypač reikšminga 
karo metu, kai Rusijai ypač svarbu būtų 
buvę laimėti sau nerusiškas tautas, kurios 
anuomet sudarė apie 60 procentų gyven
tojų. Lenkijos klausimu carinė vyriausy
bė tenkinosi neaiškiais pažadais, nors jau 
1916 m. sąjunginės valstybės buvo paskel
busios, kad atstatoma Lenkijos karalystė. 
Suomijoje ir toliau buvo tęsiama nekons-

Baltijos
kraštams nebuvo leista pasinaudoti net ir 
labai ribota teise išsirinkti sau adminis

titucinė priespaudos politika.

traciją, nors pati Rusija tuo naudojosi jau 
nuo 1864 metų. žiauriausia priespauda 
buvo vykdoma Ukrainoje; ukrainiečiams 
nebuvo leidžiama turėti savo laikraščių, 
ukrainiečių kalba buvo laikoma rusų kal
bos tarme; Galicijos ukrainiečiai, kuriuos 
rusai atėmė iš Austro-Vengrijos imperi
jos, buvo laikomi stovyklose kaip priešai. 
Caras ir jo vyriausybė atkakliai laikėsi 
pažiūros, kad didžioji Rusijos valstybė 
turi būti centralizuota. Ta šovinistinė po
litika kėlė didžiulį nerusų nerimą.

Sutrikus tiekimui, tuo pat metu Petro
grade, Maskvoje ir kituose didžiuosiuose 
miestuose darbininkai vis labiau juto ne
priteklius. Trūko duonos, mėsos, sviesto, 
cukraus ir kitokių maisto dalykų. 1917 m. 
pradžioje darbininkų žmonos jau turėjo 
laukti nesibaigiančiose eilėse prie kepyk
lų, mėsinių ir kolonijinių prekių parduo
tuvių sniege ir šaltame vėjuje. Duonos 
nebuvo galima gauti tiek, kiek nori, ir 
moterys grįždavo namo tik su trupučiu 
maisto. Kylančios kainos dar blogino pa
dėtį. Darbininkai reiškė nepasitenkinimą, 
ir 1916 ir 1917 metais didžiosiose Petro
grado pramonės įmonėse prasidėjo dažni 
neorganizuoti streikai. 1917 m. vasario 9 
d., griebiantis priemonių prieš streikus, 
vidaus reikalų ministro įsakymu buvo 
areštuoti karo pramonės komiteto nariai 
menševikai, paskutinieji teisėti darbinin
kų atstovai. Tas jėga remiamas, nepatei
sinamas veiksmas dar labiau įkaitino dar
bininkus.

Isterinė revoliucijos savaitė

Tiesioginio paskato revoliucijos ki
birkščiai žibtelėti sudarė tai, kad Petro
grado darbininkų priemiesčių parduotu
vėse 1917 m. kovo 7 d. staiga ir visiškai 
išnyko duona.

Darbininkų žmonų nepasitenkinimas 
pasiekė viršūnę, ir jos nutarė pulti par
duotuves. Tasai visiškai gaivališkas vyks
mas apėmė visą miestą, kaip gaisras, ir po 
kelių valandų bado riaušės jau siautė 
daugelyje sostinės vietų. Moterys pradėjo 
masinį sukilimą.

Sekančią dieną, kovo 8 d., gaivališki 
streikai įvyko daugely pramonės įmonių, 
ir juose dalyvavo apie 90.000 darbininkų, 
vyrų ir moterų, ir moterys šįkart sudarė 
apie trečdalį visų darbininkų. Streikinin
kai sužygiavo į miesto centrą, ir įžymiame 
Nevskio prospekte įvyko pirmoji demons
tracija. Pačių darbininkų pasidarytuose 
plakatuose buvo išrašyti šitokie to gaiva
liško sukilimo šūkiai: „Duonos ir laisvės“. 
„Šalin neribotą valdžią“ arba „Šalin ka

rą“. Daug kur įvyko susidūrimų su polici
ja ir kazokais, kurie nesėkmingai bandė 
išsklaidyti minią.

Trečiąją sukilimo dieną, kovo 9 d., 
streikas išsiplėtė į visuotinį, kuriame da
lyvavo apie 200.000 darbininkų. Visur vy
ko demonstracijos ir greitomis sušaukti 
susirinkimai. Universiteto studentai įsi
jungė į streiką ir kartu su darbininkais 
kalbėjo masiniuose susirinkimuose. Išsiri
kiavusios darbininkų minios vėl susirin
ko Nevskio prospekte, atsinešdamos rau
donas vėliavas, ir dainavo socialistines 
dainas. Popiečiu Znamenskaja aikštėje, 
netoli Nevskio prospekto, įvyko kruvinas 
susidūrimas su policija. Buvo ten žuvusių 
ir sužeistų, ir vienas policijos karininkas 
buvo nušautas. Kariuomenės daliniai ir 
net kazokai elgėsi santūriai; aiškiai buvo 
matyti, kad jie nenori pulti žmonių. De
monstrantai vis šūkavo jiems, kad ne šau
dytų, o eitų ir stotų į jų eiles.

Tą dieną policija areštavo beveik visus 
jai žinomus bolševikų, menševikų ir so
cialistų revoliucionierių mažų organiza
cijų pareigūnus. Tokiai padėčiai esant, 
socialdemokratų frakcijos dūmoje pirmi
ninkas Čeidzė sušaukė dar laisvų likusių 
legaliose profesinėse sąjungose ir sveika
tos draudimo įstaigose dirbusius menše
vikus pareigūnus slaptai pasitarti, kaip 
laikytis streikuose, kurie vyko be socia
listinės linijos. Susirinkime vyravo požiū
ris, kad ilgai lauktoji revoliucija dar ne
prasidėjo. Susirinkusieji į tą streiką žiū
rėjo, kaip į bado sukeltą pramonės veiks
mą. Tačiau jie nutarė pasirūpinti vado
vais neorganizuotam masiniam judėjimui 
ir sutarė kviesti darbininkus 1905 metų 
pavyzdžiu sudaryti darbininkų tarybą. 
Šis pirmasis bandymas sudaryti tarybą 
visiškai nepasisekė, nes daugumas susi
rinkimo dalyvių išeinant iš komiteto 
kambario buvo areštuoti.

Čia būtina ypač aiškiai pabrėžti, kad, 
kaip jau esame matę, nė viena tų trijų so
cialistinių partijų nesikreipė į mases, 
idant jos pradėtų visuotinį streiką ar 
ginkluotą sukilimą. Šituo reikalu nebuvo 
išleistas joks atsišaukimas nei tomis die
nomis prieš streikus, nei pirmosiomis ke
turiomis revoliucinių įvykių dienomis. 
Reikalas tas, kad nė viena socialistinė 
partija nesitikėjo revoliucijos 1917 m. ko
vo mėn., nors padėtis ir labai rimta buvo. 
Jos laikėsi įsitikinimo, kad carinė valdžia, 
pasinaudodama kariuomene, numalšins 
bet kokį revoliucinį judėjimą ir dėl to 
karo metu negalės įvykti revoliucija.

(Bus daugiau)
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J. KUZMIONIS

Susitikimai Amerikoje
NIAGAROS KRIOKLIAI

Tavo krantų uoloje 
įrašytas amžių vardas...

Nerimą Narutė

Pasakojama, kad vienas svetimtautis, ap 
lankęs Ameriką, grįžęs namo visiems pažįs 
tamiems pasakojo:

— Tikri nenuovalos tie amerikiečiai! 
Baisūs pakramtos! Vau-vau! Niekad nema
čiau tokių žmonių. Viename pobūvyje toks 
godišius pasiėmė stiklinę vandens; pirmiau 
šia įvertė ledų atšaldyti, paskum piliojo 
whisky įkaitinti, vėliau pripylė lemonade 
parūgštinti, pagaliau pridėjo cukraus pa
saldinti. Išmaišęs pakėlė stiklinę, pliurpte- 
lėjo — „čia jūsų sveikatai“, ir tas piktnau- 
dis pats viską išmaukė.

Jeigu tai būtų tiesa, senas patarles žinąs 
lietuvis striukai drūtai pasakytų: ir eina 
garsas, kad tu esi... paršas.

Tačiau reikia pripažinti, kad amerikie
čiai mėgsta pasmaguriauti. O kai nori retų 
patiekalų paragauti ir įmantrių gėrimų at
sigerti, važiuoja net keliasdešimt mylių už 
miesto, kur prie kokio ramiai tyvuliuojan
čio ežero ar nuošalios pakriaušės tūno iš
taigingos valgyklos ir šaunios „išgėryklos“.

Aloha valgykloje
Kun. Klebonui knieti gerai supažindinti 

mane su „amerikiečių gyvenimo stiliumi“, 
tad bemaž kiekvieną savaitę nusiveža į ko
kią nematytą neregėtą egzotišką valgyklą.

Važiuojame anądien ne taip jau smar
kiai mašinų užgoštomis Rochesterio gatvė
mis, žiūrime į čia plačiai išplitusios Kodak 
įmonės dangoraižį ir dairomės į šaligat
vius, kuriais, įvairios rūšies šiukšles pa
spardydami, dūlina galvas iškėlę negrai.

Paskum įsukame į greitkelį ir laikomės 
60 mylių greičio ribos. Pro šalį zuja didžiu
lės mašinos, pramauroja sunkvežimiai. Ta
čiau jų žymiai mažiau nei Anglijos greitke 
liuose ir vieškeliuose.

Medžių lapai mėgina sprogti — pritvin
kę pumpurai tvinkčioja, rodos, tuoj dide
liu alasu pratrūks. Klykia paukščiai. Bal
tos trobelkšės, apgaubtos krūmokšnių vai
nikais. skrenda pro šalį.
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1935 m. Itn. F. Vaitkaus skridimui per 
Atlantą įamžinti Dariaus ir Girėno laidos 
40 et. vertės pašto ženklas buvo perspaus
dintas įrašu „F. Vaitkus nugalėjo Atlantą 
21-22-IX-1935“. Su tokiu įrašu buvo per
spausdinta apie 2.100 ženklų Vienas ženk
las kainavo 25 lt.

1947 metais šių ženklų teko surasti ir 
Londone. Bet už vieną ženklą prašė 10 sva
rų. O tais laikais tai buvo didelė suma pi
nigų.

1917 m. rugsėjo 9 d. P. Jurgėla (Jurgele
vičius) suorganizavo mišrią lietuvių skau
tų draugovę Voroneže. Tai buvo pirmas lie 
tuvių skautų vienetas. 1918 m. rudenį P. 
Jurgėla suorganizavo pirmąją skautų skiltį 
Vilniuje. Iš jos greitai išaugo mišri draugo
vė ir pirmasis skautų tuntas. Organizaci
niame darbe uoliai talkininkavo I. Krau- 
naitis, A. Valušis ir kt. Truputį vėliau tun
to globėju buvo M. Biržiška, instruktoriu
mi — S. Kairiūkštis, tunto dvasios vadu -— 
kun. K. Čibiras. Gydytojai Alseikos dėstė 
pirmosios pagalbos pamokas, o kalbininkas 
J. Jablonskis padėjo sukurti lietuviškuo
sius skautybės terminus. Ir taip bematant 
skautiškos idėjos sužavėjo jaunimą, ir 
skautų vienetai pradėjo kurtis visoje Lie
tuvoje.

Gyvendami Kaune, dažnai matėme Petro 
Vileišio aikštėje ant žvalaus arklio jodinė
jantį DLEK Jonušo Radvilos pulko arklių 
mokytojas-bereiteris Pivoris. Jis labai my
lėjo arklius ir per savo gyvenimą jų tūks
tančius išmokė. Jo išmokyti arkliai ne 
vien tik gerai suprato karinę rikiuotę, bet 
žvalesni dar mokėjo mikliai šokti polką, 
valsą, suktinį ir kt. Jis dažnai savo išmoky
tais arkliais pademonstruodavo tai gusarų 
pulko rajone.

Bereiteris Pivoris gimė 1874 m. Pašvin- 
tinio valse., Šiaulių apskr. Į rusų kariuome 
nę buvo pašauktas 1895 metais ir tarnavo 
I-sios gvardijos artilerijos brigadoje. Bai
gė karininkų raitelių mokyklą. Įstojęs į 
Lietuvos kariuomenę, tarnavo gusarų pul
ke ir mokė rikiuotės kavalerijos ir artile
rijos pulkams nupirktuosius arklius.

Salako partizanai pradėjo organizuotis 
apie 1918 m. Ypatinga jų veikla pasireiškė, 
kai partizanams vadovavo Petras Šiaudi
nis. Jis suorganizavo 100 partizanų koman
dą, kuri veikė šioj ir anoj pusėj administra 
cijos linijos. Jie pasižymėjo eilėj kautynių 
su daug gausesniu priešu ir paėmė daug 
karo grobio. Tas būrys buvo didžiausia len 
kų pabaisa. 1921 m. balandžio 11 d. parti-

(KELIONĖS [SPŪDŽIAI)
— Aloha — havajiečių stiliaus restora

nas, — aiškina kun. klebonas, — o pats žo
dis reiškia „sveikas, labas“. Galėsi išsirink 
ti egzotiškiausių valgių...

Prieangyje mus pasitinka uniformuotas 
vyrukas ir įleidžia į didelę salę. Jos langai 
uždangstyti, tik mėlynos, prigesintos švie
selės išryškina pailgą tvenkinį vidury kam 
bario, įvairiaspalves gėles, palmių me
džius, krūmokšnius ir eilę stalų.

Kai atsisėdame prie nuošalaus stalo ir 
klausomės havajų muzikos, havajietis pa
davėjas pakiša valgių ir gėrimų sąrašą.

Netrukus jis atneša didelių ananasų, ku
rių viduryje telkšo „nemirtingųjų nekta
ras“. Pro žaliuojančią „kepurę" kyšo šiau
delis papapčioti. Papsime, siurbiame „nek
tarą“, gardžiuojamės ir klausomės havajų 
muzikos.

Paskum ragaujame skremblių — mažu
čių jūros vėžių. Pasidažome pailgus, raus
vus skremblius riebiame padaže ir kramto
me ir gardžiuojamės: nieko sau, Skanu, 
nauja. Iš eilės imame gerai pažįstamų sil
kių, apipiltų grietine: skonis pažįstamas, 
galima neskubant maumoti. Likusią vietą 
užpildome balta, bekaule žuvimi su pakep
tų bulvių drožlėmis: suvalgytum, jei nebū
tų taip gausu.

Ištuštiname dar po vieną „ananasą“ — 
for the Road (laimingai kelionei), kaip 
kun. klebonas įpratęs sakyti; pomėgiauti 
čia galima, jei tik žaliokų nestinga. Ištuš
tintus ananasus padavėjas gražiai suvielo- 
ja, ir pasiimame juos su savimi atminimui.

Kitąkart nubildame į Caruso ištaigingą 
restoraną, patogiai prisiglaudusį prie pa
ties Ontario ežero. Ant sienų — šaunūs pa
veikslai, paežeryje — miniatiūriniai šalti
nėliai su besimaudančiais faunais ir nim
fomis. Čia pirmą kartą paragaunu vadina
mojo „clams Casino“ — atidarytame kriau 
kute įmantriai iškepta lipi substancija... 
Vis dėlto patiko.

Kai aplankome Crescent Beach hotelį, 
kai užvalgome skremblių, o aš paragaunu 
stikliuką „pink Lądy“, kai apžiūrime nuo
gais angelėliais nukarstytą ežero pakrantę, 
kun. klebonas užsimano... varlių. Deja, jų 
negauname. Tačiau jo apetitas nemąžta: 
vakarienei šeimininkė ant stalo padeda vi
są lėkštę varlių šlaunelių. Valgo šeiminin
kas ir giria: atsargiai ragauna kun. Liu-

zanai persiorganizavo ir pasivadino Salako 
šaulių būriu. Vėliau šauliai daug nuveikė 
ir kultūros srityje, pastatė paminklą žuvu- 
siems dėl Lietuvos laisvės, ir dėl šaulių 
darbų miestelis tapo žymia lietuvybės tvir
tove.

Turėjome ir moterų, apdovanotų Vyčio 
Kryžiumi. Iš jų man viena yra žinoma, tai 
L. Miednikienė. Ji buvo apdovanota II-ros 
rūšies 3 laipsnio Vyčio Kryžiumi už ypa
tingus nuopelnus Lietuvai neutralinės zo
nos laikais (1920-23 m.). Gyveno Širvin- 
tuose.

1930 m. Paįstrio mokykloje mok. P. Dau- 
kas suorganizavo iš pradžios mokyklos mo
kinių pirmąjį jaunųjų šaulių būrį, kurį pa
vadino Gedimino vardu. Buvo planuojama 
įsteigti tokią organizaciją, kuri pakeistų 
skautus. Visa jaunųjų šaulių veikla būtų 
panaši į skautų veiklą, tik daugiau sulie
tuvinta, nes skautų organizacija yra sugal
vota anglų ir ji visiškai atitinka anglų vai
kų prigimtį. Bet kas tinka anglo būdui, tas 
gali netikti lietuviui.

Bevartydamas Vokietijoje leistąjį laik
raštį „Mintis“, 1947 m. 74 numeryje radau 
šitokią informacinę žinutę: „Vokietijoje 
UNRRA turėjo 350 team ir 4.000 adminis
tracinio personalo DP stovyklose. Ji išleis
davo apie 66 amerikoniškus centus kas
dien kiekvieno DP išlaikymui“.

4 pėst. LK Mindaugo pulko mokomojoje 
kuopoje jauniems kareiviams būdavo įtei
kiami šautuvai prisilaikant tam tikrų tra
dicinių ceremonijų. Prieš išduodant šautu
vus, kuopos vadas paskiriąs valandą pasi
kalbėti. Išaiškina, kaip reikia ginti krašto 
laisvę, valstybės rūpinimąsi tinkamai ap
ginkluoti savo kariuomenę, kaip reikia sau 
goti ir branginti įteiktąjį ginklą ir kt. Vė
liau visi šautuvai gražiai sudedami ant sta 
lų, o salėje išrikiuojami jauni kareiviai. At 
vykus visiems kuopos karininkams, kuo
pos vadas pradeda šautuvų įteikimo cere
monijas. Kiekvienas iššauktasis pavarde 
prieina prie kuopos vado ir paklaustas: 
„Kam duodamas kariui ginklas?“ atsako: 
„Tėvynės laisvę ir garbę ginti!“ Gavęs šau
tuvą grįžta į savo vietą, ir tokia pat tvarka 
eina kitas. Baigus įteikimą, kuopos vadas 
linki garbingai vartoti gautąjį ginklą, jį ge
rai pažinti, tinkamai užlaikyti ir kuopą pa
leidžia. Tokios šautuvų įteikimo ceremoni
jos kareiviams palikdavo neužmirštamo 
įspūdžio.

das ir nepeikia. Įsidrąsinęs paragaunu vie
ną šlaunelę, paskui kitą: jei jau „ragaunu“ 
antrą šlaunelę, vadinasi, šis „pagardas“ nė 
ra toks baisus: jei nežinotum varlės šlau
nį kremtąs, manytum, kad tai vištiena...

Pakeliui į Niagarą
Vieną rytą su kun. Pr. Valuku išsirengia 

me į Amerikos-Kanados pasienį pasižiūrėti 
Niagaros krioklių.

Važiuojame mašina senu, bet gerai pri
žiūrimu vieškeliu, kurio abiejose pusėse ri
kiuojasi įvairiaspalvės trobelės, moteliai, 
bažnyčios. Kelias tolimas — apie šimtą my 
lių, tačiau rytas saulėtas, gražus ir nekarš
tas, tad nelabai skubame, o bupsime, kalbė 
darni apie pradininkus, kurie prieš daugelį 
metų, kada nebuvo jokių motorizuotų prie
monių, čia kūrėsi, statėsi trobas (jas dar 
ir dabar galima atskirti iš mozaikinių sie
nų), tiesė kelius.

Pakeliui sustojame prie „Wishing Well“ 
motelio. Tai didžiulis, išsiplėtrojęs restora
nas su įvairiausių bonkų rinkiniu, o kieme 
rikiuojasi mažutės trobelės pravažiuojan
čiųjų nakvynei. To motelio savininkas — 
lietuvis p. Vaičius — laksto sušilęs: Vie
niems reikia įpilti alaus, kitiems — whisky 
ar džino su ginger ale (labai populiaria 
priemaiša). Kartais reikia grasinančia ran 
ka pamataruoti ir už parankės kur į šalį 
pavedėti per daug įsilinksminusį, bet gerai 
pažįstamą ir pasiturintį svečią. Šis ožiuo- 
jasi, atsilapojęs baltinių rankovę, rodo sa
vo raumenis, bet pagaliau nusiramina prie 
bilijardo. Staiga jam dingteli mintis įmesti 
kelis centus ir praskaidrinti visų nuotaiką 
keliomis swingo plokštelėmis. Kai plokšte
lės padūksta rėkti, lyg tvojamas gyvūnas, 
kaukštelėjęs svečias pasijaučia laimingas 
esąs: atsisėda ant žemės, įsikabina į stačiai 
pastatytą bilijardo lazdą ir susisvajoja.

Jis, murdydamasis purvyne, kasdien 
trepsi prie didžiulio gręžtuvo, ieškodamas 
dujų. Uždirba nepaprastai daug. Nakvoja 
motelio vienoje trobelėje ir... visus pinigus 
prageria.

Niagara Falls mieste
Po geros valandos įvažiuojame į Niagara 

Falls miestą, kuriame yra per 100.000 gy
ventojų. Šis miestas, kuris nepasižymi ypa 
tingais pastatais, prasidėjęs 11 km aukš
čiau krioklių, driekiasi Niagaros upės pa
krantėmis ligi pačių milžiniškų krioklių.

Nors sėdime mašinoje, užuodžiame aštrų 
sieros kvapą. Ir nenuostabu: Niagara Falls 
yra didelis cheminės ir elektromechaninės 
pramonės centras. Pro kaminų ir kaimiūkš 
čių viršų, tartum nepasiduodami krioklių 
stichijai, kamuoliais veržiasi juodi, rudi ar 
geltoni dūmai ir iškilmingai pasveikina at
vykstančius iškylautojus.

Pakeliui užsukame į šv. Jurgio bažnyčią, 
kurią lietuviai pastatė 1927 m. Apie 1959 
m. čia buvo apie 500 lietuvių. Bet kur jie 
dabar, kai nėra čia nei lietuviškų pamaldų, 
nei lietuviško pamokslo? Kun. Andriuška, 
marijonas, išsiuntinėjo šimtus pakvietimų 
apylinkių lietuviams, kad jie suvažiuotų 
Prisikėlimo mišioms. Suvažiavo, susirinko, 
net lietuviškai pagiedojo, tačiau tik kelias
dešimt. ..

Apžiūrime bažnyčią ir stebime naują, į 
žmones atsuktą didįjį altorių. Pasak kun. 
Valuko, seniau lietuviai gausiai rinkdavosi 
ir noriai remdavo šiuos Dievo namus. Ilgai 
niui senieji išmirė, gudresnieji išsisklaidė, 
liko vos saujelė.

Noriu pamatyti kun. Andriušką, kuriam 
bene 1937 m. Kauno T.T. Marijonų bažny
tėlėje sakiau primicijų pamokslą, kad dau
giau sužinočiau apie parapiją, deja, jis iš
vykęs atostogų.

Klebonijoje truputį pasikalbame su kle
bono senais tėvais, o aš paragaunu moti
nos pasiūlyto alaus bokalą, ir važiuojame 
krioklių žiūrėti.

(Bus daugiau)

ŽYDIŠKAI UŽ ARABUS
Rumunijos Bukarešto radijas trumpom 

bangom išspinduliuoja į JAV proarabiškas 
propagandos transliacijas... jidiš kalba.

DIPLOMATIŠKAS GALVOSŪKIS
Kremlius su Izraeliu nutraukė diplomat! 

nius santykius, bet Sovietų Sąjungos vėlia
va vis dar iškilmingai plevėsuoja virš So
vietų konsulato Jeruzalėje, buvusioje Jor
dano miesto dalyje.

Rusams tas konsulatas yra tikras diplo
matiškas galvosūkis, nes ir taip blogai, ir 
anaip negerai. Konsulatą uždarydami, ru
sai pripažintų, kad visa Jeruzalė pavaldi 
Izraeliui, o konsulato palikimas kažkaip 
nesiderina su diplomatinių santykių nu
traukimu.

Surastos minos

Apie 2 km nuo Zarasų paplentėj buvo už 
tiktos aštuonios kabeliu'sujungtos minos, 
išgulėjusios, tur būt, nuo 1944 metų. Pavy
ko pašalinti nesprogusias. (E)

I KASDIENIŠKOS
SMULKMENOS>

Mielas Redaktoriau,
nenorėčiau sutikti su Tavim, kad apie 

mūsų politinius ir visuomeninius reikalus, 
jei kas nors negera, geriau tylėti. Mūsų 
toks tylėjimas greičiau yra nelaimė, kuri 
subaigs mus naikinti. Kai matai niekus, tai 
pamažu tolsti nuo jų. O ką gi reiškia, kai 
masė tolsta nuo savo vadų ir nebevertina 
jų darbų? Reiškia byrėjimą.

Tu man prikiši, kad aš kritikuoju mūsiš
kę Eltą. Matyt, Tau dar maža to, ką esu pa
rašęs. Jei maža, tai še pavyzdys. Anądien 
buvo paduota visiems lietuviškiems laik
raščiams paskleisti, pavyzdžiui, tokia labai 
„svarbi“ žinia, kad Vliko vicepirmininkas 
J. Audėnas Vilko vardu parašė atst. Der- 
winskiui tokio turinio laišką: „Man buvo 
labai malonu, gavus Tamstos balandžio 19 
d. laišką ir tos dienos Kongreso Užrašus, į 
kuriuos Tamsta įdėjai Eltos pranešimą 
apie sovietinę rinkimų komediją okupuo
toje Lietuvoje".

Tokie dalykai ne kasdien skelbiami, kaip 
plačiai paskleistina žinia iš laisvinimo fron 
to. Bet ar ir šita tokia jau svarbi išnešioti 
po visus laikraščius, kad visas pasaulis ži
notų? Žinote, kai kuria nors proga susiren
ka prie butelio būrelis lietuvių, tai tam va
karui jie liežuviais daug lengviau išlaisvi
na Lietuvą ir to savo laisvinimo dar nenu- 
siunčia Eltai paskelbti, kad per laikraščius 
išnešiotų. Jiems kainuoja tas laisvinimas, 
bet kiti neverčiami įsijungti į jų „darbus“.

• » *

Ar mes galime ir turime teisę laukti iš 
savo didžiųjų veiksnių kokių nors rimtes
nių žinių?

Turėtume laukti.
Bet pažiūrėkime, kaip laikosi tas mūsų 

Vlikas. Man rodos, kad jis dabar veikia 
sutartinai. Šitaip noriu spręsti iš Eltos pa
skleistos kitos dabar jau senokos žinios, ku 
rioje pasakojama, kada grįš iš Europos Vli
ko pirmininkas, o pirmininko žmona jau 
grįžusi ir perdavusi Vliko valdybai prane
šimą, su kuo jau matėsi pirmininkas. Va
dinas, kol pirmininkas dar baigė savo žy
gius Europoje, greičiau grįžusi jo žmona 
pradėjo eiti jo pareigas, darydama už jį 
pranešimus. Ar ne taip reikia suprasti tą 
žinią? Jeigu ne taip, tai kaip? Tada būkite 
žmonės ir žmoniškai perduokite žinias.

O jeigu taip, tai, žinoma, galima būtų net 
ir pasidžiaugti, kad moterys išeina į poli
tinių viršūnių priekį. Deja, toje žinioje trū
ko vieno smulkaus dalyko, kad pirmininko 
ponia eina jo pavaduotojo pareigas arba 
kad ji iš viso įeina į Vliką.

Mes kadaise girdėdavome, gal būt, piktų 
intencijų turinčius anekdotus, kad mūsų 
prezidento žmona valdanti Lietuvą. Bet 
niekada negirdėjome net ir anekdotuose ži 
nios, kad prezidento žmona daro praneši
mus ministerių kabinete. Mes būtumėm ste

Skaitytoju tcu&kai
STRAZDELIAI BUVO IŠIMTYS

Malonus Redaktoriau,
Tebūdamas netobulas žmogus, prisipa

žinsiu, kad ir man gyvenime kartais tenka 
klaidžioti, ir su tokiu kun. S. Matulio tei
giniu (pig. EL, birž. 6) paraudonavęs esu 
priverstas sutikti. Tačiau man visiškai ne
aišku, ką ir kokiu būdu aš suklaidinau, 
„Šaltinį“ tepavadindamas „tikybinės min
ties“ žurnalu, kaip kad teigia gerb. „Šalti
nio" redaktorius. „Šaltinis“ ne tik apibūdi
na save „ir tautinės minties“ žurnalu, bet 
jo puslapiuose iš tiesų rasime tautines te
mas liečiančios medžiagos. Tačiau prieš ke 
lias savaites spausdintame rašinyje aš ne
kalbėjau tautinėmis, bet religinėmis, at
seit, tikybinėmis temomis, o todėl aname 
kontekste visiškai nereikšmingi buvo kiti, 
ne tikybiniai to žurnalo aspektai. Jeigu 
gerb. „šaltinio“ Redaktorių teisingai supra 
tau, jis mane kaltina kažkieno klaidinimu 
už nerašymą to, ko aš nerašiau.

Kun. S. Matulis, beje, teisingai nurodė 
į vieną faktinę klaidą aname mano rašiny
je. Argentinos „Laikas“ iš tiesų turi sa- 
kyklišką skyrelį, ko, to laikraščio beveik 
nevartydamas, nebuvau pastebėjęs. Skai
tytojų už šitą savo klaidą, žinoma, atsipra
šau. „Draugo“ skyrelį „Rimties valandė
lei" lyginti su „E. L.“ „Sekmadienio rim
čiai" vis dėlto nedrįsčiau...

Gerb. „šaltinio“ Redaktorius klausia, ar 
mano abejonė, kad lietuviai kunigai nuošir 
džiai paremtų naująją popiežiaus encikli
ką, „turi pagrindo ir yra savo vietoje“. 
Vietos pasirinkimas, tur būt, bus skonio da 
lykas, dėl ko, kaip žinome, nesiginčyjama. 
Manyčiau betgi, kad mano abejonė turi pa
grindo, nes savo socialiniame galvojime 
Lietuvos kunigija šimtmečiais išliko per
nelyg konservatyvi. Strazdeliai mūsuose vi 
suomet buvo išimtys, ko, pavyzdžiui, ne
galėtume pasakyti apie vad. gališkąją kata 

bėjęsi išgirdę, kad iš užsienių grįžusi Nina 
daro partijos centro komitete pranešimus 
už Chruščiovą, kad de Gaulle'io žmona pa
vaduoja Prancūzijos prezidentą, kad Lady 
Bird valstybės reikalais kalba už prez. 
John šoną.

Mes, žinoma, nesistebime, kai už Indiją 
kalba ponia Gandi arba už Ceiloną kalbėjo 
kita ponia. • * •

Grįžkime prie tos žinios, kad Vliko vice
pirmininkas padėkojo anam kongresma- 
nui. Kas gi yra tie Kongreso Užrašai, ku
riuos Vliko vicepirmininkas mini savo laiš
ke?

Net nežinau, kaip juos tiksliai aptarti, 
kad tas aptarimas taip lyg lipte prilitų. Po 
ranka kaip tik turiu tuos „Congressional 
Record“, visą didžiulį sąsiuvinį iš 1966 m. 
vasario 16 d., kuriame išspausdintas visos 
tą dieną kongrese ir senate pasakytosios 
kalbos su priedais. Atrodo, kad tą dieną 
prašė balso vienas po kito visa eilė kongres 
manų ir vis kalbėjo apie Lietuvą ir lietu
vius visokias sąmones ir nesąmones, į savo 
kalbas primaišydami, kas tik jiems į ran
kas pakliuvo. Pavyzdžiui, net keli atstovai 
į savo kalbas įterpė ilgą Amerikos Lietu
vių Tarybos laišką, kiti irgi panašius bana
lius raštus, o Edward A. Garmatz — didžiu 
lę Nado Rastenio poemą.

Reikėtų turėti didelės kantrybės visoms 
toms kalboms perskaityti. Bet kai kurios 
nesąmonės pačios lenda į akis. Pvz., atsto
vas Burke savo kalbą pradėjo tvirtinimu, 
kad Lietuva 1918 m. pasiskelbė nepriklau
soma beveik po 1000 metų svetimųjų prie
spaudos. Tai juk nesąmonė!

Kam ir kada tos kalbos duos kokios nors 
naudos? Labai norėčiau, kad man į tą klau 
simą duotų kas nors atsakymą. Aš pats gal 
voju, kad jos bus padėtos į archyvą ir ten 
sau ramiai gulės, kol sudūlės.

Kažkas tuos vadinamuosius rekordus dar 
išleidžia atskira brošiūra. Nežinau, kieno 
pinigais, tik žinau, kad ne mano, ir šiuo 
tarpu man tiek užtenka. Tačiau aš atsime
nu pasakojimą, kaip iki pirmojo pasaulinio 
karo pabaigos lenkai jau buvo užvertę vi
sus aukštuosius pasaulio valstybininkus ge 
rai paruošta literatūra, kurioje pagrįstai 
išdėstomas jų reikalas.

Norėčiau taip pat žinoti, ar mūsų politi
kai ruošiasi rimtu atveju išsiuntinėti pa
saulio politikams tuos kongreso rekordus? 
O gal panašaus turinio raštus, kokius rašo 
ir per Eltą visiems laikraščiams išsispaus
dinti siuntinėja Vliko galvos?

Ar ne laikas būtų dideliems mesti vaikų 
žaidimus ir pradėti rimtus darbus? Tokių 
rimtų darbų lietuviai ir laukia ir nesulauk
dami nekantrauja.

Tavo Jonas

likybę, arba prieš Franko fašistus demonst 
ruojančius jaunus ispanų kunigus. Ir išei
vijos kunigų dauguma, atrodo, labiau pa
linkusi į (jei taip leisite išsireikšti) otovia- 
nistinę pakraipą. Be to, spaudoje skaitome, 
kad kai kurie JAV lietuviai klebonai net 
įsileidžia į rasistinius nuotykius, kas su 
pastarosios enciklikos dvasia iš tiesų nesi
derina. Nors malonu matyti, kad ypač tarp 
jaunų lietuvių jėzuitų kunigų po truputį 
įsivyrauja pažangios idėjos. Toji mano abe 
jone, aišku, nereiškia, kad mūsų kunigai 
būtų kokie atskalūnai, nes enciklikos juk 
nėra dengiamos popiežiaus neklaidingumo 
dogmos.

Kun. S. Matulio neaiškumams išsklai- 
dyt dar pridursiu, jog mūsų laikraštį su 
labai nežymiomis pertraukomis skaitau 
dar nuo tų laikų, kai jis vadinosi „Britani
jos Lietuviu“. Laikraštį paprastai skaitau 
nuo pradžios iki galo, taigi nė „Sekma
dienio rimties“ neaplenkdamas. Bet tada 
rašiau ne istorinį straipsnį, o todėl kalbė
jau apie dabartį.

R. E. Maziliauskas

IR VASARĄ, IR ŽIEMĄ,
IR RUDENĮ, IR PAVASARI 

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., Eccles, 

Manchester.
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LONDONAS
MIŠIOS UŽ VYSKUPO SIELĄ

Birželio 15 d. Lietuvių bažnyčioje klebo
nas kun. J. Budzeika, tik grįžęs iš vyskupo 
laidotuvių Romoje, atnašavo šv. Mišias už 
velionies vysk. Pr. Brazio sielą. Dalyvavo 
gausus būrys lietuvių. Lietuvos P-bei atsto 
vavo patarėjas V. Balickas. Kun. J. Budzei 
ka pasakė jautrų pamokslą apie velionies 
vyskupo nuoširdų, jautrų lietuvišką būdą.

MIRUSIEJI
Birželio 12 d. savo namelio darželyje mi

rė M. Degesienė, 86 m. amžiaus. Jos vyras 
Vaclovas Degėsis, statant Londono lietuviš 
ką bažnyčią, buvo komiteto pirmininku. 
Magdalena dalyvavo visose lietuviškose 
organizacijose ir buvo nuoširdaus būdo.

Palaidota iš šv. Patricko bažnyčios Walt- 
hampstow šv. Patricko kapinėse šeimos ka 
pe.

Birželio 12 d. Londono National Heart 
Hospital mirė Vytautas Matažinskas iš Co- 
ventrio.

J. KAPOČIUS LONDONE
Liet. Enciklopedijos leidėjas J. Kapočius 

dalyvavo lietuvių bažnyčioje pamaldose 
birželio 17 d. ir susitiko ta proga su londo- 
niečiais.

PIRMOJI KOMUNIJA
Sekmadienį, birželio 4 d., Lietuvių 

bažnyčioje priėjo Pirmosios Komunijos Irę 
na Grupiljonaitė, Kristoferas Juras, Vikto
ras Pakalniškis, Irena ir Lidija Banevičai- 
tės.

PASKUTINĖ DIENA UŽSIRAŠYTI 
POBŪVIUI

P. Mašalaičio sukakties minėjimo pobū
viui užsirašyti prašom ne vėliau kaip iki 
liepos 1 d. 10 vai. ryto.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS
Lietuvių Namų raštinėje (1 Ladbroke 

Gardens, London, W.11) yra laiškas iš Lie
tuvos Antanui Juozėnui.

PAVASARINIAI IR VASARINIAI

SIUNTINIAI 1967 METAMS

Iš daugelio specialiai sudarytų mūsų siuntinių 1967 metų 
pavasariui ir vasarai siūlome du, kurie yra labai praktiški, už 
Žemą kainą ir į juos yra įtraukta viskas, kas labiausiai reikia 
Jūsų artimiesiems.
Žinoma, taip pat kiekvienas siuntėjas gali sudaryti dovanų 
siuntinį savo nuožiūra, pasinaudodamas mūsų kainoraščiu.

MOTERIŠKAS (1967)
Nailoninis itališkas su diržu lietpaltis, 3 jardai vilnonės angliškos 
kostiumui medžiagos, 4 jardai puikios suknelei medžiagos, 1 komp
lektas nailoninių apatinių rūbų, 2 p. geriausios rūšies nailoninių ko
jinių, 1 gėlėta šilkinė skarelė, 1 nailoninė skarelė, 12 Įvairių namų 
ruošai adatų, 2 špūlės labai stiprių siūlų, 1 trumpom rankovėm 
megztukas.

Kaina £25.0.0.

VYRIŠKAS (1967)
Itališkas nailoninis su diržu dėvimas lietpaltis, 31 jardo angliškos 
vilnonės kostiumui medžiagos, 2 nailoniniai marškiniai, 1 terileno 
kaklaraištis, 1 komplektas apatinių rūbų, 2 p. nailoninių arba vilno
nių kojinių, 12 Įvairaus dydžio adatų, 2 didelės špūlės stiprių siūlų, 
3 jardai vilnonės paltui medžiagos.

Kaina £25.0.0.
Jungtinis moteriškas ir vyriškas siuntinys (1967) 

kainuoja £45.0.0.

Tebesiunčiame ir visus kitus anksčiau mūsų skelbtus siuntinius 
dar vis už tą pačią kainą.

Automobilius, motociklus, dviračius, siuvamąsias mašinas, svaigina
muosius gėrimus, maistą (sov. gamybos) pristatome iš kooperatyvų 

Lietuvoje ir Sov. Sąjungoje.
Persiunčiame ir Jūsų pačių sudarytus siuntinius.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E.2. ENGLAND. 
Tel. SHO 8734

Seniausia šioje srityje lietuvių firma, greitas ir garantuotas 
pristatymas.

ATSTOVAI: A. Kuzmickas, 31 Milton St., Eccles, Manchester.
H. Petrauskas, 25 Prior Rd., Noble Park, Melbourne, Australia.

A. Kusinskis, 167 College St., Sudbury, Ont., Canada.

Galime pervesti ir pinigus, ui ką gavėjas turi teisę pasirinkti, 
kas jam reikalinga, iš specialių krautuvių.

DBLS VALDYBOJE
DBLS Valdyba nutarė pakviesti Gajutę 

Valterytę dalyvauti Valdybos posėdžiuose 
ir būti patarėja jaunimo reikalais.

Paskutinis DBLS suvažiavimas buvo pa
reiškęs pageidavimą, kad S-gos Valdyba 
atskiroms savo veiklos sritims pakviestų 
patarėjus. Tuo būdu norima pagyvinti tų 
sričių veiklą.

GRĮŽO IŠ JAUNIMO KONGRESO
Romas Kinka, D. Britanijos jaunimo de

legacijos vadovas 1966 m. Jaunimo Kongre 
se, Čikagoje, šiomis dienomis grįžo iš Ame
rikos. Kartu atvažiavo ir jo žmona, Ame
rikos lietuvaitė Tallat-Kelpšaitė, su kuria 
susipažino kongrese ir prieš porą mėnesių 
vedė.

ŠV. ONOS D-JOS IŠVYKA
Birželio 11 d. pilnutėliu didžiuliu autobu 

su buvo suruošta išvyka į Margate. Grįžta 
kitu keliu — per istorinį Canterburio mies 
tą su garsia katedra ir mūrinėmis romėnų 
statytomis sienomis.

Nors oras nebuvo saulėtas, bet ekskur
santai išlaikė gerą nuotaiką.

KUN. PETRO RUKŠIO PRIMICIJOS
Liepos 2 d., sekmadienį, 11 vai., laikys sa 

vo pirmąsias šv. Mišias jaunasis kunigas 
Petras Rukšys.

Kun. P. Rukšys yra gimęs 1938 m. gegu
žės 1 d. Bajorų km., Tauragnų valse., Ute
nos apskr.

Antrojo Pasaulinio karo atblokštas į Vo
kietiją, persikėlė į Angliją, o paskui į Ka
nadą. Atvažiavęs mokytis į Italiją, 1952 m. 
baigė gimnaziją, įstojo į centrinį Saleziečių 
noviciatą, 1955 m. baigė jį ir 1956 m. atli
ko pirmuosius įžadus. Toliau tęsė mokslus 
Foglize. 1956-60 m. Saleziečių Castelnuovo 
įstaigoje atliko pedagoginę praktiką. 1963 
m. stojo studijuoti teologijos. Vėliau studi
javo Vokietijoje ir čia 1967 m. birželio 29 
d. bus įšventintas į kunigus.

PRIMICIJANTUI PAGERBTI PIETŪS
Tuojau po primicijų Sporto ir Soc. klubo 

salėje lietuvės moterys rengia jam pagerb
ti pietus.

Norintieji dalyvauti, prašomi užsirašyti 
pas Veroniką Jurienę Baltic Stores, pas S. 

Kasparą ar klebonijoje. Mokestis 1 svaras. 
Pensininkams daroma nuolaida. Užsirašy
ti iki liepos 1 d. ryto.

EKSKURSIJA Į CLACTON-ON-SEA
Liepos 16 d., sekmadienį, rengiama išvy

ka į pajūrį — Clacton-on-Sea.
Išvažiuojama nuo Lietuvių bažnyčios 

(21 The Oval, Hackney Rd., E.2) rytą 8.45 
vai. punktualiai.

Užsirašyti prašoma klebonijoje, pas S. 
Kasparą, Juozą Guogą, Viktoriją Puidokie
nę ir Baltic Stores — Z. Jurą. Kaina 15 šil. 
Apsimokėti prašoma užsirašant.

LIETUVIŲ BAŽNYČIOS DERBY 
ARKLIŲ LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAI
I premiją laimėjo A. Žukauskas, II —V. 

Geležinis, III — A. Surblys, IV — K. Bič
kus.

ANTANAS SMETONA PARYŽIUJE 
IR BBC

Tarptautiniame Marguaruite Long var
do pianistų konkurse Paryžiuje birželio 12 
d. skambino pianistas Antanas Smetona, 
bet į baigmę nepateko. Konkurse iš įvairių 
pasaulio kraštų dalyvavo 83 pianistai, o į 
teisėjų komisiją, be kitų, įėjo ir du sovie
tų muzikai.

Birželio 23 d. Ant. Smetona Londone tar
sis su BBC muzikos redakcija dėl koncer
tų. Tikimasi, kad netrukus pianistas skam
bins milijoninei BBC auditorijai.

Australijos lietuviai kreipėsi į valstybi
nį radiofoną (ABC), kuris taip pat organi
zuoja ir klasikinės muzikos koncertus, siū
lydami pianistą Antaną Smetoną iškviesti 
į Australiją koncertinėms gastrolėms. Mū
sų Pastogės pranešimu, ABC šefas Mr. 
Hopkins pasiūlymu yra susidomėjęs, (r)

LONDONO TOKELES

Užjūrio viešnios ir svečiai, turistiniam 
sezonui prasidėjus, vis dažniau užkliudo 
Londoną. Dantų gyd. Kostas Bagdonavi
čius su žmona gyd. Irena iš Sydnėjaus dai
rėsi po Londono įdomybes, o iš Clevelando 
keliom dienom viešėjo chemikas Jonas Ar
minas, čia susitikęs su taip pat clevelandiš- 
kiu, nors per trejetą metų, matyt, jau kiek 
suanglėjusiu inž. J.P. Nasvyčiu.

Lietuvių namuose lankėsi senosios JAV 
išeivijos kartos atstovas Dominykas Bud- 
reckis su sūnum. Jis Lindene, New Jersey 
valstijoje, vadovauja savo laidojimo įstai
gai. Po Europą pasižvalgyti atvažiavo ir 
JAV gimusi lietuvaitė mokytoja Genovaitė 
Klevickaitė, kuri, beje, noriai pasinaudojo 
LNB Siuntinių Skyriaus paslaugomis, pa
stebėjusi, kad iš čia siuntinius siųsti esą 
pigiau, kaip iš Amerikos.

Iš Jaunimo kongreso pagaliau sugrįžo 
Anglijos lietuvių delegacijos vadovas Ro
mas Kinka. Savo motinai lauktuvių atsive
žė įspūdingą barzdą ir marčią Janiną, dar 
neseniai buvusią Tallat-Kelpšaitę. R. Kin
ka Londone tęs filologijos studijas ir kartu 
su žmona žada aktyviai įsijungti į lietuviš
kojo jaunimo veikią.

Kazys Makūnas apsilankė kartu su gyd. 
K. ir C. Narščiais Vokietijoje ir Italijoje.

DBLS ir Lietuvių Namų Akc. Bendrovės 
sekretorius A. Pranskūnas dvi savaites 
atostogavo Italijoje.

Tokelaitis

NOTTINQHAMAS
UŽ VELIONĮ VYSKUPĄ

Birželio 25 d., 11 vai. Jaunimo Židinyje 
tautiečiai yra užprašę šv. Mišias už a.a. 
vysk. Dr. Prano Brazio, MIC, sielą. Pamal
das atlaikys ir pamokslą pasakys svečias 
salezietis kun. Mečys Burba.

JONINIŲ VAKARAS
Birželio 24 d., 6.30 vai., White Eagle Club, 

9 Pelham Rd., Nottinghamo Liet. Moterų 
Draugija rengia tradicinį Joninių, Petrinių 
ir Povilinių vakarą.

Tikimasi, kad šiais metais dalyvaus Onu 
tė ir Jonukas iš Lietuvos, šokiams gros K. 
Venskaus kapela. Dalyvavimas vyrams — 
vienas svaras, moterims — 10 šil.

Kviečiami gausiai dalyvauti iš arti ir to
li — nesigailėsite. O kam nusišypsos laimė 
— dar ir paparčio žiedas teks.

Nottinghamo Lietuvių Moterų Draugija

KETTERINQAS
METINIS SUSIRINKIMAS

DBLS Ketteringo skyrius šaukia visuoti
nį narių susirinkimą, kuris įvyks birželio 
17 d., 7 vai., šeštadienio vakare, Bakaičių 
namuose — 14 Park avė.

Po susirinkimo šeimininkė Bakaitienė 
žada pavaišinti visus arbatėle.

Tad iki pasimatymo.
Skyriaus Valdyba
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REIKALINGAS ŪKVEDYS
Reikalingas ūkvedys, turintis gerą patyrimą žemės ūkio srityje, prižiūrėti 
ir vesti nedidelį ūkį (Stock farm) apie 50 mylių nuo Londono. Geras atlygi
nimas ir darbo sąlygosi Kreiptis raštu, duodant pilną patyrimo ir gyvenimo 
aprašymą šiuo adresu:

P. B. Varkala, Arran Court, Briar Hill, Purley, Surrey.
tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIUIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIHIII

Kun. K. Senkus
SIDABRINIS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS

Iškilmės
Kun. Kazimieras Senkus birželio 4 d. iš

kilmingai paminėjo savo kunigystės šven
timų 25-tąsias metines. Iškilmės įvyko 
Stuttgart - Bad Cannstatte katalikų para
pijoje, kur jubiliatas eina klebono pava
duotojo pareigas. Iškilmes sudarė trys da
lys.

11 vai. kun. K. Senkus atnašavo šv. Mi
šias šv. Ruprechto bažnyčioje. Vietoj tokia 
proga įprasto dviejų dvasiškių patarnavi
mo, buvo pasirinkta koncelebracija, tai 
reiškia, kartu su jubiliatu šv. Mišias atna
šavo dar du kunigai (B. Liubinas ir J. Riau 
būnąs). Apeigose buvo naudojamos trys 
kalbos — lietuvių, lotynų ir vokiečių, ir tai 
ne tik kunigų atliekamose mišių dalyse, 
bet taip pat ir žmonių giedojime, šalia vo
kiškai ir lotyniškai giedojusio vietos para
pijos choro, dvi lietuviškas giesmes sugie
dojo Memmingeno lietuvių grupė, vado
vaujama Alinos Grinienės. Pamokslą pasa
kė buvęs tos parapijos klebonas, dabar jau 
pensininkas, kun. Schmid, kuris savo laiku 
lemiamai yra pagelbėjęs jubiliatui įsikur
ti šioje vietoje.

Pagerbimo metu buvo sakomos sveikini
mo kalbos ir įpinta meniškų dalykėlių. 
Sveikintojai atstovavo tiems visuomenės 
sluoksniams, kuriuose jubiliatui teko ir 
tenka darbuotis. Vokietijos lietuvių bend
ruomenės vardu kalbėjo PLB V-jos Kr. V- 
bos vicepirm. mok. Vincas Natkevičius ir 
vietos apylinkės pirm. K. šimanauskas. 
Dvasiškių linkėjimus pareiškė Sielovados 
direktorius kun. dr. Jonas Aviža, ateitinin
kų sendraugių vardu sveikino ir įteikė do
vaną jų valdybos narys kun. Antanas Bun- 
ga, o Heidelberge studijuojančio lietuvių 
jaunimo sveikinimus ir dovaną perdavė 
stud. Kristina Čėsnaitė. Dovanas ir gėles 
daug kas įteikė privačiu būdu. Meniškai 
programą paįvairino liaudies dainomis Va 
sario 16 gimnazijos moksleivės Aldona Gu- 
muliauskaitė ir Živilė Vilčinskaitė. piano 
muzika Stuttgarto apylinkės jaunuolis Alf
redas Repšys, o memmingeniškis Marius 
Dresleris paskaitė L. Andriekaus eilėraštį 
„Kielikas“. Stalo kalbas užbaigė vietos kle
bonas kun. Schwind. Bendruosiuose pie
tuose dalyvavo apie 110 asmenų, daugiau
sia Stuttgarto ir jo plačiųjų apylinkių lie
tuviai.

Trečioji šventės dalis buvo atlikta vėl ki 
toje vietoje, lauke, prie parapijos vaikų 
darželio. Jai vadovavo klebonas Schwind. 
Parapijos jaunimo grupė meniškai paskai
tė vaizdelį apie šv. Petro pašaukimą, dai
nas ir giesmes išpildė bažnyčios, mokslei
vių ir Kolpingo draugijos chorai. Memmin
geno lietuvių kolonijos tautinių šokių šoke 
jai dviem išėjimais sušoko 5 šokius: Kubi
lą, Audėjėlę, Vėdarą. Lenciūgėlį ir vieną

MANCHESTERIS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo 
Valdyba liepos 8 d., šeštadienį, savo patal
pose šaukia visuotinį pusmetinį narių susi
rinkimą.

Pradžia 5 vai. p.p.
Nesusirinkus kvorumui, susirinkimas ati 

dedamas 1 vai. vėliau, ir 6 vai. jis bus pra
vestas nežiūrint susirinkusių narių skai
čiaus.

Klubo Valdyba

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkojame Manchesterio lie

tuvių klubo v-bos pirmininkui p. A. Kub- 
linskui ir visiems klubo valdybos nariams 
už tokias puikias mums suruoštas išleistu
ves.

Nuoširdus ačiū p.p. E.A. Kuzmickams, 
poniai M. Lekšienei ir p. K. Steponavičiui 
už tokias puikias dovanas. Taip pat labai 
dėkingi visiems dalyvavusiems mūsų išleis 
tuvėse.

Kad ir platūs vandenynai mus skirs, bet 
jūs. mieli bičiuliai, visuomet būsite mūsų 
širdyse.

Valė ir Vacys Songailai

BRADFORDAS
PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojam visiems dalyvavu
siems mums surengtose išleistuvėse; Brad- 
fordo Klubo Valdybai, tautinių šokių šokė
jams ir pavieniams asmenims už puikias 
dovanas.

Taip pat p. Vaicekauskienei, p. Jalovec- 
kienei, p. Galvanauskienei už gražiai pa
ruoštus stalus.

Širdingas lietuviškas ačiū.
O. J. Peleckiai 

bevardį, memmingeniečių specialybę, ki
lusį iš Radzevičių šeimos. Kalbas čia sakė 
už Lietuvos ribų esančių Europos lietuvių 
vyskupas dr. Pranas Brazys, PLB V-jos Kr. 
Tarybos narys ir Garbės teismo pirm. dr. 
Petras Karvelis ir Lietuvių-Vokiečių Drau
gijos pirm. dr. H. J. Dahmen. Gale išsamiu 
sąmojum ir gilia mintimi išpuoštu padėkos 
žodžiu, kun. Kazimieras Senkus išreiškė 
savo šios progos mintis ir jausmus.

Asmuo ir darbai
Kun. Kazimieras Senkus gimė 1917 m. 

sausio 24 d. Teiberių kaime, Vilkaviškio 
apskr. Gimnaziją ir kunigų seminariją lan
kė Vilkaviškyje. 1940 m. pasitraukė į Vo
kietiją, kur, paragavęs priverčiamųjų dar
bų stovyklos Braunschweige ir naciško ka
lėjimo Vestfalijos Miunsteryje, tame pačia 
me Miunsteryje galėjo baigti teologijos stu 
dijas ir 1942 m. gegužės 30 d. garsiojo vys
kupo. vėliau kardinolo, von Gallen buvo 
įšventintas kunigu. Iki karo pabaigos vika
ravo, vėliau buvo lietuvių kapelionu Sakso 
nijoje. 1945-46 m. lankė Regensburgo muzi
kos mokyklą, kartu pastoraciškai patarnau 
damas lietuviams. Eilė buvusių karo belais 
vių šviesiai prisimena jo apsilankymus be
laisvių stovyklose. 1947-50 m. studijavo Ro 
moję Popiežiškame bažnytinės muzikos ins 
titute grigalinį choralą ir kompoziciją. Ma
gistro laipsnį gavo už diplominį darbą apie 
lietuvių liaudies giedojimą. Iki 1954 m. bu
vo Šv. Kazimiero kolegijos giedojimo mo
kytojas, vargonininkas ir chorvedys. 1955 
m. atvyko Vokietijon, kur gavo iš Baltų 
instituto Bonnoje lietuvių liaudies dainų 
stipendiją. Vėliau pusantrų metų dėstė baž 
nytinę muziką Rottenburgo vyskupijos 
klierikams Tiubingene. 1962 m. rudenį per 
sikėlė į Stuttgart - Bad Cannstatt, perimda 
mas lietuvių pastoraciją plačiojoje Stutt
garto apylinkėje ir darbuodamasis vokie
čių parapijoje kaip vikaras. Čia yra ir da
bar.

Šalia tiesioginių kunigo pareigų jubilia
tas visą laiką daug dėmesio skyrė muzikai 
ir bendruomeninei veiklai. Muzikos srityje 
1946 m. išleido giesmynėlį „Giedanti Baž
nyčia“, parašė studiją „Die Formen der li- 
tauisches Volkslieder“, kuri išleista 1956 
m., ir 1960 m. išėjo jo paruoštas platus nau 
joviškas giesmynas „Garbė Dievui“. Bend
ruomeninėje veikloje eilę metų uoliai ėjo 
PLB V-jos Kr. Valdybos įgaliotinio parei
gas prie Baden Wuerttemberg© vyriausy
bės Stuttgarte ir jau kelis kartus sėkmin
gai suorganizavo plačiosios apylinkės jau
nimą studijiniam bei pramoginiam susibė
gimui į vieną vietą. Ne be jo žinios ir glo
bos buvo įsisteigęs taip pat Stuttgarto lie
tuvių jaunimo klubas „Forumas“.

Jubiliatas nėra stiprios sveikatos, bet 
plieninės energijos. Sutiktos kliūtys nepa
jėgia palaužti jo tiesios ir tvirtos asmeny
bės. Stuttgarto lietuvių tarpe jis yra tapęs 
centriniu veiksniu. Reikia linkėti ir tikėtis, 
kad ir ateityje jo šviesi asmenybė dar ilgai 
spinduliuos lietuviams ir Lietuvai. '

Bronius Laukis

LIET. K AT. SIELOVADOS ŽINIOS

16 Hound Rd., West Bridgford, 
Nottingham. Tel. 85738.

LIETUVIŠKOS PAMALDOS
BRADFORD — birželio 25 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — birželio 25 d., 11 vai., 

Židinyje.
WOLVERHAMPTON —birželio 25 d., 11 v.
NOTTINGHAM — liepos 2 d., 11 vai., Ži

dinyje.
COVENTRY — liepos 2 d., 12.45 vai., St. 

Elizabeth's.
BRADFORD — liepos 2 d., 12.30 vai.
NOTTINGHAM — liepos 9 d., 12.30 vai., 

St. Patrick's bažn.
BRADFORD — liepos 16 d., 12.30 vai.

LIET. SODYBA
— Visi kambariai skautų stovyklos sa

vaitei jau užsakyti, todėl prašoma tuo rei
kalu į Sodybą nebesikreipti. Dar yra laisvų 
kambarių iki liepos 22 d.

— Šią savaitę Sodyboj vasaroja pirmie
ji lietuviai — O. Ramonienė, T. Vidugiris, 
V. Kavaliauskas, Liaugaudai ir lietuvių bi
čiulė Miss E. Charlton. Sodybą aplankė 
kun. Vilutis iš Nottinghamo ir Blaževičius- 
Bentley iš Coventry.

— Pastoviai Sodyboje apsigyveno pensi
ninkė A. Valkūnienė iš Keighley. Tai pir
moji pensininkė moteris.

— Birželio 23 d., Joninių išvakarėse, nu
matomas tradicinis žuvų balius, o jei oras 
bus geras, tai ir laužas. Be vasarotojų, į šį 
subuvimą D. Banaitis organizuoja draugų 
būrį iš Rochdalės. Laukiama atvykstant 
tautiečių ir iš kitų vietų.

— Liepos 1 d. lenkų jaunimo klubas Mi
llenium ruošia Sodyboje pinkniką ir šo
kius.
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