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STALINO KELIAIS SIBIRO LIETUVIŲ POEZIJA
JAV KONGRESE

GRĮŽTA STALINO LJ
(Elta) Visam pasauly pastebimas judė

jimas visiškai panaikinti mirties bausmę. 
Tačiau Sovietų Sąjungoje pastaruoju me
tu, ypač šį pavasarį, išleista eilė potvarkių 
J įsakų, kurie kaip tik rodo tendenciją, ga
linčią vesti prie Stalino laikų beteisišku
mo. Vakarai buvo atkreipę dėmesį į gegu
žės 5 d. paskelbtą Sovietų Sąjungos 
Aukšč. Tarybos Prezidiumo įsaką „Dėl ko
vos su ypač pavojingais nusikaltimais su
stiprinimo“, kuriuo leista „taikyti mirties 
bausmę — sušaudymą: už valstybinio ar 
visuomeninio turto grobimą ypač stambiu 
mastu, už netikrų pinigų ir vertybinių po
pierių pagaminimą... taip pat ypač pavo
jingiems recidyvistams ir asmenims, nu
leistiems už sunkius nusikaltimus... tero
rizuojantiems laisvės atėmimo vietose besi
taisančius kalinius...“. Mirties bausmė 
leista taikyti „už tėvynės išdavimą, šnipi
nėjimą, diversiją, teroristinį aktą, bandi
tizmą...“. šiame įsake atskirai numatyti ir 
trėmimai nuo 2 ligi 5 metų. Tokie pat trė
mimai numatyti ir įvairių Sovietų Sąjun
gos respublikų, jų tarpe ir Lietuvos (gegu
žės 27 d.) paskelbtame įsake apie baudimą 
asmenų „vengiančių naudingo visuomenei 
darbo ir gyvenančių antivisuomeniškai bei 
parazitiškai“.

Pažvelgus į baudžiamosios teisės sovie
tuose ra'dą, matyti, kad mirties bausmė 
buvo panaikinta 1947 metų gegužės 26 d. 
Tačiau nepilniems trejiems metams sukur
kus, 1950 m. sausio 12 d. jau buvo įvesta 
mirties bausmė šnipams ir diversantams. 
Tai buvo dar Stalino laikmečiu. 1954 m. 
balandžio 30 d. minėto įsako ve;kimas bu
vo praplėstas žmogžudžiams. Visi įsakai 
dėl mirties bausmės buvo teisinami „pi
liečių prašymais ir pageidavimais, prof, 
sąjungų, valstiečių organizacijų, kultūros 
veikėjų ir tautinių respublikų pareiški
mais“.

Palyginus su 1947 m. įsaku, gegužės 5 d. 
paskelbtasis mirties bausmę praplečia. O 
dar ne taip seniai pats Sovietų Sąjungos

GENEROLAS...
CHRUŠCIOVAS IŠKYLA IR

(Elta) Sovietuose Chruščiovas jau pra
dedamas garbinti panašiai kaip Leninas ir 
Stalinas, ir jis pats tą kultą skatina. Dar 
daugiau, visai panašiai kaip Stalinas, jis 
jau pradedamas laikyti talentu, net geni
jum, gerokai prisidėjusiu prie antrojo pas. 
karo .almėjimų.

Čia duokime žodį pačiam Chruščiovui. 
Štai 1937 m. kalboje Chruščiovas pasmerkė 
visus tuos, kas išdrįso pakelti ranką prieš 
Staliną. Nikita sušuko: „... jis (Stalinas) 
yra viltis, jis yra švyturys, vadovaująs vi
sai pažangiai žmonijai. Stalinas tai mūsų 
vėliava. Stalinas yra mūsų laimėjimas!,,

19 metų praslinkus, Stalinui jau pasi
traukus iš gyvųjų tarpo, tas pats Chruščio
vas savo pagarsėjusioje kalboje 1956 m. 

• vasario 25 d„ 20-me partijos kongrese to
kiais žodžiais kalbėjo apie Stalino asmens 
kultą: „Vieno žmogaus kultas pasiekė tokį 
baisų pobūdį tik paties Stalino dėka, ir jis 
naudojo visas {manomas priemones, palai
kydamas savo asmens garbinimą,,. Kitoje 
vietoje: „mes esame susirūpinę ir dėl atei
ties, nes matėme, kaip palaipsniui augo 
Stalino asmens kultas ir tai prisidėjo prie 
visos eilės rimtų iškreip'mų partijos prin
cipuose, partinėje demokratijoje ir revoliu
cijos legalume...“

Kas vyksta šių dienų Sovietų Sąjungo
je? Birželio mėn. visame krašte pradėtas 
rodyti filmas „Mūsų Nikita Sergiejevi- 
čius“. Jo uždavinys parengti gyventojus 
ateinančiam 22 partijos suvažiavimui ir 
ryšium su juo iškelti Chruščiovo asmeny
bę. Filme Chruščiovas pristatomas ka'p 
liaudies platiems sluoksniams be galo arti
mas, viskuo besirūpinąs ir kiekvieno skun
do ar nepasitenkinimo išklausąs vyriausy
bės galva. Chruščiovui viskas artima, jis 
nusivokia ne tik visame ūkyje, pramonėje, 
transporte, auklėjime, bet ir kiekvieno pi-

Kiek iki šiol žemdirbių iškėlė į 
kolchozines gyvenvietes

(E) Iš sovietinių šaltinių matyti, kad 
žemdirbių perkėlimas iš vienkiemių į „vi
suomenines gyvenvietes“ vyksta lėtai. Nuo 
kolchozin-mo pradžios iki 1960 metų Lietu 
voje iš vienkiemių į bendras gyvenvietes 
persikėlė gyventi tik 36.000 šeimų. Žino
ma, ir tai reiškia daugelio šeimos židinių 
išdraskymą. Iki septynmečio pabaigos 
(1965 metų) numatyta pastatyti dar 90.000 
saujų namų kolchozininkams ir sovchozi- 
ninkams, persikeliantiems iš savo senų gy
venviečių. Pažymėtina, kad naujose gyven 
vietėse dar labai maža vaikų darželių ir 
kitų bendrų pastatų.

.IKŲ BETEISIŠKUMAS?
vadovas Chruščiovas buvo pareiškęs, kad 
krašte nusikaltimų liko „maži likučiai“ ir 
kad prievartos priemones reikia keisti 
auklėjimo priemonėmis. Buvo skelbiama 
kalėjimų ir stovyklų likvidavimas, ir net 
Vakaruose susidarė nuomonių, kad, girdi, 
sovietai eina humaniškumo kryptimi. Esą, 
Sovietų Sąjungoje jau buvo prasidėjęs įsi
vyrauti teisėtumas.

Pastarojo meto įsakų sugriežtėjimas te
rodo, kad nusikaltimų skaičius sovietuose 
auga. Tai rodo ir padažnėję pranešimai 
apie nusikaltimus spekuliacijos, piniginių 
malversacijų, išeikvojimų srity ir kt. Esa
ma nuomonių kad visi tie įsakai rodo ir 
aktyvaus pasipriešinimo masėse augimą, 
geresnių gyvenimo sąlygų ieškant.

Žvelgiant į sovietinius potvarkius, leng
va įžiūrėti vieną būdingą bruožą: niekur 
pasauly nerasi tokios didelės prarajos tarp 
įstatymo teksto ir įstatymo tikrovės, kaip 
komunizmo sąlygose. Reikia aukų, ir jos 
surandamos. Nauji baudž. teisės sugriežti
nimai turi tas pačias priežastis, kaip ir 
per visą 44 metų bolševizmo periodą.

Žmogus gali būti pajungiamas diktatū
rai, tačiau iš esmės jį sunku perauklėti. 
Nuolat ir nuolat jis sieks išsive.žti iš mo
ralinės ir materialinės priespaudos į bet 
kurią laisvos veiklos sritį.

Po Stalino mirties įvykęs sušvelnėjimas 
baudžiamojoje teisėje greit pareikalavo 
įvesti naują kumščio teisę, kuri įgalina 
lanksčiu būdu nusikaltimų sąvoką praplės
ti pakankamai plačiai. Visi tie įsakai ir 
Lietuvai ir kitoms pavergtoms tautoms 
gręsia naujomis kančiomis. Dabar, kai de
portacijos įstatymo keliu viešai sankcio
nuotos, Vakaruose jau prileidžiama mintis, 
kad ..parazitinis elementas“ turėtų duoti 
naujų jėgų vergų stovyklom, kurios dirba 
itink'ajai pramonei ir ginklavimuisi. Paga
liau pasaulis dar kartą mato, kad ir Chruš
čiovas visai atvirai seka Stalino pėdomis, 
būtent, kad bolševikinė įstatymdavystė tu
ri atit'kti ne teisėtumo, bet pirmoje eilėje 
klasinės kovos reikalavimus.

KAIP KARINIS GENIJUS?
liečio rūpesčiuose. Jis, mato žiūrovai, spe
cialistas ne tik kasyklų šachtoje, kiaulių 
tvar.uose. kukuruzų laukuose, bet ir ope
racinėje salėje.

Filmo beveik visa pusė skirta karo įvy
kiams nušviesti. Kai tik prasidėjo „tėvynės 
karas“, Chruščiovą nuolat matai šalia Sta
lino. Iš filmo seka, kad nuo 1941 ligi 1945 
m. Nikita labai daug veikė sovietų karo 
taryboje. Kaip generolas leitenantas. 
Chruščiovas rodomas uniformoje su Sta
lingrado fronte vadovavusiu marš. Jere- 
menko. Gyventojai verčiami daryti išvadą 
— mūsų vadas žymiai prisidėjęs prie vo
kiečių sutriuškinimo... Žinoma, Chruščio
vas parodytas ir tarp savo šeimos narių 
kaip geras tėvas, šeimos, vaikučių nepa
prastai mylimas... Visa tai, lygiai kaip ir 
minėtasis filmas, lygiai kaip ir visos sovie
tų spaudos liaupsinimai, tarnauja vienam 
tikslui — Chruščiovo asmenybei iškelti.

SOVIETU PARODA LONDONE • .
Sovietų parodos Londone atidarymo 

dieną, liepos 7 d., žymiausias anglų dien
raštis „Daily Telegraph“ išsispausdino 
straipsnį apie Tris Rusijos kolonijas: Lie
tuvą, Latviją ir Estiją, kurį baigė šiais 
žodžiais: „Leninas apibrėžė senąją Rusi
jos imperiją tautų kalėjimu; naujoji Ru
sijos imperija yra didesnis ir žymiai bai
sesnis kalėjimas“.

Toks yra pirmas įspūdis aplankius pa
čią parodą. Tuoj pat prie įėjimo matai 
„Security room“ - čekistų kambarį. Pir
moje parodos salėje — to paties Lenino 
milžiniškas bareljefas, o kiek toliau — 
bokštas, kiek primenantis kalėjimo bokš
tą kuris yra apklijuotas „sąjunginių res
publikų“ herbais. Priešakyje — LTSR 
herbas kuris vaizduoja Lietuvą Sovietų 
tautų kalėjime. Leninas sarkastiškai šyp
sosi, turėdamas galvoje čia pat įrašytą 
Sovietų konstitucijos paragrafą: „Sovietų 
Sąjungos piliečiams yra garantuojama 
žodžio, spaudos ir susirinkimų laisvė“.

Parodos centrinėje salėje — erdvės „už
kariavimo“ eksponatai, Sovietų propa
gandos arkliukas, kuris yra apsuptas pas
laptimis ir sunkiausiai prieinamas vaka
riečiams patikrinti. Bent pusę ploto paro
doje už ma aparatai ir fabrikų modeliai, 
kurie nieko nustebinti negali, išskyrus gal 
tik pačius rusus, kuriems nieko geresnio 
neteko matyti. Fabrikų modeliuose, aišku, 
nėra broko ir laužo kalnų, kurie papras
tai supa kiekvieną sovietų {monę.

Kultūros skyriuje lankytojai apdalija

(E) JAV Atst. Rūmuose birželio mėn. 13 
d. narys John W. McCormack (Mass, vist.) 
perskaitė VLIKo pirm. Dr. A. Trimako ly
dimąjį raštą, su kuriuo buvo persiųsta lie
tuvių poezijos iš anapus geležinės uždan
gos rinkinys. Esą, šioji poezija atspindi į Si 
birą išvežtųjų siekimus susilaukti laisvės, 
teisingumo ir jų viltį, kad sovietinis geno
cidas turės atsidurti tarptautiniame teis
me. Atstovas McCormack nurodė, kad rin
kinyje „Rūda ir Rauda“ surinkta poezija 
parodo nepasiduodančią tironijai ir prie
spaudai lietuvių dvasią. Pasak jo, tas mo
ralinis tvirtumas kaip tik palaiko gyvo
mis lietuvių ir kitas Sovietų pavergtąsias 
tautas. Jos laukia tos dienos, kada jų kraš
tai vėl atgaus nepriklausomybę. Amerikoj 
jos ieškančios vadovavimo, ir „mes, ameri 
kiečiai, neturime jų apleisti“. Atst. Rūmų 
narys, 6e VLIKo pirm, lydimojo rašto, per
skaitė ilgoką komentarą apie tos poezijos 
atsiradimą, jos reikšmę ir baigdamas Kong 
reso nariams perskaitė vieną rinkinio „Rū 
da ir Rauda“ poezijos posmą.

SIEKIAMA STIPRINTI INFORMACIJA 
PRANCŪZŲ KALBA

(E) VLIKo Vykd. Tarybos pirm. J. 
Glemža birželio 24-26 dienomis nuvykęs į 
Paryžių dalyvauti Laisvųjų Profesinių Są
jungų Egzilų konferencijoje, ta proga buvo 
apsilankęs pas prof. J. Baltrušaitį. Su juo 
ir su A. Liutkum jis turėjo ilgesnį pasi- 
ka bėj .mą. Buvo iškeltas reikalas teikti 
daugiau informacijų lietuviškais reikalais 
prancūzų spaudai ir visuomenei. Aptarta 
galimybės dalytis turimąja informacine 
medžiaga.

VOKIEČIŲ SPAUDA RAŠO APIE 
TIKĖJIMO PERSEKIOJIMĄ 

LIETUVOJE
(ELI) Vokiečių krikščioniškoms šei

moms skirtas plačiai skaitomas mėnraštis 
„Maria vom gunten Rat“ š. m. rugpjūčio 
mėn. (8) numery išspausdino Tėvo A. 
Bernatonio vokiečių kalba straipsnį „Lie- 
tuvos Kankinių Bažnyčia“. Jame Tėv. 
Bernatonis apibūdina vysk. Julijono Ste
ponavičiaus ištrėmimo aplinkybes ir to 
oficialiąsias bei tikrąsias priežastis; pa-
mini lietuvių ir kitų solidarizuojančių pa
vergtų tautų pasirašytą ir Vokietijos bei 
kitų laisvųjų kraštų vyriausybėms įteik
tą protesto rezoliuciją — šaukimąsi pagal
bos ryšium su vysk. Steponavičiaus iš
trėmimų ir religijos persekiojimu; plačiai 
ir vaizdžiai aprašo visą sustiprintą Kata
likų Bažnyčios persekiojimą pavergtoje 
Lietuvoje dabartiniu metu.

Panašus straipsnis nežinomo autoriaus 
kiek anksčiau buvo išspausdintas savait
raštyje „Neue Bildpost“. Straipsnio ant
raštė: „Pagalbos šauksmas iš Lietuvos 
miškų“. Pažymėtina, kad šis savaitraštis 
turi 1,5 milijono tiražą.

Vėl kartojasi mėsos krizė
(E) Lenkijoje vėl iškilo aštri „mėsos kri

zė“, buvusi jau 1958-59 m., Gomulkos žo
džiais, niekuomet neturėjusi pasikartoti. 
Be mėsos, dar Lenkijoje trūksta bulvių, o 
svogūnų galima nusipirkti tik už didelę 
kainą.

mi propagandine literatūra, bet atėję į 
„buities“ skyrių jie gali pamatyti tos pro
pagandos tuštumą. Kambarių apstatyme 
lankytojai gali matyti nevykusią Skandi
navų baldų kopiją. Virtuvėje stovi net 
skalbiamoji mašina, bet tokios nenorėtų 
turėti net vidutinė šeimininkė Anglijoje; 
Maisto skyriuje galima pamatyti obuolių 
(kurių kaina Maskvoje - 7 šil. už vieną 
obuolį), mėsos, pieno ir žuvies gaminių, 
kurių kainos yra maždaug dvigubai dides
nės negu Lodono krautuvėse.

Vilniaus spauda rašė, kad į Londono 
parodą iš Lietuvos yra siunčiami baldai, 
kilimai ir kitokie gaminiai. Surasti tačiau 
juos parodoje nėra lengva, nes jie išskirs
tyti įvairiose vietose ir nevisuomet turi 
užrašus. Radio skyriuje yra Vilniaus fab
riko gamybos ir neblogos išvaizdos* radio 
aparatas „Neringa“. Papuošalų skyriuje 
galima matyti Klaipėdos fabriko gintaro 
dirbinių: apyrankių bei karolių. Meno 
skyriuje — J. Mikėno skulptūra „Rima“, 
bronza, ir V. Jurkūno 2 grafikos: .Jūratė 
ir Kastytis“ ir „Aš būsiu melžėja“. Bet 
lietuviui išeiviui pats įdomiausias ekspo
natas parodoje, be abejonės, bus medžio 
drožinys „Lietuvių Liaudies Menas“. Iš 
visa ko atrodo, kad ta iš medžio išdrožinė
ta didelio formato knyga yra lietuvio pat
rioto, atsidūrusio „už girelių, už upe
lių“. ilgų metų kruopštus darbas. Tautų 
kalėjimo sargai geriausius kalinių darbus 
teikėsi parodyti laisvam žmogui.

Postalininis laikotarpis 
Sovietuose

RAŠO: KAZYS JURGAITIS

Nuostabu, kad Vakaruose dar ir šian
dien yra daug žmonių, kurie mano, jog po 
Stalino mirties bolševikinis režimas Sov. 
S-goje yra pasikeitęs. Pasikeitė gal tik kai 
kurie metodai, bet pagrindinė režimo kryp
tis — laikyti šimtus milijonų žmonių kie
čiausioje priespaudoje ir varge — nėra pa
sikeitusi. Dabartinis laikotarpis nuo stali
ninio skiriasi daugiau tik charakterio 
bruožais dviejų diktatorių,- siekiančių to 
paties tikslo. Jeigu Stalinas buvo lėtas, 
konservatyvus, sadistas ir bailys, tai 
Chruščiovui būdingi kiti bruožai. Jis ne
nuorama, mėgsta triukšmą, chaosą, mėgs
ta keliones, šienauja savo valdinius iš pos
tų, kaip su pjautuvu, bet vengia fizinių 
skerdynių. Suminėsiu keletą tokių momen 
tų, kurie skiriasi nuo Stalino laikų.
Chruščiovo iški.imas
1953 metais Stalinui mirus, buvo sudarytas 
kolektyvinis partijos vadovaujantis orga 
nas. Tai partijos ck prezidiumas. Iki šiol 
buvęs nežymus asmuo, Chruščiovas įėjo 
į tą prezidiumą. Tokie, kaip Molotovas, 
Bulganinas, iš jo tada tik šaipėsi ir į jį ne
kreipė daug dėmesio. Bet jie už tai vėliau 
skaudžiai „atsiėmė“. Greit Chruščiovas 
pradėjo kilti. Tų pat metų vasarą areštuo
jant Be.iją, d.džiausią vaidmenį suvaidino 
Chruščiovas. Dar Stalinui esant gyvam, 
buvo suimta eilė žydų gydytojų su akad. 
Joffe priešaky, apkaltintų žudant ar ken
kiant partinių vadovų sveikatai. Kartu su 
tuo buvo iškoneveiktas sionizmas ir tarp
tautinė sionistų organizacija. O Chruščio
vas surado, kad žydai nekalti, kad juos ne
va susekusi Lidija Timaščiuk buvo sufalsi
fikavusi visą kaltinimą. Visi šie įvykiai 
vienas po kito vertė partijos centre daryti 
reformų. Šias reformas Chruščiovas su
maniai išnaudojo iškilti pirmuoju sekreto
rium. Tais metais keturis kartus keitėsi 
partijos prezidiumas, sekretoriatas ir cent
ro komitetas, o kiek .kartų reorganizuotos 
ministeifjos — sunku suskaičiuoti. Labai 
blausiai atrodė tada partijos žemieji 
sluoksniai. Niekas nežinojo nieko tikra. 
Beveik kasdien ėjo viena kitai preštarau- 
jančios instrukcijos iš centro. Dar Berija 
buvo išleidęs pusiau slaptą direktyvą ru
sams, po karo apsigyvenusiems kitose res
publikose grįžti J senąsias vietas. Tas nu
rodymas buvo pradėtas vykdyti, ir dalis 
rusų išsikraustė. Ypačiai daug ašarų išlie
jo „katiušos“ Lietuvoje. Kad ir karo bei 
enkavedistų nuniokota, Lietuva joms buvo 
antrasis rojus. Beriją suėmus, tas slaptasis 
Berijos nurodymas buvo atšauktas ir įspė
ta, kad vyksiąs Berijos šalininkų atrinki

fSeptųiUos DIENOS -|
NEUTRONO BOMBA

Manydami, kad rusai vis dėlto nesilai
kė susitzrimo kol kas nebandyti naujų 
atominių sprogmenų, amerikiečiai norėtų 
patys išbandyti, kam jau yra pasiruošę. 
Jiems rūpėtų išbandyti neutrono bombą, 
kurią rusai, greičiausia, jau taip pat turi.

Neutrono bomba tuo pranašesnė už vi
sas kitas, kad nebūtų jokių sprogimų, jo
kių rad!oaktyviųjų kritulių. Susprogdinta 
aukštai, ji išnaikintų žmones, bet paliktų 
nesugriautus miestus ir karinius įrengi
mus. Tokiomis bombomis apsidirbus su 
gyventojais, tektų tik eiti ir užimti prie
šo kraštą.

NEBUS TAIKOS EUROPOJE, JEI 
VOKIETIJA BUS SUSKALDYTA

V. Vokietijos parlamento pirmininkas 
Gerstenmaier iškėlė reikalavimą, kad tai
ka būtų pasirašyta su visa Vokietija. Vo
kietija turi būti sujungta, ir tik tada bū
sią galima kalbėti apie ilgalaikę taiką Eu
ropoje.

VARŽYBOS KORĖJOJE
Sov. Sąjunga pasirašė draugiškumo su

tartį su šiaurės Korėja, ir ta proga pažade 
ta karinė pagalba, jei jos reikėtų.

Vakarų spauda pateikia duomenų, kaip 
Korėjoje vyksta varžybos tarp Sov. Sąjun 
gos ir Kinijos. Iki šiol Kinija yra davusi 
Korėjai 1.820 milijonų rublių, o Sov. Są
junga 2.012 mil. Rusija jau 1949 m. davė 
212 mil., paskui 1953-54 m. dar 1000 mil., 
1956 m. 300 mil., 1959 m. 500 mil. Kinija 
nepajėgia čia pralenkti Rusijos.

PATYS NETIKI
V. Vokietijos įstaigos pačįos nebenori 

tikėti, kad krašte bedarbių nebėra nė 100 
tūkstančių.

O laisvų vietų yra 580.000, va'dinas, 
trūksta darbo jėgos. 

mas. Suprantama, kad po to raikomų ir ki
tų „komų“ sekretorių kinkos virpėjo sub- 
kontroktavos tonus išduodančiu dažnumu. 
Kas galėjo būti tikras, kad ir pats nevyk
dė ck, o tame tarpe ir Berijos nurodymų? 
Tokioje maišatyje ir iškilo Nikita.
Kazachstanas

Jau įsitvirtinęs, Chruščiovas pradėjo 
rodyti savo charakterį. 1954 metais parti
jos plenume svarstant, kaip padidinti grū
dinių kultūrų išteklius, jis bakstelėjo pirš
tu į žemėlapį maždaug ties Akmolinsku. 
Draugai sužiuro. Tuo labiau, kad Nikita 
pasiūlė jau sekančiais metais gauti milži
nišką derlių. Kad būtų galima derlių pla
nuoti, Chruščiovas pareiškė: 25-30 milijo
nų pūdų (16 kg yra lygu vienam pūdui)! 
Turint omeny, kad tai reikėsią gauti negy 
venamoje vietoje, kur nėra nei elevatorių, 
nei gerų ke'ių išvežti, kiti ck nariai užpro
testavo. Bet jiems teko nusileisti nes vieną 
tokį „neklaužadą“, kaip Malenkovą, jau 
kartą „mokė“.

Po nutarimo, tarsi burtų lazdele moste
lėjus, sukilo į žygį ir literatūra, ir muzika, 
ir menas. Kiek sukurta odžių, baladžių, 
poemų, h'mnų, filmų, dainų, giesmių! O 
prozos — neklausk: porai'metų visa Sov. 
Sąjunga tualetiniu popierium apsirūpino!

Pirmaisiais metais buvo stichiškai pa
rengti sėjai ir apsėti „plėšiniai“. Tam išvy
ko iš visų Sov. S-gos kampų šimtai - tūks
tančiai „savanorių“. Bet netrukus atėjo 
derliaus nuėmimas ir čia reikalas pasida
rė daugiau komplikuotas. Tuomet iš gė
dos „plėšinių plėšėjai‘ net nebuvo vadina
mi „savanoriais“, o tik „komandiruotai
siais“. Vyko iš įmonių, iš kolchozų, sovcho- 
zų ir kitų organizacijų šoferiai, traktoris- 
tai, kombainininkai ir darbininkai. Atvyko 
iš Bulgarijos, Lenkijos, Rumunijos „sava
norių“. Bet... apie du trečdalius derliaus 
nuėmus, atėjo žiema. 1955-1956 metų žie
mą, važiuojant Alma-Ata-Petropavlovs ge
ležinkeliu, buvo matyti supiltos kviečių 
krūvos po atviru dangum. Tai, žinoma, ne
buvo panašu į javus. Tai buvo kelių šimtų 
kubinių metrų tūrio juodos piramidės. 
Klek kainavo „savanorių“ kelionės, techni
ka, kiek javų suspuvo — niekas neskaičia
vo. Bet planas buvo įvykdytas, ir tuo Niki
ta savo priešams davė „nokautą“. Vėliau 
atsirado svarbesnių reikalų, ir Kazachsta
nas pasidarė tik eilinis klausimas. Dabar 
naujų himnų jani niekas nekuria. Kartais 
užsimena, paragina. Kartais paskelbia jo 
pajamų dydį pūdais ar rubliais, bet kaip 
tai balansuojasi su išlaidom, kas jį žino?

(ELI)

KUWAITO PADĖTIS NEAIŠKI
Nors Irakas kol kas nevykdo savo min. 

pirm. Kassem pažadų prisijungti sau iš 
britų nepriklausomybę gavusį Kuwaitą, 
bet britai jau nugabeno ten savo karinius 
dalinius. Nepaisant Nassero protesto, Sue 
zu praplaukė ir britų karo laivai.

Britai reikalą perdavė svarstyti Saugu
mo Tarybai, o ten Sovietai ir J. Arabų 
Respublika reikalauja, kad britai pasi
trauktų.

REVOLIUCINIAI PRINCIPAI
Atsakydamas Chruščiovui į sveikinimą 

ryšium su Amerikos 185 metinėmis, prez. 
Kennedy pažymėjo, kad jo kraštas visada 
yra už revoliucinius asmens ir tautų lais
vės principus visoms tautoms. O tie prin
cipai buvo paskelbti pirmų didžiųjų Ame 
tikos vadų.

PASITARIMAS SU ŪKININKAIS 
PRANCŪZIJOJE

Vyriausybės atstovų pasitarime su ūki
ninkų organizacijomis gautas pažadas, 
kad bus paremtos mėsos, pieno gaminių, 
vyno, vaisių ir daržovių kainos. Vyriausy 
bė sudaro specialų primokėjimų fondą ir 
supirks sviesto atsargas.

Taip pas svarstytas pensijų klausimas 
ūkininkams.

PIAIS AIUĮL Y|J
— I Vakarus pabėgo Rytų Vokietijos 

centrinio oro instituto direktorius Dr. 
Hoehr.

— Pietų Korėjoje iš generolo Chang Do 
Young valdžią perėmė generolas Pak 
Chung Hi.

— Ginkluoti vyrai privertė Kubos lėk 
tuvą nusileisti Miami (Floridoje, Ameri
koje).

1
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Lietuvos
Partizaninis lietuvių judėjimas M V) H

prieš bolševikus turi karžygišką is- M 2 w M U M B JA aT* i w .B.
toriją. Su ja apsipažinti verta kiek
vienam. Dėl to persispausdiname 
čia tą reikalą aptariantį

JUOZO BRAZAIČIO
straipsnį 

iš Lietuvių Enciklopedijos.

(3)

BOLŠEVIKŲ KOVA SU PARTIZANAIS

Partizanų susidūrimai su NKVD vado
vaujamais istrebiteliais ar enkavedistų 
kariuomenės daliniais sudarė legendą apie 
partizanų galybę tarp vietos gyventojų ir 
tarp pačių enkavedistų. Pažindami vietos 
sąlygas, ginkluoti dažniau kulkosvydžiais 
ir automatais, sovietinės spaudos prasitari 
mu, geriau už istrebitelius ir, svarbiausia, 
vedami kovos dvas-'os, partizanai kautynė
se pridarydavo priešui kelis kartus dides
nių nuostolių, nei jų turėdavo patys, ir ta
da pasitraukdavo, jei tai buvo galima (J. 
Daumanto Partizanuose minima aukų to
kia proporcija: Žemaitkiemio kautynėse 
žuvo bolševikų 27 partizanų 3 ir sužeisti 
5; Būdininkų kautynėse bolševikų žuvo 
per 100, partizanų 6; Palių kautynėse 200: 
17; Daukšiagirės kovoje žuvo visi enkave
distai be partizanų nuostolių; Alšininkų 
kautynėse 23:15; Paverkniuose, kur 79 par 
tizanai kovėsi prieš diviziją, 94:11; Žiem
kelio, prie Veiverių, kautynėse, kur 47 par 
tizanai kovėsi su 300 enkavedistų, partiza
nų žuvo 16; Gerčių, prie Kazlų Rūdos, ko
vėsi 150 partizanų su 2000 enkavedistų, žu 
vo partizanų 33, enkavedistų 290: Raišupy 
žuvo visi 6 partizanai ir enkavedistų 67).

Tokia padėtis buvo aliarmuota Maskvai 
pačioje pradžioje. Iš Maskvos buvo paskir 
tas Suslovas prie Lietuvos komunistų par
tijos sovietiniam režimui įtvirtinti, o 1944 
m. rudenį atvyko į Panevėžį vidaus reika-. 
lų ministro pavaduotojas Kruglovas ir par 
tijos bei NKVD viršūnes instruktavo, kaip 
rėik’a likviduoti partizanus. Kruglovo di
rektyvomis, turėjo būti sust’printa agentu 
rinė veikla partizanams, jų šeimoms, rė
mėjams sekti, brautis į partizanų organize 
eiles v’dų, kad galima būtų pirmiausia vir 
šūnes likviduoti; turėjo būti diskredituo
tas partizanų vardas gyventojų akyse, su
stiprinta ginkluotų pajėgų veikla, košiant 
miškus ir namus stengiantis įtraukti par
tizanus į atviras kautynes; namai ir kai
mai, kur bus pastebėti partizanai ar jų rė
mėjai. įsakyta sudeginti, žmones išvežti, 
gyvulius ir paukščius perduoti vietos par
tinėms vadovybėms. Atsakomybę už visą 
-akciją pavedė vidaus reikalų ministrui Bar 
tašiūnul. Pagal Kruglovo direktyvas 1945 
m. tarp Tauragės ir Raudondvario (vasa
rio mėn.), paskui Kazlų Rūdos miškuose 
(liepos mėn.) pasirodė provokaciniai de- 
santaiį Vaidinę anglus ir vokiečius, kurie 
turėjo provokuoti vietinius gyventojus ir 
partizanus. Labiausiai pasisekė antrai jų 
grupei. Provokaciniai desantai buvo susie
ti su mas’niu gyventojų ir miškų košimu, 
ieškant partizanų bunkerių miškuose ir 
trobose.

1945 m. Bartašiūnas paskelbė amnestiją

tiems, kurie prisistatys ir atiduos ginklus. 
Tokių partizanų buvo. Dalis jų buvo vėl 
aptaisyti partizanų drabužiais, apginkluoti 
ir pasiųsti gyventojų provokuoti. Kurie gy
ventojai parodė jiems paramos, buvo su
imami ir išvežami. Kurie paramos nerodė, 
buvo terorizuojami ar žudomi kitą dieną 
tų provokatorių, veikiančių partizanų var
du ir tuo būdu partizanus kompromituo
jančių. Toks teroras kėlė gventojams pasi
ilgimą, kad viskas kuo greičiau baigtųsi. 
1946-47 m. masiniai gyventojų trėmimai 
buvo skirti tam pačiam tikslui — kovai su 
pasipriešinimu, kad būtų įtvirtintas reži
mas. Nuo 1946 m. nukautų partizanų lavo
nus pradėjo mėtyti miestų ir miestelių 
aikštėse. Iš partizanų, patekusių j enkave
distų rankas, kank’nimais stengėsi išgauti 
žinias apie draugus (Sagotosios pusgyvis 
partizanas Perkūnas buvo piūklu perplau
tas į tris dalis; partizanui Eumai, kai jis 
atsisakė išdouti paslaptis, išplautas lie
žuvis). 1947 m. sausio 10 d. Punios miške 
buvo aptiktas pietų Lietuvos apygardos 
štabo bunkeris. Kai ten buvo paimti du 
granatų pritrenkti partizanai jų vardu bu 
vo paskelbtas atsišaukimas į partizanus, 
kad jie toliau nesipriešintų. Vyskupų var
du buvo skelbiami taip pat atsišaukimai. 
Kai arkiv. M. Reinys pamoksle pareiškė, 
kad jo vardas pavartotas be jo sutikimo, 
jis buvo suimtas ir išvežtas. Taip pat kalti 
namas rėmęs partizanus buvo su’mtas ir 
išvežtas vysk. V. Borisevičius. Ginkluotoje 
kovoje prieš partizanus vartojo patrankas 
ir lėktuvus.

Partizanų vadovybė mėgino iš pat teroro 
pradžios prisitaikyti prie naujos padėties. 
1945 m. rugptūčio 25 d. Suvalkų krašto par 
tizanų vedų suvažiavime buvo nutarta ne
drausti partizanams pasinaudoti Bartašiū- 
no amnestija — registruotis ir atiduoti 

Miuncheno
(ELI) Susitikimo Namuose Miunchene 

(Vokietijoje) įvyko Miuncheno ateitin nkų 
send-augių susirinkimas. Jis pradėtas mal
da, kurią sukalbėjo Vokietijos Ateitininkų 
Sendraugių Sąjungos Dvasios Vadas kun. 
Ant. Bunga. Pradžios žodį tarė Vokietijos 
ASS Valdybos pirm-kė Alina Grinienė, pa
sveikindama svečius iš toliau: Vokietijos 
LB Krašto Valdybos pirmininką kun. Bro
nių Liubiną. Dvasios Vadą kun. A. Bungą, 
Mainzo med. studentus Zigmą Kungį ir 
Adolfą Šležą ir Vasario 16 Gimnazijos 
abiturientę Reginą Sakalauska’tę, kuri nuo 
rudens semestro studijuos Miunchene. 
Taip pat perdavė žodinius sveikinimus vi
siems Vokietijos ateit'ninkams nuo J.E. 
vysk. V. Brizgio ir kitų JAV sendraugių.

Pranešimą — savo įspūdžius iš viešna
gės JA Valstybėse — padarė A. Grinienė. 
Plačiau ap:būdino JAV ateitininkijos ve’k- 
lą. paskirų sendrsugių įsikūrimą naujose 
sąlygosa, nuotaikas ir kt.
-Po pranešimo magnetofono juosta buvo 

perduotas a.a. prof. K. Pakšto paskutinis 
žodis ateitininkams, tartas ateitininkų 50 
m. jubiliejui paminėti kongreso metu Či
kagoje.

Kun. A. Bunga šviesos paveikslais paro-

ateitininkai
dė ateit'nink’jos istoriją ir 1960 m. įvykusį 
Tarptautinį Kongresą Miunchene. Ateiti
ninkų Totorijos paveikslus apibūdino Dr. J. 
Gr’nius, kitus — A. Bunga.

Pabaigoje aptarti Vok’’etijos ASS eina
mieji reikalai.

Birželio 22 d. Miuncheno ateitininkai — 
sendraugiai ir studentai — suruošė bendrą 
susirinkimą paminėti savo ideologo St. 
Šalkauskio 20 m. mirties sukakčiai. Ir šis 
susirinkimas pradėtas malda, attdar. žodį 
tarė VASS Valdybos narys J. Laukaitis, 
pirmininkavo kun. J. Tgutkevičius sekre- 
toravo stud. V. Bartusevičius.

Paskaitą „Stasys Šalkauskis — pusiau
svyros mintytojas“ skaitė Dr. J. Gr’nius. 
Prelegentas iškėlė St. Šalkauskį kaip filo
sofą kūrėją. Išvardino visus jo išleistus 
veikalus, tačiau drauge apgailestavo, kad 
daug jo darbų liko rankraščiuose, kurie 
mum nėra žinomi ir todėl negalima pilnai 
išnag-mėti jo kūrybos ir filosofijos. Pag
rindinės S. Šalkauskio filosofinės discipli
nos — būti, pažinti ir veikti. Tai discipli
nos. kurios liečia ir kiekvieno žmogaus gy
venimą. Jo metodas spręsti problemoms 
yra naudotis sveiku protu ir remtis kitais 
žymiais filosofais. 9. Šalkauskį reikia lai-

gink’.us. Tokie tuojau pat buvo išjungiami 
iš organizacijos. Partizanų vadovybei rodė 
si, kad naujiems rezistencijos uždaviniams 
partizanų skaičius yra per didelis, nema
tant greito padėties gerėjimo. Partizanų 
sąjūdis turėjo susiaurėti, susidrausminti ir 
dar giliau nusileisti į pogrindį. Sovietų pa
reigūnai, kaip liudijo pik. Burlickis Kers- 
teno komitete, turėjo įspūdį, kad po visų 
vslymų ir provokacijų partizanų vadovy
bė silpnina aktyvų pasipriešinimą, dalį 
kovotojų atleisdama ir saugodama savo 
kadrus. Sovietinis saugumas betgi matė, 
kad galutinis pasipriešinimas nėra pa
laužtas. Kova vyko toliau, tik siauresniu 
plotu. Kovai su partizanais buvo paliktos 
Lietuvoje dvi enkavedistų divizijos; vie
nos štabas buvo Vilniuje, kitos Šiauliuose. 
Tačiau labiausiai NKVD stiprino agentų 
infiltraciją į partizanų eiles, ypačiai į va
dovybes. Skatino taip pat, kad partizanai 
pasiduotų ir išdavinėtų savo vadus. Saugu 
mas buvo nustebintas, kad partizanai to
liau mažiau kreipia dėmesio į kitataučius, 
laikydami juos tik Sovietų valdžios įran
kiais, o naikina daugiausia savuosius išda 
vikus, lietuvių komunistų elementą. Išda
vikai buvo pats pikčiausias ir daugiausia 
žalos pridaręs priešas.

Fartizanų materialinę padėtį labiausiai 
aosunkino nuo 1949 m. sustiprėjusi kolek 
tyv-zacija. 1952 m. viduryje kolchozai bu
vo spjungę jau 96 proc. ūkininkų. Pasun
kėjo dėl to partizanų ryšiai su kaimu pa
sunkėjo parama, prieglauda, maitinimasis. 
Šitas kolektyvizacijos įvedimas apytikriai 
sutarrpa su partizanų organizuotos ir cen- 
tra’izuotos kovos silpimu. Viena iš didžių
jų silp'mo priežasčių buvo taip pat parti
zanų santykiai su Vakarais, kurie laužė 
partizanų moralę.

(Bus daugiau)

PREL. P. JURUI 70 METŲ

(E) Ryšium su žinomo lietuvių kultūri
ninko, visos eilės knygų leidėjo — mecena
to prel. P. Juro, gyv. JAV, 70 m. sukaktimi, 
VLIKo vardu jį pasveikino VLIKo pirm. 
Dr. A. Trimakas.

MIRĖ DAIL. VYT. KAIRIŪKŠTIS

(E) Birželio 13 d. Vilniuje mirė, eidamas 
71 metus, dailininkas ir dailės kritikas, ži
nomas Kairiūkščių šeimos narys, doc. Vy
tautas Kairiūkštis. Dailininkas tapė portre 
tus, figūrines kompozicijas, liejo akvare
les. Pirmą kartą jo kūriniai buvo parodyti 
1923 m. Vilniuje įvykusioje dailės parodo
je. Vėliau jis dalyvavo parodose Lietuvoje 
ir užsieny. Velionis yra dirbęs pedagoginė
je srityje, yra buvęs paišybos mokytoju 
lenkų okupacijos laikais Vilniaus Vytauto 
Didž. Gimnazijoje, vėliau Panevėžio ir 
Kauno gimnazijose. Nuo 1944 m. iki 1951 
m. dėstė kompoziciją ir meno istoriją Kau
no Valst. Taikomosios ir Dekoratyvinės 
Dailės Institute. Jis pasižymėjo dailės isto 
rijos ir kritikos srity. Parengė monografi
ją apie dailininką K. Šklėrių, paskaitų cik
lą apie dailės kūrinių kompoziciją. Velio
nis birželio 14 d. palaidotas Vilniaus Už
upio (buv. Bernardinų) kapinėse.

MOKSLININKĖS PASIEKIMAI
JUNGT. AMERIKOS V-SE

(E) Mokslininkė - archeologė Dr. Mari
ja Gimbutienė gavo iš Radcliffe kolegijos 
metinę stipendiją dirbti prie Stanfordo 
universiteto (Kalifornijoje) „Centre of 
Advanced Studies“. Dr. Gimbutienė ten 
ruoš ir veikalą apie baltus, kurį Prager, 
JAV, knygų leidykla numato išleisti ketu
riomis kalbomis: anglų, vokiečių, prancūzų 
ir ispanų. 1962 m. vasarą Dr. M. Gimbutie
nė grįš į Harvardo universitetą. Čia ji 
brigs savo didelį darbą apie Rytų Europos 
proisterę. To darbo jau parengtas antrasis 
tem s greitai atiduodamas į spaudą.

kyti pusiausvyros filosofu, kurs griežtai 
vengė kraštutinumų. Pusiausvyra yra pa
remta visa jo filosofija. Jis kėlė lietuvių 
tautos pašaukimo klausimą ir sprendė jį 
taip pat pusiausvyros būdu. Lietuva yra 
vidury tarp rytų ir vakarų Europos, tarp 
slavų ir germanų. Už tai Lietuvos už
davinys yra pasireikšti kaip šių tautų ly
gintoja. Lietuva savo krašte turi derinti 
šių tautų laimėjimus, t.y. pasinaudoti ir 
mokytis šių tautų gerosiomis kultūros sa
vybėmis. St. Šalkauskis plačiai svarstė ir 
valstybės va’.dymosi klausimą, ieškodamas 
tobu.iausio sprendimo ir iškeldamas trijų 
rūmų sistemą. Problemoms sprendimų jis 
ielkojo ideališk’austa forma, bet tikrovėje 
juos įgyvendinti yra labai runku, kaip per
daug idealius žmogaus prigimčiai.

Po paskaitos vyko įdomios diskusijos, 
kuriose dalyvavo J. Medušauskas, Dr. J. 
Sakalauskas, K. Žemaitis ir kun. Dr. J. 
Petraitis. Diskusijų metu St. Šalkauskio 
asmenybė buvo dar labiau išryškinta.

Tolimesnėje programoje Dr. J. Saka
lauskas paskaitė savo kūrybos. M uncheno 
su e’en tų ateitininkų draugovės p’rminin- 
kas K. Žemaitis padarė p’atesnį pranešimą 
apie Miuncheno studentų ateitininkų drau
govės veiklą per paskutiniuosius porą me
tų. Iš tos veiklos ypačiai verta paminėti, 
kad beveik reguliariai pradėtas leisti biu- 
leTenis „Ateitin“. jo aukštas lygis, atitin
kąs šių laikų mūsų studentiškojo jaunimo 
dvasią.

*RiiUčiAi<£
DU RŪPESČIAI

Streikai laisvajame, demokratiniame pa 
šaulyje yra dažnas reiškinys, kuris jaut
riai paliečia ne tik atskirus visuomeninius 
sluoksnius, bet taip pat ir tautines bei 
tarptautmes plotmes.

Westminsterio arkivyskupas kardinolas 
Vilius Godfrey neseniai išleido ganytojinį 
laišką, kuriame šį klausimą svarsto.

Atsižvelgdamas į dorovės pagrindus, 
kardinolas rašo: „Žmogus savo prigimti
mi yra laisvas tarnauti kitam savo darbu 
arba netarnauti. Tarnaudamas kai kurio
se aplinkybėse patiria neteisybės. Jis, 
kaip asmuo arba kurios nors grupės na
rys, negali būti paliktas be teisės gintis 
nuo priespaudos. Tokia paskutinė gynimo 
si priemonė gali būti streikas. Tai daryda
mas, žmogus naudojasi savo prigimtąja 
teise“.

Toliau Ganytojas nurodo teisingo strei 
ko sąlygas: streikuojančių darbininkų rei 
ka avimai turi būti protingi, jų nutari
mai padaryti be grasinimų, laisvai. Rei
kia, kad streiko prasmė būtų paskelbta 
vieš: i ir aiškiai. Prieš streiką žiūrėtina, 
ar iš tik.'ųjų kuri nors darbo sutartis bu
vo pažeista, ar darbdaviui apie streiką 
buvo pranešta.

Streikai dažnai veda į nuolatinę negalę. 
Krašto vyriausybei tenka budėti, kad šiai 
ligai užbėgtų už aklų, kad dirbančiųjų ir 
darbdavių draugiškus santykius stiprin
tų. Valstybės yra rimta pareiga visuome
nę globoti ir ją energingai saugoti nuo tu 
žalingų įtakų, kurios dorovinį ir ūkinį ger 
būvį griauna. Vyriausybei privalu įsikišti 
ten, kur gamybos krizė pasireiškia. Kada 
ima rodytis darbininkų ir darbdavių su
sikirtimo ženklai, valstybė visu autoritetu 
privalo siekti, kad iškilęs klausimas ar ki 
virčas nedelsiant būtų išspręstas.

Tame pačiame laiške kardinolas palie
tė butų klausimą. Jis opus ne tik Londo
ne. Butų stoką regėdamas, kardinolas pa 
brėžia: „Įstaigų statymas yra svarbus, bet 
gyvenamųjų namų statyba turėtų būti pa 
greitinta. Jaunavedžiams, kurie nori įsi
gyti namus, turėtų būti teikiamos pasko
los gana lengvomis sąlygomis. Tokiems 11 
galaikines paskolas galėtų teikti savival
dybės“. Kadangi pramonė ir prekyba šia
me reikale vaidina itin svarbų vaidmenį, 
arkivyskupas siūlo jų paskirstymą', decen < 
tralizaciją. Jeigu skubiai sprendžiami ke
lių, susisiekimo klausimai, tai butų per
pildymai yra dar svarbesnis klausimas. 
Jis itin svarbus vispusiškam šeimos svei
katingumui, krašto gerovei, nusikaltimų 
mažinimui.

Baigdamas mmtis apie du m’nėtus rū
pesčius, kardinolas tautos vadovaujan
tiems veiksniams šv. Pauliaus žodžiais jų 
atsakomingame darbe linki išmint’es ir 
drąsos: „Kristaus ramybė teviešpatauja 
jūsų širdyje ir Kristaus žodis tegyvena ju 
myse apsčiai“ (Koloslečiams, 3, 15-16).

M.

LIETUVIŠKOS KAT; PAMALDOS

LEICESTER — liepos 16 d., 12 vai., Švč.
Širdies bažnyčioje, 72, Mere Rd.

(1)

Žymusis vokiečiu poetas Schiller‘is sako:
Wer der Dichter will verstehen, 
Muss ins Dichter Lande gehen.

Kitais žodžiais sakant, kas nori suprasti poeto kū
rybą, turi pažinti jo gyvenimą. Ši vokiečių poeto skel
biama tiesa juoba tinka Vydūnui. Vydūno gyvenimas 
yra raktas į jo kūrybos lobyną.

ILGESIO VEDAMAS
Ir įžengiau pro angą 
Pasiilgima vadino. 
Įvest žhdėjo į šventyklą.

VYDŪNAS

čia spausdiname pirmąjį skyrių—

„VYDŪNO JAUNYSTĖ“

iš A. Merkelio parašytos 
plačios Vydūno 
monografijos.

Vydūnas, Vilius (Wilhelmas) Storosta, gimė 1868 
metais kovo 22 d. Klaipėdos krašte, Šilutės apskrity, 
Jonaičių kaime, gražiame namelyje, sode, ant Šyšos 
upės kranto. Gimė sekmadienio rytą 8.30 vai., gau
džiant Verdainės Šventnamio varpams.

Storosta yra žymiojo mūsų rašytojo civilinė (doku
mentų) arba, kaip jis pats sako, šeimos pavardė, o Vy
dūnas jo slapyvardis, žymimas ant jo veikalų, virto jo 
tikrąja pavarde. „Slapyvardis taip prigijo ir suaugo su 
visu jo apreikštu mums dvasios lobiu, kad tikroji pa
vardė. padėta ant jo raštų, atrodytų mums kaip koks vi
sai svetimo žmogaus įs’brovimas į nusistojusius mūsų 
su Vydūnu santykius ir ardytų tuos raštus apgaubusią 
nuotaiką. Šitą nuotaiką dar sustiprina pati rašytojo iš
vaizda — taip pat „vydūniška“. (V. Mykolaitis. Vydūno 
Dramaturgija, 1935 m. 3 psl.).

Pats Vydūnas daug reikšmės skyrė ir dėmesio krei
pė savo išvaizdai, visą gyvenimą stropiai rūpinos, kad ji 
būtų tikrai vydūniška, atspindinti jo dvasią ir išreiš
kianti vidujį jo sielos gyvenimą bei kūrybos pasaulį. 
Vydūnas mėgo fotografuotis, ir kiekviena pasitaikiusia 
proga buvo kitų fotografuojamas. Jo įdomi iš kitų ryš
kiai išsiskirianti asketo mistiko ekspresyvi išvaizda 
traukė ir dailininkų teptuką.

Ypač daug Vydūno atvaizdų buvo spaudoje 1928 m. 
pradžioje, jo 60 metų amžiaus sukakties proga. Vydūnas 
jais buvo nepatenkintas, nes iš jų negalima esą numa
nyti. nei kaip jis iš tikrųjų atrodąs, nei koks savo esmė
je esąs. Skulptoriaus Juozo Zikaro Vydūno reljefe (Gai
rės 1923 m. Nr. 3) esą visai nematyti jo dvasios ypatin
gumo. Paprastas fotografas esą daug daugiau parodąs. 
Negeresnis esąs ir jo atvaizdas Karo Muziejuje. „Jisai 
irgi ant greitųjų padirbtas ir rodo, kaip ir J. Zikaro ne
užbaigtas darbelis, gal kažį ką, bet ne dvasios gyvenimo 
žmogų. O aš priešingai, — sako Vydūnas, — stengiuos 
būti visai paprastas, natūralus, berods, nepriklausomas 
nuo visų madų ir įpročių pavergimo, kurie jau sudarky
tiems žmonėms kaip tik atrodo natūralūs, paprasti da
lykai. ypačiai valgyme, apsitaisyme ir apsitaisyme ir 
apsiėjime su kitais“. (Naujas Žodis, 1928 m., Nr. 3).

Storostų šeimos pavardė pirmąkart užtinkama 
1642 metų dokumente pasirašytame Brandenburgo 
Kurfuersto Fridricho - Wilhelmo. ..Apie mano šeimos 
vardą — rašo man Vydūnas laiške 1931 m. — patyriau 
seniau iš žmogaus, kuris senus dokumentus tyrė, kad tai 
nebuvęs vardas, o vald’ninko pažymėjimas, kuris pasi
likęs tada kaipo pavardė. Kokia tikroji buvusi, iš pada
vimų atsekiau: ji ga’ėio būti Vydas ar Vydius. Pagal 
ta; vądinausi. kaip dabar žinema. Ką ji reiškia, rodos, 
aišku. . Skiemuo vyd randasi žodyje nevydonas — prie
šas. todėl vyd reikštų prie’ankumą, draugiškumą“.

Savo tikrosios pavardės kilmę ir reikšmę Vydūnas 
dar aiškina ir kitaip, norėdamas ją labiau susieti su sa
vo pašaukimu, kuriam jis jautėsi esąs likimo skirtas. 
Jo aiškinimu, šaknis vyd užtinkama lietuvių kalbai gi
miningai sanskrito ir kitose indogermaniškose kalbose, 
o ypač apsčiai tos šaknies pavardinių žodžių esama lie
tuvių kalboje: Tautvydas, Vytautas (Vydtautas?), Maž
vydas. Montvydas Grožvy’das ir kt. Ta šaknis, esą, už
tinkama ir lotynų kalboje — videre (matyti) ir savo 
prasme gim’ninaame lietuvių kalbos veiksmažody — iš
vysti (išvydo). Prie šaknies vyd prijungė priesagą ūnais, 
kuri dažna išnykusioje prūsu ir lietuvių kalboje: Bret
kūnas, Baltrūnas, Balkūnas, Mankūnas ir kt. Tad Vydū
nas turėtų reikšti išvystantį, matantį. Vokiečių kalboje 
tai atitiktų Seher, anglų seer — pranašas, aiškiaregys.

Vydūnas domėjos savo šeimos kilme ir stengės ją at

sekti iš galimai pačių seniausių laikų. Jis buvo sudaręs 
ir vadinamąjį savo šeimos kilmės medį, kurį, mano pra
šomas, bandė atkurti senatvėje. Bet ar dėl duomenų 
stokos ar atminties sušlubavimo, jis painioja datas. Se- 
n’ausi atsekami Vydūno prabočiai (gal kokios ketvirtos 
sr p°nktos kartos) Povilas Storosta ir jo žmona Madly- 
na. Kur ir kada jie g inę ir mirę — nežinoma. Protėvio 
tėvas Kristupas Storasta buvo gimęs 1760 m. birželio 10 
d. Mažių kaime. Šilutės apskrity. Promotes motina Agu- 
žė Viršulaitė buvo gimusi 1780 m. lapkričio 27 d. Prote- 
v’s Dovydas Storosta buvo gimęs 1802 m. sausio 4 d. 
Mažu kaime, Šilutės apskrity. Promote More Miklovai- 
tytė buvo gimusi 1801 m. liepos 5 d., Jonaičių kaime, Ši
lutės apskrity, mirė, berods. 1880 m.

Būdinga ir d’džiai reikšminga pažymėti, kad visi Vy
dūno probočiai buvo grynakraujai lietuviai, sudarė šei
mas su lietuvaitėmis, kilusiomis taip pat iš grynų, lie
tuvišku šeimų. Tai rodo jo probočiu žmonų tėvų aiškios 
lietuviškos pavardės: Viršutaitis. Miklovaitis, Grygelai- 
tis, Ašmons, Kunrodas. Pleikis, Kaln’škis.

Vydūno probočiuose buvo gyvi lietuviški papročiai 
nagai ku~h’O’ buvo r’kiuoiamas visas gvvenimas. Visi 
tie buvo ūkin’nkai. stipriai suaugę su tėviškės žeme ir 
ja supančia gamt’. J;e gyveno sveika, džiugu, miestiš
kos kultūros nesudarkyta gyvenimą, ir tai padėjo jiems 
sulaukti ilgo amžiaus. Vvdūno probočiu gyvenimo vidur- 
k’s apie 70 m. amžiaus. Kilmė ir paveldėjimas, kitais žo
džiais tariant, probočiu kraujas, žmogaus gyvenime yra 
svarbus, o kaiTčada viską lemiąs veiksnys, ypač jis to
kiu buvo Vydūnui. Kaip jo probočiai. ta;p ir jis buvo 
.sau žmogus“, t.y. toks, kurs ieško gyvenimo prasmės 

ir žmogaus paskirties, griežtai vengdamas viso to, kas 
temdo ta prasmę’ ir riukre'pia žmogų nuo jo tikrosios 
paskirties.

Vydūno tėvas Anskis Storosta buvo gimęs 1837 m. 
liepos 20 diena Pagrinduose, Šilutės anskr.. ūkininko Do
vydo Storostos ir jo žmonos Morės Miklovaitės ketvirtas 
ar penktas sūnus. Iš pat mažens ii traukė, dvasininko 
pašaukimas: norėto tapti misijonierium. Sužinojęs, kad 
misi.ioriier’ui reikia mokėti ir keli amatai, jis kurį laiką 
dirbo prie staliaus ir siuvėjo, tuo pat metu ir mokyda
masis pas Verdainės kunigą. Išmokęs reika’mvų dalykų 
buvo priimtas į Berlyno misionierių seminariją. Po ke- 
lerių metų ją baigęs buvo paskirtas misijonierfumi i
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PASKUTINIAI ŠUOLIAI
I NEPRIKLAUSOMYBĘ

RAŠO: MEČYS MUSTEIKIS

Lietuvių tautinė sąmonė galutinai pa
budo pradėjus leisti savąją periodinę 
spaudą. Šitoji spauda jau galutinai paruo
šė lietuvių tautą naujiems įvykiams. Spro
gmuo jau buvo užtaisytas, tik reikėjo, kad 
kas patrauktų degiklį.

1905 metų suki imas
Pagaliau 1904 metais buvo atšauktas lie

tuviškosios spaudos draudimas, kurio se
niai laukta. Rusai anuomet tai padarė ne 
iš malonės, bet matydami, kad jokie per
sekiojimai ir suvaržymai nepajėgia už
gniaužti lietuviškosios spaudos pasirody
mo, nepajėgia sulaikyti lietuvių tautinės 
sąmonės kilimo. Be to, rusai jau bijojo 
Lietuvoje naujo sukilimo. Leidę lietuvišką 
spaudą, tikėjosi sau didesnio lietuvių pa
lankumo.

Rusų būkštavimai buvo ne be pagrindo. 
Sukilimas jau buvo pribrendęs. 1904 me
tais rusams pradėjus karą su japonais, vi
soje Rusijoje prasidėjo revoliucinis judė
jimas. Į jį įsijungė ir Lietuva. 1905 metais 
susirinko vadinamasis Didysis Vilniaus 
Seimas, kuriame dalyvavo apie 2000 at
stovų - lietuvių iš viso krašto, visų visuo 
meninių sluoksnių ir visų politinių parti
jų. Šis seimas priėmė labai reikšmingą re
zoliuciją, kuria pareikalavo rusus suteikti 
Lietuvai autonomiją su savo seimu Vilniu
je. Lietuvos gyventojus skatino nemokėti 
ruscms mokesčių, uždarinėti degtinės mo
nopolius, neleisti vaikų į rusiškas mokyk
las, neiti į kariuomenę ir t.t.

Kai tik šios rezoliucijos turinį sužinojo 
žmonės.tuojau sukilo visa tauta. Sukilėliai 
visame krašte uždarinėjo rusiškas mokyk 
las, monopolius, šalino rusų valdininkus iš 
valsčių, policijos ir kitur bei kitais būdais 
stengėsi nusikratyti rusais pavergėjais. 
Tai buvo priešpaskutinis šuolis prieš at
gaunant Lietuvos nepriklausomybę. Savo 
viršūnę šis sukilimas pasiekė 1905 metų 
pabaigoje. Bet tuo laiku atsigavo ir Rusi
jos valdžią. Ji greitai sugniuždė revoliuci
ją visoje Rusijoje, suprantama, taip pat ir 
Lietuvoje, čia buvo atsiųsti vadinami bau
džiamieji kariuomenės būriai, kurie vėl la
bai žiauriai nusiaubė kraštą. Daug buvo 
suimtų ir ištremtų į Rusiją. Šiuo kartu 
ypačiai nukentėjo inteligentai ir kaimie
čiai.

Tačiau po šio sukilimo rusai suteikė ir 
tai kurių lengvatų. Pavyzdžiui, buvo 
įsteigta vadinamoji Valstybės Dūma, Tai 
panaši į seimą 'nstitucija. Joje buvo leista 
dalyvauti ir Lietuvos atstovams. Po revo
liucijos buvo palengvintos sąlygos leisti 
lietuviškai spaudai, ir greitai po to pradė
jo dygti nauji lietuviški laikraščiai, lyg 
grybai po lietaus. Buvo palengvintos sąly 
gos steigti kultūrinėms draugijoms. Ir 
daug tokių draugijų įsisteigė. Kiek vėliau 
rusai vėl suvaržė draugijų steigimąsi, bet 
tuomet lietuviai steigė jas slaptai. Iš to lai
kotarpio ypačiai pažymėtinas įsisteigimas 
pirmosios katalikiškos ir tautiškos moks
leivių organizacijos , Ateitis“. Ji slaptai 
įsisteigė 1911 metais. Ir kitos organizacijos 
turi Lietuvai daug nuope’nų. Tačiau ateiti
ninkų organizaciją jau vien dėl to verta 

išskirtinai paminėti, kad ji vienintelė iš to 
laikotarpio išsilaikė~iki šių laikų, be per
traukos, neatsižvelgiant į besikeičiančias 
Lietuvos okupacijas. Verta paminėti juo 
labiau todėl, kad „Ateitis“ per savo 
gyvavimo 50 metų suvaidino nepaprastai 
svarbų vaidmenį lietuvių tautos gyvenime 
lemiingiausiais momentais: nepriklauso
mybės kovų metais ir bolševikų bei vo
kiečių okupacijos laikotarpiais. Ji labai 
aktyviai pasireiškė sukilimuose - rezisten
cijoje ir paaukojo labai daug gyvybių už 
Lietuvos laisvę.

Po 1905 metų sukilimo Lietuva iš tikrų
jų pajuto didelį palengvėjimą, tačiau to 
tautai buvo jau per maža. Lietuva siekė 
jau visiškos nepriklausomybės. Tam ji jau 
buvo pribrendusi, ir reikėjo tik naujos pa
lankios progos, kad savo tikslą atsiektų. 
Tą progą Lietuvai suteikė I Pasaulinis Ka
ras ir jo pabaiga, atnešusi Vokietijai pra- 
’aimėj mą, o Rusijai — revoliuciją.

Neprik'ausomybės kovos — taip pat 
suki iminio pobūdžio

Ir I-jam Pasauliniam Karui pasibaigus 
niekas nenorėjo Lietuvai suteikti nepri
klausomybės. Juo labiau to nenorėjo nei 
Rusija, nei Vokietija ar Lenkija. Lietu
viams patiems nepriklausomybę teko išsi
kovoti kraštui esant dar pavergtam. To
kiose sąlygose buvo paskelbtas ir 1918 me
tų vasario 16-tos dienos Lietuvos Nepri- 
k'auromybės Aktas, šitokiose aplinkybėse 
ano meto mūsų tautos vadų akcija ir pa
čios nepriklausomybės kovos buvo ne kas 
kita, kaip didelio masto gerai apgalvotas 
sukilimas už Lietuvos laisvę, gavęs visos 
tautos pritarimą ir paramą. Anuomet Lie
tuva juk neturėjo jokios kariuomenės. Jos 
užuomazga sudarė daugybė savanorių iš 
v'so kraštą. Pradžioje juk nebuvo jokių 
įstatymų, tad nega’ėjo būti ir prievartos. 
Vi’a vyko savanoriškai. Savanoriškai susi
kūrė ir Lietuvos kariuomenė. Šitas sava
noriškumo motyvas atstatant Lietuvos ne
priklausomybę, kai krašte viešpatavo dar 
svetimi gaivalai, ir sutc'kia to laiko ko
voms — nepriklausomybės kovoms — su
kilimo atspalvį. Tai ypačiai patvirtina fak
tas, kad nepriklausomybės kovų metu dau
gelyje Lietuvos vietovių ve;kė partizanų 
būriai. Juos sudarė lietuviai savanoriai, 
daugiausia kaimiečiai, vadovaujami lietu
vių karininkų ar šia'p gabesnių vyrų. Šie 
partizanų būriai plačiai pasireiškė kovose 
nrieš bolševikus, bermontininkus ir lenkus 
(žr. L’etuv’ų Enciklopediją, tomą XXII). 
Iš tikrųjų tai buvo visos tautos sukilimas, 
t’k šiuo kartu labai sėkmingas. Ir šis suki
limas Lietuvai kainavo daug gyvybių, ta- 
č:au š’uo kartu išlietas tautos kraujas jau 
atnešė tiesioginių vaisių — visišką nepri- 
k’ausomybę Lietuvai.

Nepriklausomos Lietuvos laikotarpio 
čia neminės'me. Jis yra mums visiems ge
rai žinomas. Tik vienas faktas yra dar bū
tina priminti. Nežiūrint ilgametės okupan
tų priespaudos, lietuvių tauta, atgavusi ne- 
pr'klausomybę, iš karto parodė puikiausią 
sugebėjimą tvarkytis savarankiškai ir

ATEITININKŲ FEDERACIJOS 
VADOVYBĖS RINKIMAI

Ateitininkų Federacijos Vado, Federaci
jos Valdybos ir Kontrolės Komisijos pen- 
kerių metų kadencija baigiasi 1962 metų 
pradžioje. AF Valdyba 1961 m. balandžio 
12 d. posėdyje nutarė skelbti koresponden 
cinius rinkimus, kurie turėtų būti pravesti 
iki 1962 m. sausio mėn. 15 d.

Vyriausią Rinkimų Komisiją patvirtino 
tokios sudėties: pirmininkas Cezaris Sur- 
dokas (5315 Lothian Rd., Baltimore 12, 
Md.), nariai — Birutė Bogutaitė (803 W. 
Lombard St., Baltimore 1), Kazys Bradū- 
nas (1127 Bayard St., Baltimore 23), Juo
zas Gai evičius (618 Coleraine Rd., Balti
more 29) ir Jonas Šoliūnas (5440 Frede- 
rich Ave., Baltimore 29). Kandidatais, jei 
kuris komisijos narys negalėtų eiti toliau 
savo paie'gų, patvirtinti Vytautas Volertas 
k Stasys Balčiūnas.

Korespondencinių rinkimų nuostatai 
bus išsiuntinėti.

Ragindami visus ateitininkus aktyviai 
dalyvauti rinkimuose, linkime ko geriau
sios sėkmės.
Simas Sužiedėlis
Federacijos Vadas

Kun. V. Dabušis
Generalinis Sekretorius

MINIMOS KOMUNISTINĖS

DEMONSTRACIJOS LIETUVOJE

(E) Birželio 13 d. Lietuvoje minėta 35 
m. nuo tos dienos, kai Kaune demonstravo 
darbininkai ir bedarbiai. Vilniaus radijas 
pažymi, kad tai demonstracijai vadovavo 
LK Partija ir ji buvusi nukreipta prieš 
„reakcinės valdžios žiaurią politiką“. Da
bar jau skelbiama, kad demonstracija Kau 
no rotušės aikštėje 1926 m. buvusi „gran
diozinė“ ir ji tariamai parodžiusi „didelę 
KP įtaką liaudies masėse“.

Birželio 17 d. Vilniaus radijas iškėlė ir 
kitą „jubiliejų“ — paminėjo 25 m. sukaktį, 
kai Kaune komunistai demonstravo laido
jant Kranauską, nužudžiusį lentpiūvės sa
vininką ir po to nusižudžiusį.

Esą, ir šiuo atveju laidotuvėse dalyvavo 
minia, net... 30.000 asmenų ir visi jfr* 
testavę kapinėse prieš „darbininkų šaudy
mą, kankinimą...“.

Kaip buvo iš tikro? Tokių demonstracijų 
dalyvių daugumą sudarydavo nelietuvių 
Kauno gimnazijų paaugliai. Jų komunisti
nis revoliucingumas tuoj pranykdavo, kai 
tik pasirodydavo policininkai. Štai ką 1926 
m. ap:e tas demonstracijas rašė LKP ck 
organas ..Komunistas“. 98 psl. skaitome: 
„Prie ultra kairiųjų nukrypimų priklausė 
beprasmis birželio 13 d. demonstracijos aš- 
trin’mas... nemokėjimas laiku pasitraukti 
padarius klaidas...“. 124 psl. vėl rašoma: 
.Partijos CK... aiškios ir tvirtos linijos ko 
voje su nukrypimais neturėjo“. Matyti, load 
Lietuvos KP vestoji linija nesiderino su 
Maskvos politika. Vėliau, 1927 m. „Komu
nistas“ 1 nr. rašė: „Tas proletariatas Lietu 
voje silpnai organizuotas... Komunistų par 
tija dėl visos darbininkų klasės silpnumo 
frgi buvo sfpna...“.

kurti naują, lietuvio dvasiai būdingą gy
venimą. Kai kuriais atžvilgiais, pvz„ pra
vedant žemės reformą, Lietuva sugebėjo 
būti net pavyzdžiu kitoms tautoms. Tai 
rodė didelį lietuvių tautos valstybinį su
gebėjimą. (ELI)

^BBBWWWWWWfVEDA: V. Grinkevičiūtė-FunkienėĮBWWB

„SULAUKĖJUSI* MOTERIS PIETINĖJE 
JŪROJE

Šiomis dienomis pasirodė vienas nepa
prastas skelbimas Australijos laikraščiuo
se. Tas skelbimas taip skambėjo: „Jauna 
amerikietė motina, vieno biologo žmona, 
10 metų kaip gyvena Apia saloje pietinės 
jūros vienumoje .r ieško privataus mokyto 
jo savo abiems 6 ir 7 metų dukterims. No
rįs gauti šią vietą, turi būti gamtos mylė
tojas .A'.ga — 150 dolerių mėnesiui, pilnas 
išlrikymas ir butas“.

Tiktai du jauni australai mokytojai pa
norėjo atsiliepti į tą skelbimą. Vienas jų — 
Pit Reemy — gavo tą vietą. Jis atvyko paš 
to ’aivų į Apią salą, kuri yra 16 kilometrų 
ilgio ir 12 km pločio. Kai jis priplaukė prie 
kranto, tai pamatė moterį, dar jauną, il
gais iki pus:aujo plaukais, gyvai mostikuo- 
jančią, o už jos stovėjo jos vyras — biolo
gas, profesarius iš Honolulu, ponas Neecel, 
ilge barzda vyras.

— Aš esu č'a visai sulaukinėjusi mote
ris, — pasakė ji ponui Reemy sveikinda
masi. — Aš nesirūpinu nei kosmetika, nei 
gražiomis sukniomis, bet skinu kokoso rie
šutus nardau į jūrą, ieškodama retų jūros 
augalų ir kriauklių, valandomis sėdžiu 
prie mikroskopo ir darau su savo vyru 
dumblo tyrimus. Mes atradome 218 naujų 
mikroaugalų ir gėlių. Čia žavinga gyventi. 
Ką prieš tai reiškia pasaulis!

Ji — Diana Neecel, gimusi Hoover, dar 
1950 metais gyveno Los Angeles. Ten ji tu 
rėjo v.sus modernaus gyvenimo patogu
mus. Ji buvo modelis - žvaigždė vienoje 
madų fi.moje, kuri tiktai į Hollywoodą pri 
statydavo kasmet daugiau negu 500 mode
lių. Su biologu profesorium ji susipažino 
laive, kai jis iš Apia salos plaukė į Los An 
gėlės, kur jis norėjo šį bei tą mokslinėje 
bibliotekoje pastudijuoti, o, be to, atiduoti 
leidėjui savo naujai parašytosios knygos 
rankraščius. Jie pamilo vienas kitą, ir Dia 
na nusprendė taip pat pasidaryti pietinės 
jūros sale’ės gyventoja. Jie dabar gyvena 
me'n'ame salos name.

—. Aš niekuomet nesu gailėjusis, kad 
taip padariau, — pasakojo ji jaunam moky 
tojui. Kai ji sulaukė pirmojo kūdikio, tai 
nenorėjo, kad vyras jai pirktų gatavą ve
žimėlį, bet pat! su dviem vietiniais gyven
tojais pasidarė vaikų vežimėlį iš medžio 
žievės ir lentos, o ratukus iš medžio. Tai 
buvo didelis malonumas! Jie jau pergyve
no 7 taifūnus, bet jų meilė saloj nesumažė
jusi. Tiesa, dabar, kaip ji sako pasidariu

si pusiau laukinė, bet jie ten jaučiasi pui
kiai, laisvai ir gerai. Šitokio gyvenimo ji 
nenorėtų Treisti į aną buvusį, kai ji buvo 
modelis. Žmonių susibūrimas jai nieko ne
reiškia.

PAMIDORŲ RATUKAS

Paimti pamidorų sunką, pridėti kiek ci
trinos sunkos, druskos ir pipirų. Tą sunką 
kiek sušildyti ir įdėti baltos ir raudonos 
želatinos. Kai atšals, supilti tą masę į ratu
ko formos indelį ir pastatyti šaltoj vietoj, 
kad visiškai sukietėtų. Tuo tarpu pagamin 
ti mišinį: paimti vienos skardinės lašišą ir 
sumaišyti ją su mažais gabaliukais su- 
piaustytu agurko, saliero, su kapotais svo 
gūnais, majonezu ir grietine.

Paskui padėti ant lėkštės žalių saloto la
pų, ant jų išversti sukietėjusią pamidorų 
masę ir sudėti J pamidorų ratuko vidur} tą 
mišinį. Papuošti kietai virtais kiaušiniais.

APIE ŽMOGAUS ŠIRDĮ i

Sveiko žmogaus širdis plaka į dieną 100 
tūkstančių kartų. Dešinysis širdies skilve
lis atlieka daugiausia darbo.

Primityvių tautelių kariai kartais valgy
davo širdis savo užmuštųjų priešų, nes ti
kėjo, kad tada jiems pereina tų mirusiųjų 
gyvybės ir sielos jėga.

žmogaus širdis yra vidutiniškai 15 cm 
ilgio, 9 cm pločio ir sveria 300 gramų.

Kasdieninį širdies našumą kitaip suvar- 
tojant galima būtų pakelti tris asmenis 
100 metrų į viršų. Per 70 metų žmogaus 
širdis daro apie 460 milijonų kilogram- 
metrų.

V. F.

VIDUKLĖS RADINYS ARBA KAI 
MINISTERIJA PERKA NESANČIUS 

FABRIKUS

(E) Vilniaus „Tiesoje“ (140 nr.) aprašy
tas įvykis panašus į fantaziją, tačiau jis 
tikras ir už jį atsako „Tiesos“ Raseinių ra
jono korespondentas A . Kadžiulis. O buvo 
taip: atvykę sovchozų valdybos pareigūnai 
nustatė, kad Viduklėje reikalinga pramo
nė. vėliau pasiuntė daug dėžių su elektro 
motorais, transporteriais ir kt. ir dar do
kumentą, kur buvo parašyta, kad fabrikas 
.gamina per parą 335 tonas kombinuotų 
pašarų“ ir kad įrengimus atsiuntusios bro
liškos respublikos iš Altajaus, Bijsko, kad 
fabriko Viduklėje neišsimoka statyti. Tuo 
tarpu įrengimai taip ir gulėjo, surūdijo, ir 
jie kaštavę 100.000 rublių. Pasirodo, kad 
ministerija turi net penkis fabrikus, ku
rie... neveikia. Vargšai žemaičiai tik lin
guoja galvomis ir stebisi, kaip bereikalin
gai švaistomi visuomenės pinigai.

NAMINĖS
SKRUZDĖLĖS

Rudoji naminė skruzdėlė, kilusi iš tropi
kų, labai plačiai paplito po visą Žemės ri
tulį, išsivysčius transportui ir prekybi
niams ryšiams. Jau praeitame šimtmetyje 
nam'nė skruzdėlė buvo aptikta daugelyje 
Eurcpos miestų — Londone, Paryžiuje, 
Hamburge, Kopenhagoje, Marselyje ir’ki
tur.

Vidutinio klimato kraštuose šis šilumą 
mėgstantis vabzdys persikėlė į pastatus ir

Pietų Afriką. Tačiau, prieš išvykdamas, susirgo plaučių 
kraujavimu, turėjo gydytis ir pasilikti tėviškėje.

Tėviškėje rinko aukas misijoms ir kiek pasveikęs 
ėjo kunigo pareigas Lietuvoje, berods, Naumiesty ir 
Laukupiuose prie Mituvos, netoli Priekulės. Susipažinęs 
su Mare Ašmonaite ją vedė. Tačiau ji nenorėjo keltis į 
Didžiąją Lietuva, kur rusų valdžia smarkiau persekiojo 
lietuvius. Tad j’e įsikūrė gyventi pasienyje, Šilmežiuo- 
se, o vėliau persikėlė į Jonaičius, Šilutės apskrityje.

Išlaikys tam tikrus egzaminus Anskis 1869 m. buvo 
paskirtas mokytoju ir kunigu Naukiemyje, Pilkalnės 
apskrityje. Gyveno gražiame kukliame namelyje. Prie 
namelio buvo gražus vaisių sodas, aplink pievos ir dir
vos. Pagiry kapinaitės. 1875 m. persikėlė į naujai pasta
tytas trobas ir čia išgyveno ligi 1899 m. Atostogų metu 
m’si j u reika’ais Anskis keliaudavo po visą Prūsų Lietu
vą. Tačiau dėl silpnos sveikatos pasitraukė iš pareigų, 
gavo pensiją ir trumpą laika gyveno Užpjaunuose, neto
li Pilkalnės, o iš čia nusikėlė į pačią Pilkalnę, kur 1903 
m. rugsėio 29 d. ir mirė.

Prisiminės savo tėvą Vydūnas jį mato stovintį prie 
knygų spintelės ir beskaifantj. Ji buvus padaryta taip, 
kad ant jos pasidėjus knyg*ą galima skaityti. Jis buvęs 
tylus, mažakalbis. Tik evangelikų kunigams atsilan
kius, mažasis Vydūnas išgirsdavo savo tėvelį gyviau 
kalbant apie dvasinius, o ypač tikybinius klausimus. 
Vydūno tėvo nuomonės tikybiniais klausimais evangeli
kams kunigams buvo svarbios ir visuomet atidžiai iš
klausomos. Anskis Storosta buvo ūmaus, karšto būdo 
žmogus. Staiga supykdavo, bet ir vėl greit atsileisdavo, 
tapdamas romus ir tylus. Savo vaikus auklėjo pavyzdin
gai. mokė juos mvlėti gamtą ir visus Dievo padarus, 
ypač visus gyvulėlius, jų neskriausti ir n'eko nenaikinti, 
kas yra gvva. Šiuo atžvilgiu jis turėjo daug įtakos Vy
dūnui. Vaikams neklausant ar ką negero darant, Anskis 
buvo griežtas, smarkiai juos drausdavo ir net plakdavo. 
Dažniausia tos pylos gaudavęs mažas’s Vilius, kuris bu
vo karštuolis ir taip pat ūmaus būdo. Tėvams jį bausti 
buvo skaudu, nes jis buvo silpnasveikat's ir labiausiai 
jų mylimas va’kas.

Vydūno tėvas buvo ir Prūsuose le’džiamų lietuviš
ku laikraščiu bendradarbis, rašydamas jiems daugiau
sia tikybiniais klausimais. Dažn:ausia jis rašydavo 

;• Naujajam Lietuvių Keleiviui“, kurio redaktoriumi

buvo k’aipėdiškis Eynaras. Vydūno tėvas buvo parašęs 
’r didesniu veikalų, iš kurių Vydūnas beprisimenąs tik 
. Ak. pabusk!“ Tėvo pasakojimai ir samprotavimai apie 
žmogaus gyvenimą š’oje žemėje, apie jo paskirtį ir tiks
lus nemažos įtakos bus turėję ir Vydūno asmenybei ir 
kūrybai. Vydūnas pasakoja, kad, rašydamas savo veika
lą apie sąmonę, jis vis manęs, lyg turįs savo tėvo kūrinį 
ir tik jį papUdąs.

Vydūno motina buvo gimus 1836 m. kovo 25 d. Jos 
tėvas ūkininkas Kristups Ašmonts ir motina Marinkė 
Ašmonaitė buvo maldingi žmonės. Motinos dėdė Ašmons 
buvo pagarsėjęs Dievo žodžio sakytojas ir kūrė giesmes, 
kurios buvo atspausdintos giesmių knygose, „Psalmėse“. 
Motina buvo pamaldi ir labai darbšti. Laikėsi senovės 
papročių ir mokėjo daug senų padavimų. Vydūnas 'dar 
iš vaikystės d:enų atsimena, kaip ji sušuko prie židinio 
kažką darančiai tarnaitei:

— Nespiauk į ugnį! Ugnis šventa.
Savo atminimuose, atkurdamas jos paveikslą, Vy

dūnas ia mato verpiančią ar sėdinčią su kuriuo rank
darbiu rankose. Verpdama ar kurį kitą darbą dirbdama, 
ii tyliai giedodavo o kartais ir dainuodavo. Tik Vydū
nui ar kuriam kitam iš jos vaikų įeinapt į jos kambarį, 
ji staiga nutraukdavo savo giedama giesmę ar niūniuo- 
iama daina. Vydūnas labai dažnai ją matydavo ir besė
dinčia su knygomis rankose. Tai buvo tikybiniai raštai, 
evangelii?. o karta's ir Fridriko Kuršaičio leistasis „Ke
leivis“. Vydūnui jau subrendus, motina jam pasakojo, 
kad. jo belaukdama užgimstant, giedodavus kiauras die
nas. nuo rytmečio ligi vakaro. Ji, kūdikėlį lopšely prie 
švšo« supdama, taip pat giedodavusi.

Nors ir motinai kartais pasitaikvdavo supykti, bet 
šiaip tau ji buvo ramaus, tylaus būdo. Savo vaikučius 
vis ragindavo susivaldyti, neišdykauti. Ji mirė 1907 m. 
kovo 18 d., baigdama 71-sius metus,

Vydūnas iš tėvo paveldėjo silpną sveikatą, būdo 
savumus, gamtos meilę ir susidomėjimą dvasios gyveni
mu. Iš motinos — menin'nko sielą ir gabumus.

Storostų šeima buvo gausi: šeši berniukai ir dvi 
mergaitės. Du berniukai gana anksti mirė. Likusieji še
ši va'kai gražiai augo buvo darbštūs ir gabūs.

Vyriausias Vvdūno brolis, jau penktuosius metus 
eidamas, greit išmoko skaityti ir labai buvo pamėgęs 
knygas, ypač ką nors pasakojančias. Buvo tylus, san

tūrus Ir klusnus. Liepiamas kur eiti ar ką daryti, tuojau, 
daug negalvodamas, klausydavo. Kiek kitoks buvo Vy
dūnas. Jis, liepiamas ką daryti, dar apmąstydavo, ar tai 
būtina, ir tik tuomėt darydavo. Vyriausias Vydūno bro
lis mirė 1945 m. liepos 18 d„ sulaukęs 78 metų amžiaus.

Antrasis Vydūno brolis buvo menkos sveikatos. Dar 
mažas būdamas įkrito į tvenkinį, tėvų išgelbėtas sirgo 
trejus metus, šiaip taip pasveiko, bet jėgos buvo men
kos. Jis sąmoj'ngo, linksmo būdo. Nors ir menkos svei
katos, 1947 m. spalio 5 d. šventė 78 metų sukaktį.

Daug’au kaip vienerius metus už šį brolį yra jau
nesnė Vydūno vyriausioji sesuo. Ji pradėjo vaikščioti 
dar nesukakus vienerių metų, o, antruosius savo am
žiaus metus pradėjus, jau aiškiai kalbėjo. Ji labai gabi 
visokiems rankdarbiams, kuriuos visą gyvenimą mėgo 
dirbti. Anksti pasižymėjo savo gražiu balsu ir dažnai 
dainuodavo bei giedodavo. Ji dainavo Pilkalnės, Isrutės 
ir nuo 1907 metų Berlyno choruose, visur vertinama, 
kaip viena iš žymiausių choro dainininkių.

Trečiasis brolis buvo pusantrų metų jaunesnis už 
vyresniąją seserį. Jis buvo gimęs draug su kitu broliu
ku, kuris greit mirė. Mažojo broliuko mirtis ir laidotu
vės padarė Vydūnui didelį skaudų ir greit nedilstantį 
įspūdį. Iš laidotuvių jis grįžo liūdnas ir susimąstęs. Su 
iš dvynukų likusiu gyvu broliuku Vydūnas iš mažų die
nų kuo geriausiai sugyveno. Šis mėgo mokslą, daug skai
tė ir pasižymėjo gera atmintimi. Nors ir ne per stiprios 
sveikatos, tačiau darbštus, ir viską dirbdavo kairiąja 
ranka. Mokslui ir knygai buvo ištikimas ligi pat savo 
mirties 1937 metais lapkričio 14 d.

Už jį metais jaunesnė antroji Vydūno sesuo, karš- 
tuolė, labai vikri, darbšti ir visiems maloni. Motinai vi
suomet mielai padėdavo, kur tik jos pagalba buvo reika
linga. Ji dar maža mergaitė, gal kokių trejų metų, buvo 
išgėrusi smarkiai širdį veikiančių vaistų ir ją sugadino. 
Širdimi ji negalavo visą amžių, bet stipri dvasia bei 
giedri nuotaika jai padėjo nugalėti sunkią ligą ir sulauk
ti ilgo amžiaus: 1947 m. lapkričio 29 d. jai sukako 74 me
tai. Ji taip pat puiki giedotoja bei dainininkė ir su vy
resniąja sesute dalyvavo geriausiame Berlyno chore: ji 
dainavo altu, o vyresnioji sesuo sopranu.

(Bus daugiau)

v’rto t'pingu'naminiu kenkėju. Naminių 
skruzdėlių, kiek žinoma, pasitaiko ir mūsų 
miestuose. Greitai besidaugindami, šie 
smulkūs ir judrūs vabzdžiai pakliūva J 
ma stą, jį užieršia, ypač mėsiškus ir sal
džius valgius.

žinoma, kad skruzdėlės gali suardyti 
medį ir netgi akmenis, išgremždamos juo
se mikroskopines angeles. Skruzdėlės taip 
pat ėda pelių ir žiurkių lavonus, neaplen
kia atmatų vietų, spiaudyklių, nešvarių 
drabužių, — taigi jos gali pernešti ligų 
mikrobus ir parazitinių kirmėlių kiauši
nėlius.

Kaip šie vabzdžiai plinta? Reikia many
ti, kad į namus jie patenka su produktais, 
baldais, statybinėmis medžiagomis ir t.t. 
Namų viduje iš vienos patalpos į kitą jos 
pereina vandentiekio, kanalizacijos, dujų, 
ventiliacijos vamzdžiais arba per smul
kiausius plyšelius grindyse, sienose ir 
lubose.

Sk-uzdėlių skaičius atskirose patalpose 
gali būti labai didelis. Literatūroje nuro
domi faktai, kai patalpose jų buvo išnaiki
nama iki 350 000 ir net daugiau. Jų gausu
mas ir s'apti lizdai labai apsunkina kovą 
su šiais vabzdžiais miestuose, ypač dau
gi-aukščuose pastatuose.

Geriausiai namines skruzdėles naikinti 
užnuodytu maistu — vyliumi, kurį panau
doti pasiūlė Centrinis dezinfekcijos moks
linio tyrimo institutas. Nurodytajam vy
liui pagaminti imama 60 g borakso, 400 g 
cukraus ir 100 g medaus. Visa tai ištirpi
nama 1 litre vandens ir išpilstoma į lėkš
tus indus, kurie statomi labiausiai skruz
dėlių lankomose vietose.

Boraksas — stiprus virškinamojo trakto 
nuodas, kurį vartojant, galima išnaikinti 
ne tik skruzdėles - darbininkes, bet ir pa
teles bei lėliukes, kurias skruzdėlės - dar
bininkės maitina. Gana plačiai vartojami 
kovai su žalingaisiais vabzdžiais DDT ir 
heksachloranas skruzdėlių atžvilgiu ma
žiau efektingi. (M. ir G.)
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Europos Lietuvių Kronika
KRISTAUS GYVENIMAS NOTTINGHAM AS

Naujieji Garbės Leidėjai: Nekalto Pra
sidėjimo Seserys 24 dolerius. Pranas Vi- 
lutis 5 sv. per penkis kartus prie knygos 
išleidimo prisidėjo jau su 31 sv. Kun. Dr. 
Vytautas Balčiūnas 3 sv. Ona Matchak 2 
sv. 10 šil. Garbės Prenumeratoriai po 2 
svarus: Jaras ir Roma Alkiai, Ona Nei- 
berkienė, Vladzė Frančikienė, Izidorius 
ir Elžbieta Markevičiai, A. Diržys, Petras 
Mašalaitis, o kun. Dr. Petras Bačinskas iš 
Australijos užsisakydamas dar atsiuntė 
ir kitas 7 prenumeratas: V. Stagis, J. 
Každalis, M. Andrikonis, B. Starinskienė, 
O. Stravinskienė, C. Volodka, A. Pisar- 
skis.

Užsakymus siųsti: Lithuanian Church, 
21, The Oval, Hackney Road, London,E.2.

Kun. P. Dauknys

LONDONAS
A.A. PETRAS P. UNTULIS

Po 4 metų sunkios ligos birželio 28 d. 
mirė Petras Paulius Untulis, 55 metų am
žiaus. Jis anksčiau apie 10 m. darbavosi 
Lietuv.os Pasiuntinybėje Londone. Iš Lie
tuvių bažnyčios palaidotas liepos 4 d. Li
ko žmona ir trys sūnūs.

VESTUVĖS
Liepos 1 d. Lietuvių bažnyčioje kun. A. 

Kazlauskas, MIC, palaimino Stasio Leng- 
ven'o su Sara Ema Dudikiene moterystę.

MOKSLAI
Londoniškis kun. Jonas Vytautas Bulai 

tis, Romoje baigęs mokslo metus, grįžo 
pas tėvus. Nuo rudens aukštuosius bažny
tinės teisės mokslus ten pat tęs toliau.

Janina Jurkonytė, anglų stipendininkė, 
pritaikomojo meno studijas baigė. Jau 
turi tris šios srities darbo pasiūlymus. Ru 
denj žada pradėti dirbti vienoje redakci
joje.

LIETUVIU SODYBA

ATNAUJINTAS KELIAS IR AIKŠTĖ
Šiomis dienomis pagrind'nai atnaujin

tas Įvažiavimas i Lietuvių Sodybą. Kelias 
ir aikštė priešais namą specialiai sutvirtin 
ta asfaltine medžiaga ir nupilta atitinka
mos spalvos akmenukais.

Tokiu būdu padarytas ne tiktai kapitali 
nis pagerinimas, bet ir pati Sodyba pagra
žinta.

„SKOTU“ SAVAITĖ
Nuo liepos 15 d. i Sodybą atvažiuoja va

saroti gerokas būrelis Glasgovo lietuvių. 
Susidaro puiki proga Londono ir apylinkės 
lietuviams susitikti Škotijos lietuvius ir su 
jais susipažinti.

Todėl sekmadieni, liepos 16 d. visos iš
vykos turėtų būti nukreiptos i Sodybą. Ti
kimasi turėti ir lietuviškas pamaldas.

NAMAI IR SODYBA
BENDRADARBIAUJA

Šiais metais vyksta gana sklandus dar
bais pasidalinimas tarp Lietuvių Namų ir 
Sodybos. Spaustuvės tarnautojas D. Uogin
tas atsikėlė visai vasarai dirbti i Sodybą. 
Sekmadieniais, kai Sodyboje daugiau sve
čių, mielai atvyksta patalkininkauti L. Na
mų baro tarnautojai Makūnas arba Narbu- 
tis.

Savo atostogų metu daug padėjo Sodybo 
je ir P. ir S. Nenortai. Prie progos patalki
na ir Šiaip kai kurie Lietuvių Namų gy
ventojai.

BRADFORDAS
KLUBO SUSIRINKIMAS

Bradfordo Lietuvių Vyties Klubo Valdy
ba kviečia pusmetinį informacinį Klubo 
narių susirinkimą liepos 16 d., sekmadienį, 
4 vai. popiet, Klubo patalpose.

Susirinkimo dienotvarkė:
1. Prezidiumo sudarymas,
2. Valdybos narių pranešimas.
3. Revizijos Komisijos pranešimai,
4. Diskusijos,
5. Einamieji reikalai bei klausimai ir 

sumanymai.
Vyties Klubo Valdyba

MANCHESTERIS
DARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS

L.V.S. „Ramovė“ Manchesterio skyrius 
šeštadienį, liepos 15 d. 5 vai. vak., Man- 
chėstėry — Cheetham Hill Town Hali pa
talpose rengia Dariaus — Girėno minė
jimą.

Programoje: paskaita, dvidešimties 
mėrga’čių baletas, Jokubaitytės eilėraščiai 
ir trumpa komedija. Šokiai grojant lietu
viškai kapelai. Veiks savas lietuviškas ba
ras.

Iš Cannon St. autobusai: 59,4,35,60 Nr. 
Nr. Visus iš toli ir iš arti prašom atvykti.

' ’' Skyriaus Valdyba

BIRŽELINIU MINĖJIMAS
Birželio 18 d., sekmadienį, 14.30 vai., Ma- 

pperley „Tea Gardens“ salėje Baltų Komi
tetas surengė žiauriųjų birželio įvykių mi
nėj :mą.

žmonių į minėjimą susirinko daugiau 
kaip du šimtai.

Sa ė gražiai išpuošta įvairiomis dekora
cijomis, o gale, ant neaukštos scenos, pa
statytas stalas ir papuoštas visų trijų Pa
baltijo tautų vėliavomis.

Ba.tų Komiteto Pirmininkas V. Liepins 
pakviečia iš kiekvienos tautybės po atsto
vą į garbės prezidiumą.

Gerbės prez;diumui užėmus vietas prie 
savosos tautos vėliavos pirmininkaujan
tis V. Liepins anglų kalba taria atidaro
mąjį žodį. Jis nurodo. Sovietų Sąjungos 
1941 m. birželio mėn. visoms trims Pabal
tijo tautoms padarytąjį ir iki šiai dienai 
tebedaromąjį žiaurų ir niekuo nepateisi
namą elgesį, kaip kaimyninės valstybės, 
teriojant, naikinant, tikybiškai niekinant, 
tautiškai nužeminant, ekonomiškai apiplė
šiant ir politiškai naikinant.

Susirinkusieji paprašomi atsistojimu pa
gerbti komunizmo nužudytąsias ir tebe- 
žudomas Pabaltijo tautų aukas.

Pasibaigus susikaupimo minutei, kvie
čiamas kiekvienos tautybės prezidiumo 
atstovas tarti žodį savojo krašto gimtąja 
ka'ba. Po kiekvienos tautos atstovo kalbos 
buvo sugiedotas ir tos Tautos Himnas.

Pirmininkaujantis prašo Estijos Pasiun
tinybės Sekretorių Anglijoje V. Partel 
tarti žodį birželio mėn. žiauriųjų įvykių 
Pabaltijo valstybėse.

Prelegentas pirmiausiai klausytojus nu
vedė mintimis į savo gimtuosius kraštus. 
Paskui priėjo prie 1940 m. birželio mėn. 
Sovietų Sąjungos padarytosios skriaudos, 
jos pačios duotąsias ir pasirašytąsias tai
kos, draugiškumo, nepuolimo ir savitarpi
nės pagalbos sutartis paversdama niekais, 
o vietoje buvusių sutarčių staigiu ultima
tumu užpuolė visas tris ir užėmė. Po to 
kalbėtojas perėjo prie 1941 m. birželio 
mėn. pasaulio istorijoje negirdėto ir nepa
teisinamo žiaurumo su Pabaltijo valstybių 
piliečiais, kurių buvo išvežta daugiau kaip 
š'mtas tūkstančių. Už ką? Patylėjęs pats 
atsako: o užtai, kad tie žmonės garbino 
Dievą, mylėjo savo kraštą, gerbė kaimy
ną, net ir tą patį priešą, didžiai vertino pa
saulinę civilizaciją.

Meninę dalį atliko kiekviena tautybė 
atskirai. Padainavo tris dainas latvių miš
rusis choras, pašoko tautinių šokių, du 
jaunuoliai pagrojo akordionais, ir pašoko 
keturios jaunos baletininkės. Užbaigai bu
vo parodytas filmas, kaip komunizmas 
įvairiais budais smaugia Latviją ir kitas 
Pabaltijo Valstybes. K.D.

JONINIU VAKARO SUBUVIMAS
B'rželio 24 d., šeštadienį, Meadows Co

mmunity Centre salėje, Nottinghamo Lie
tuvių Moterų Draugija surengė Jonams 
pagerbti subuvimą.

Salė išpuošta, o aplink salę stalai, gra
žiai apdengti ir apdėti sumuštiniais ir py
ragaičiais. Tai visiems susėsti. Specialus 
didelis stalas buvo visiems Jonams ir jų 
žmonoms.

Žmonių prisirinko per šimtą. Buvo iš 
Birminghamo ir Leicesterio, o Jonų susi
darė 14 dūšių.

Programoje: Venskaus kapela, šokiai, lo
terija, bufetas ir dainos.

Pažymėtina, kad ant stalų sukrautieji 
užkandžiai buvo nemokami: už juos apmo
kėjo Moterų Draugija, panaudodama su
rinktąsias aukas ir (skaitydama bufeto 
pelną.

Labai gražu žiūrovams ir dalyviams, kai 
subuvime gražiai pasišokama, už staliukų 
padainuojama, o rytojaus dieną pasidalija
ma gražia's įspūdžiais. Tada prisimenama 
1947 m. pasakytieji Lietuvos Įgalioto Mi- 
nisterio Ekscelencija Balučio žodžiai.

Tada jis pasakė: gerbiamieji tautiečiai, 
aš esu Lietuvos ambasadorius šiame kraš
te ir reprezentuoju Lietuvos Valstybę ir 
lietuvių tautą, todėl aš ir jus kviečiu ir 
prašau būti lietuvių tautos ambasadoriais.

Joninių subuvimas Nottinghame neap
vylė lietuvių tautos ir išliko ištikimas Am
basadoriaus kvietimui.

Tebūnie leista laisvojo žiūrovo teisėmis 
išreikšti džiaugsmą ir padėką Nottinghamo 
Lietuvių Moterų Draugijai ir Joninių su
buvimo dalyviams.

Lauktina ir daugiau tokių subuvimų, 
o per juos ir lietuviškos ugnelės pakurs- 
tymo. K.D.

KREPŠINIO TURNYRAS
„Šarūno“ pergalė

Birželio 24 d. Manchesterio Klubo aikštė 
je įvyko varžybos dėl Manchesterio Klubo 
taurės.

Pirmaisiais metais taurę laimėjo Man
chesterio Kovas, Wolverhamptono Viltis 
buvo antroje vietoje, o Bradfordo Šarūnas 
trečioje.

Šį kartą taip pat susitiko tos trys koman 
dos. Pirmose rungtynėse laimi Viltis prieš 
Kovą 34:22. Antrose — Šarūnas laimi prieš 
Viltį 26:20. Paskutinėse rungtynėse Šarū
nas supliekia Kovą, laimėdami turnyro 
taurę. Viltis lieka antroj, Kovas trečioj vie 
toj.

DBLS CENTRO ŽINIOS
Lietuvių Namų Bendrovės reikalais 

pirmieji akcininkų susirinkimai jau įvy
ko Bradforde ir Manchesteryje. Abiejuo
se susirinkimuose Bendrovės akcininkai 
po diskusijų priėjo nuomonės, kad Ben
drovė turėtų sumažinti įsiskolinimą, par
duodama Sodybą. Abiejuose susirinki
muose buvo pareikštas pageidavimas, kad 
būtų perkama kita Sodyba visiems lietu
viams prieinamesnėj vietoj.

Taip pat buvo pareikštas pageidavi
mas, kad Akcininkų Suvažiavimas, šau
kiamas rugsėjo 16 d. Bendrovės ekonomi
niams reikalams svarstyti, įvyktų ne So
dyboje bet Londono Lietuvių namuose, 
nes į Sodybą važiuoti esą nepatogu. L.N. 
B-vės Valdyba laukia daugiau pasisaky
mų š:uo reikalu.

BIRM1NGHAMAS
Į PLAČIUOSIUS VANDENIS

Vietos jaunas lietuvis Romas Ritberge- 
ris dalinį apmokymą jūrininkų mokyklo
je baigė. Artimiausiu laiku ruošiasi pa
siekti tolimuosius Kinijos vandenis.

NORTHAMPTONAS
NUOTAIKINGA IŠKYLA

Birželio 18 d. turėjome iškylą Abingtono 
parke, praėjo labai geroj nuotaikoj, nes 
šiais metais visi buvome pakankamai stip
rūs, nedūsavome, ir nereikėjo sergančių 
lankyti ligoninėse, kaip praėjusiais me
tais. Oras ypač buvo gražus ir šiltas. Atsi
lankė per 30 žmonių, įskaitant jaunąją kar 
tą. Taip pat atsilankė du buvę Skyriaus pir 
mininkai su šeimomis. Turėjome ir svečių 
— P. Adomaitį iš Ketleringo ir J. Kondro- 
tą iš Market Harborough.

Atvykusiųjų tarpe buvo penki foto mė
gėjai, kurie išbandė foto aparatus, padary 
darni daug nuotraukų.

Iškyloje prisiminėme Joninių subuvimo 
reikšmę ir atsisveikinome su A. Pusvaš- 
kiu, kuris birželio 23 d. išvyko į Ameriką. 
A. Pusvaškis yra buvęs mūsų Skyriaus na
rys, linksmo ir gero būdo žmogus, visuo
met į aukų lapą užrašydavęs dešimtuką. 
Jam palinkėta geros sėkmės kitame krašte 
ir taip pat užrašyti dešimtuką lietuviš
kiems reikalams.

Iš susirinkusiųjų buvo matyti ir girdėti 
pasitenk'nimo šia iškyla.

Jeigu sputnikai ir busnikai nesusitiks ir 
neapvers pasaulio ir mūsų su visu parku, 
tai galima tikėtis, kad ateinančiais metais 
susirinksime dvigubai daugiau. Tai tuo ir 
linkime geros sveikatos dalyvavusiems.

Skyriaus Va’dyba

VOKIETIJA
KONCERTAI IR PASKAITOS

Visą liepos mėnesį PLB Vokietijos Kr. 
Valdybos pastangomis bus lankomos Vokle 
tijos lietuvių kolonijos su KV pirm, ir kt. 
paskaitomis. Programa bus praturtinta so
listės Janinos Liustikaitės dainomis ir de- 
klamuotojos Elizos Gedikaitės lietuviška 
poezija.

Puiki dovana bet kuria proga! 
Naujai pagaminta

PIRMOJI

LIETUVIO KOMPOZITORIAUS 
ILGO GROJIMO 

PRAMOGINĖS MUZIKOS 
PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota 
10 šokių muzikos

Hi-Fi ir STEREO plokštelė, 
gaunama visose lietuviškos 

spaudos ir dovanų 
parduotuvėse.

t.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BODAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI 

Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks s antinio gavėją per 4 savaites. 
Taip pat siunčiame siuntinius į Estiją, Latviją, Lenkiją, 
Rusiją, Sibirą, Ukrainą.
Siunčiam tik geriausios rūšies prekes, už žemiausią kainą. 
Medžiagos, avalynė, vaistai, maistas, gatavi rūbai, oda ir 

visa kita, ką galima pasiųsti su Intourist leidimu. 
Kiekvieno siuntėjo pageidavimai patenkinami.
Įvairūs paaiškinimai ir informacija teikiama nemokamai. 
Mielai pasiunčiame ir pačių klijentų paruoštus siuntinius.

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas.

:::

::::::::::

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

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

S&aityt&ju
DĖL KONCERTU AR LAIKRAŠČIO 

P.L.B. VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBOS PAAIŠKINIMAS

„EUROPOS LIETUVIO“ Nr. 26 K. PI. 
kelia abejonių, ar P.L.B. Vokietijos Kraš
to Valdyba tikslingai panaudoja gautas iš 
Pabėgėlių Ministerijos Bonoje lėšas lietu
vių kultūriniams reikalams, kai ji rengia 
koncertus ar koncertėlius lietuvių apylin
kėse. Ponas K. PI. manytų, kad būtų tiks
lingiau iš tų lėšų užprenumeruoti finan
siškai nepajėgiems lietuviams lietuvišką 
laikraštį. Pilnai pritardamas klausimą iš
kėlusiam nežinomajam p. K. PI., kad lie
tuviškas laikraštis yra labai reikalingas, 
noriu tik paaiškinti apie iš Ministerijos 
gaunamų lėšų panaudojimo sąlygas. Jo
mis Kr. V-ba negali disponuoti pagal sa
vo nuožiūrą, bet yra saistoma aiškių Mi
nisterijos direktyvų. Prašant lėšų reikia 
nurodyti konkrečius reikalus -, uždavi
nius ir gautas lėšas galima panaudoti tik 
tiems tikslams, kuriuos Ministerija pat
virtina. Atsiskaitymas yra labai smulk
meniškai prižiūrimas. Kr. V-ba prašė lėšų 
taip pat ,E.L.“ prenumeratoms (po to, kai 
Free Europ organizacija labai staigiai 
nutraukė šalpą), bet iki šiol Ministerija 
tos pozicijos dar nepatvirtino. Koncertų 
(ar, kaip p. PI. nori, „koncertėlių“) pla
nas patvirtintas, ir jis jau sėkmingai vyk
domas. Patvirtinta ir vykdoma taip pat 
Vargo Mokyklų šalpa ir kai kurie kiti 
projektai. Savo laiku Bendruomenės „In
formacijose“ bus viskas tinkamai ir ati
tinkamai paminėta. Jei bus gautos sumos 
lietuviško laikraščio prenumeratai (grei
čiausia, tik sekančiais metais), jos bus 
tam tikslui sunaudotos. Krašto V-ba ta
da džiaugsis kartu su p. K. PI., nes ji taip 
pat mano, kad yra labai prasminga suda
ryti gaimybes lietuviškam laikraščiui 
pasiekti galimai daugiau lietuvių.

Br. Liubinas 
Pirmininkas

BEVEIK VISI GALI UŽSISAKYTI 
LAIKRAŠTĮ

„Europos Lietuvio“ Nr. 26 skaitytojų 
la’škuose K. PI. pradeda polemizuoti, kas 
būtų geriau, ar PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos ruošiami koncertai ir koncertė
liai, ąr už tuos pinigus, kur bus išleista

100 000 DM. VASARIO 16 GIMNAZIJAI
PLB Vokietijos Krašto Valdybos pastan

gomis Vasario 16 Gimnazijai pastaraisiais 
mėnesiais parūpinta arti 100.000 DM. Šie 
pinigai skirti remontui, išlaikymui ir bus 
nupirkta 15 komplektų tautinių rūbų. Šie 
pinigai gauti iš Baden-Wuertembergo ir Bo 
nnos vyriausybių, ir ateityje turima pati- 
k nimų, kad parama didėsianti. Ta suma 
sudaro trečiąją dalį Rėmėjų Būrelių ir Bal 
fo dovanotų lėšų. PLB Vokietijos Krašto 
Va dyba deda didžiausias pastangas sutelk 
ti tokią DM sumą, kad DM pervertinimas, 
kai kurių rėmėjų iškritimas ir Balfo mais
to produktų siuntų sumažinimas ar even
tualus nutraukimas nepriverstų gimnazi
jos likviduoti.

(Inf.)
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koncertų ruošimui, būtų užsakyta varg
šams lietuviams Vokietijoje „Europos 
Lietuvis". Aš galiu tik tai pasakyti, kad 
šiandieną Vokietijoje tokių jau didelių 
vargšų, kurie patys neįstengtų užsimokė
ti „Europos Lietuvio“ metinės prenume
ratos DM. 22., nėra. Gali būti geradarių 
užsakytas laikraštis tik tokiems mūsų 
tautiečiams, kurie jau eilė metų kaip guli 
ligoninėse besigydydami, arba seneliams, 
kurie yra senelių prieglaudose.

Aš pats esu visą laiką ligonis (Tbc) ir 
gaunu pragyvenimui iš vokiečių valdžios 
vadinamąją „Feursorge“ pašalpą DM. 80, 
- mėnesiui, o „Europos Lietuvį“ vis tiek 
įstengiu be kitų pagalbos jau eilę metų 
užsisakyti ir užsimokėti prenumeratą. 
Taipgi ir kiti tokie patys vargšai, jeigu ir 
jiems rūpės lietuviškos spaudos tremtyje 
išlaikymo klausimas, tai pilnai gali patys 
užsisakyti ir užsimokėti laikraščio pre
numeratą.

Man yra žinomas nevienas faktas, kai 
PLB Vokietijos Krašto Valdyba užsaki
nėdavo „Europos Lietuvį“ ne vargšams, 
bet gana gerai pasiturintiems lietuviams 
Vokietijoje. Kodėl? Gerai, jeigu savo me
tu PLB Vokietijos Krašto Valdyba galėjo 
tokią malonią dovaną mūsų tautiečiams 
padaryti.

PLB Vokietijos Krašto Valdybos rū
pesčiu gauti iš vokiečių valdžios kultūri- 
n'ams reikalams pinigai ir jų panaudoji
mas didesnėse lietuvių gyvenvietėse ruo
šiant koncertus yra tik girtinas ir svei
kintinas dalykas. Be šalutinės pagalbos 
ne tik kad PLB Vokietijos Krašto Valdy
ba tokių koncertų nebūtų galėjusi su
ruošti, bet ir kiti. Tuo tarpu užsisakyti 
„Europos Lietuvį“ ir užsimokėti prenu
meratą gali bemaž kiekvienas Vokietijoje 
gyvenąs lietuvis be didelių sunkumų.

J. Pyragas

GAUTINGO LIGONIUS APLANKĖ
ATEITININKAI

(ELI) Vokietijos Ateitininkų Sendrau
gių Sąjungos Valdyba su pirmininke Ali
na Gr’niene pryšaky liepos 5 d. aplankė 
visus Gautingo sanatorijoje (Vokietijoje) 
besigydančius lietuvius ligonius. Lankė 
kiekvieną paskirai ligonių kambariuose, 
teiravosi apie sveikatos būklę, pasveiki
mo galimybes, savijautą ir kt. Lankytojai 
atidžiai susipažino su ligonių gyvenkno 
sąlygomis, suprato -jų rūpesčius, pagundė 
ir k!ekvieną apdovanojo pinigine dova
nėle. Lankymosi metu tiesiog malonu 
buvo žiūrėti į pragiedrėjusius ligonių 
veidus, girdėti jų pradžiugusį balsą bei 
jausti jų šventišką, nekasdienišką nuotai
ką. Ir tai visiškai suprantama, nes Gau
tingo sanatorijos lietuviai ligoniai tokių 
nuoširdžių lankytojų susilaukia labai re
ta1. Ligoniai ypačiai įvertino, kad buvo 
aplankyti kiekvienas paskirai. Lankyto
jams gautingiškiai nuoširdžiai dėkojo, 
kartu išreikšdami viltį, kad ir dažniau 
prisimins juos savieji tautiečiai.

VIS DĖLTO LIETUVIŠKA KNYGA — 
GERIAUSIAS DRAUGAS!

Naujai gautai
R. Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą 

statant — 1.16.8.
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis 

karas — 1.16.8.
B. Brazdžionis — Vidudienio sodai — 

prem. poezijos rinkinys — 1.9.4.
A. Baronas — Vieniši medžiai — roma

nas — 0.11.0.
A. Radžius — Paukščių takas — poezi

ja — 0.11.0.
Dr. S. Alūnas — Trejos Devynerios — sa 

tyra — 0.7.4.
Z. Raulynaitis — Durbės mūšis 1260 m.

liepos 13 d. — 0.9.0.
P. Pleškevičius — Mes nešėme laisvę — 

sav. kūrėjo atsimin. — 0.7.4.
Pik. Urbonas — Žalgirio mūšis — 1.2.0.
Alė Rūta — Motinos rankos — 1.9.4.
Gliaudą — šikšnosparnių sostas—0.18.6.
Ilgo grojimo plokštelė — Rožės ir tylūs 

vakarai.
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DAINORA
49, Thornton Ave, London, W.4.

EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.

Printed and Published in Gt. Britain by 
the Lithuanian House Ltd.. I. Ladbrokr 
Gardens, London. W.ll. Tel. PARk 2416

Redakcijos ir Administracijos adresas:
1. Ladbroke Gardens, London. W.ll- 

Tel. PARk 2470.
Redakcija rankraščius taiso ir trumpi

na savo nuožiūra.
Prenumeratos kaina: metams 40 šil., 6 

mėn. 22šil., atskiras numeris 1 šil,; dole
rio kraštuose — 6 dol. metams.

Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė. 
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba 
ir Europos Lietuviu Bendruomenių nlrmi- 
nlnkai-
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