1

~Nr. 29(670). 1961. VII. 18

London’s, 1961 metų, liepos mėn., 18 d.

MASKVOS LAIKYSENA
VAKARAI PRIVALO IMTIS INICIATYVOS

B VLIKO Pirmininko Dr. A. Trimako Sąjunga negali nė iš tolo lygintis. Tai lais
vės laimėjimas. Tuo tarpu, sovietinis des
kalbos, pasakytos ALT suvažiavime
Čikagoje
potizmas komunistiškai orientuota ir po

(Elta) Sąlygos kuriose lietuvių tautai
tenka tęsti savo laisvės kovą, yra nepas
tovios ir nuolat iškelia naujų reikalavi
mų. Paskutiniuoju laiku tos sąlygos yra
Žymiai pasunkėjusios. Priešas, pasinau
dodamas tuo, kad Vakarai nėra ligi šiol
sudarę savo aiškios politinės veiklos prog
ramos, savo ofenzyvinius žygius išplėtė,
juos suintensyvino. Šiandien nėra srities,
kur komunistai laikytųsi nuošaliai. Visur
jie veržiasi, stengdamiesi primesti savo
tikslus, sistemą, pasikasti po nustatytos
tvarkos pamatais ir apjuodinti laisvės
Salininkus. Vilniaus ir Maskvos radijo
stotys yra jsivedusios kasdienines šmeiž
to programas. Jos taikomos VLIKo, ALTo
ir kitų laisvųjų lietuvių organizacijų vei
kėjams niekinti. Komunistinė spauda,
leidžiama JAV (turiu galvoje „Laisvę“ ir
„Vilnį“) ir okupuotoje Lietuvoje, uoliai
talkininkauja Maskvai. Jų politinė linija
ir uždaviniai yra suderinti. Ko „Tiesa“ ir
„Sovietskaja Litva“ negali perduoti Ame
rikos lietuviams, nes jie to komunistinio
Šlamšto neskaito, tuos uždavinius atlieka
čionykštė komunistinė spauda.
Savo planams įgyvendinti Sovietų Są
junga yra specialiai sudariusi Laos, Ku
bos, dabar vėl Vakarų Berlyno proble
mas ir sukėlusi maišaties Kongo respub
likoje. Nemaža kaltės turėtų prisiimti Va
karai, kurie leido Sovietams šias painia
vas sudaryti.
Maskva šiandien nebekreipia dėmesio
J Vašingtono ir kitų Vakariečių įspėjimus,
nes ji jaučiasi pakankamai pajėgi diktuo
ti kitiems savo valią. Negana to, dėl ryžto
stokos pritaikyti Sovietams sankcijas,
Maskva nebesiskaito su jokiomis Jungtin'ų Tautų rezoliucijomis, nutarimais ir
net anksčiau pasirašytomis sutartimis.
Rebus sic stant'bus yra šiandieninis So
vietų dėsnis. Jie vykdo sutartis tik tiek,
kiek jos jiems naudingos. Tuo pat metu
W*SU Maskv»—reilnrtaujat kad“ Vakar at
nkdytų visas sutartis. Akivaizdoje tokios
fcv'etų Sąjungos lakysenos Vakarai turė
tą suspenduoti visus savo susitarimus su
Sovietų Sąjunga, nutraukti diplomatinius,
kultūrinius *r ūkinius santykius ir tuomi
■parodyti, ko Sov'etų Sąjunga susilauktų,
jei laisvasis pasaulis pradėtų panašiai
elgtis kaip Sovietai. Toks Vakarų posūkis
nekainuotų nė vieno šūvio, o būtų Sovie
tams pavojingesnis, negu intensyvus lais
vojo pasaulio g'nklavimasis.
Nepaisant savo reikalo stipriau reaguo
ti prieš Sovietus, Vakarai, deja, tebetęsia
k'asikinių
diplomatinių
santykių su
Maskva politiką. Užmirštama dargi, kad
komunistai siek'a sunaikinti visa kas va
kariečiui yra šventa ir svarbu - laisvė ir
tautinės bei mora’inės vertybės.
Kai kas mūsiškių, nuvertindamas lietu
vių tautos atsparumo pajėgumą, jos tikė
jimą laisve, pradeda dargi kelti abejonių
dėl Lietuvos nepriklausomybės prasmin
gumo ir ima siūlyti svarstyti sovietinės
vergijos pozityvius padarinius, lyg tokie
būtų. Vienu tariamai teigiamu reiškiniu
esančios Maskvos pastangos kurti Lietuvo
je tam tikras pramonės šakas, kurių anks
čiau krašte nebuvo. Pamirštama tačiau,
kad tos įmonės steigiamos grynai sovieti
nės ekspansijos ir rusinimo sumetimais.
Joms nėra Lietuvoje žaliavos, nei reika
lingų specialistų, nei pagaliau rinkos, ža
liava ir specialistai įvežami, gaminiai iš
vežami, o atgabenti rūsai pasilieka.
Tie patys originalumo ieškotojai, žiūrė
dami į šį liūdną faktą užmerktomis aki
mis, perša diskutuoti ateities pastovių
saitų su Sovietų Sąjunga klausimą. Ten
esančios plačios rinkos ir gausūs žaliavų,
energijos šaltiniai, kuriais yra palaikomos
kai kurios dabartinės Lietuvos pramonės
įmonės. Čia vėl pamirštama, kad ne kito
kie buvo Lietuvos ūkiniai saitai su caristine Rusija, bet juos nutraukusi Lietuva
netiktai nežlugo, priešingai, per trumpą
nepriklausomybės laiką padarė tokią pa
žangą, su kurios augimo tempu Sovietų
PAVERGTŲJŲ TAUTŲ

SAVAITĖ

(E) Liepos 16-22 dienomis JAV bus mi
nima Pavergtųjų Tautų Savaitė. New Yor
ke įvyks pamaldos šv. Patricko katedro
je kuries atlaikyti prašytas kard. Spellmanas. Po pamaldų bus vėliavų pakėlimo
apeigos prie PET pastatų (priešais Jung
tinės Tautas). Žadėjo dalyvauti ir tarti žo
dį senatorius Javits. Liepos 19 ar 20 d.
ruošiami iškilmingi pietūs Vąšingtone. Ti
kimasi, kad dalyvaus ir pasakys kalbą tei
singumo sekretorius Robert F. Kennedy.
Be to, visų valstijų gubernatoriai papra
šyti išleisti proklamacijas. Dedamos pa
stangos gauti JAV prezidento proklamaci
ją.

litiniams Kremliaus tikslams tarnaujan
ti Sovietų techniškoji civilizacija pavergė
mūsų, kaip ir visos Rytų Europos, žmones
ir suniekino jų asmenybes bei dvasines
vertybes.
Vakarai, užuot pasipriešinę tokiam So
vietų nusikaltimui, faktiškai tebepropaguoja susilaikymo politiką. Tai, be abejo,
leidžia Sovietams stiprintis toliau oku-<
puotuose kraštuose ir stabilizuoti ten sta
tus quo. Tiesa, Vakarai yra pareiškę, kad
jie esamojo status quo Europoje nelaiko
pastoviu.
Iš tikrųjų tačiau yra kitaip.
Tiek Prancūzijai, tiek Anglijai, tiek, žino
ma, ir sovietiniams vokiečių kaimynams
dabartinis Europos status quo su suskal
dyta Vokietija yra priimtinas. Padalyta
Vokietija yra silpnesnė ir nepajėgi reikš
ti revendikacijų į prarastas žemes ir su
daryti kitokių saugumo problemų.
Šalia savo pagrindinių reikalavimų, kad
Sovietai pasitrauktų iš Lietuvos, turime
prašyti ir reikalauti, kad Vakarai, nieko
nedelsiant, pereitų į diplomatinę ofenzyvą
ir pareikalautų, jog Sovietai grąžintų pa
vergtosioms tautoms, taigi ir Lietuvai, jų
laisvo apsisprendimo teisės. Toks Vakarų
pajudėjimas būtų jiems pat'ems naudin
gas. Tai suteiktų jiems iniciatyvos pirmu
mą ir bent dalinai atstatytų politinę pu
siausvyrą, nuo kurios žymia dalimi parei
na saugumas ir taikos laidavimas. Tam
atsiekti neužtenka išlaikyti Vakarų Ber
lyną, Pietų Korėją, Pietų Vietnamą ir
Kongo laisvais: reikia, kad visi pavergtie
ji kraštai atgautų laisvę.
Perdaug laiko pareikalautų visus Sovie
tų vergų imperijos priespaudos metodus
išvardinti. Jų yra viešų ir slaptų. Juos
reikia kelti aikštėn ir išryškinti jų pavojų
ir kenksmingumą. Tolygiai reiktų pabrėž
ti, kad kas beįvyktų Azijoje, Afrikoje ar
net Pietų Amerikoje, Europa, taigi ir Lie
tuva, pasiliks lemianti arena, kur laisvės
jėgos turės įveikti komunistinę tironiją,
arba žūsime visi.
.. ..
Netenka stebėtis, kad Lietuvoje šiuo
metu daugiau yra jaučiamas sovietinis
kumšf s, grasinimai ir šantažas, ką laisva
sis pasaulis turėtų“ nedelsiant pasmerkti
ir atitinkamai reaguoti. Pirmon galvon
reikėtų, kad Vakarai stipriau paremtų
mūsų visų laisvės pastangas nepas'duoti
sovie.Tniam terorui, išlikti ir sulaukti lais
ves rytojaus. Vakarai taip pat turėtų iš
kelti pavergtųjų bylą Jungtinėse Tautose
ir kitokiuose tarptautiniuose pasitarimuo
se ar derybose. Tai darydami jie lengviau
pas'ektų spaudimo galios išlyginimo, kuri
šiandien krypsta ne jų naudai. Savo ener
gija ir ofenzyviniais žygiais Vakarai su
duotų smūgį sovietų pasigyrimams apie
jų gal'os augimą ir komunistinės sistemos
pranašumą.
VLIKas darė, ką galėdamas, šią pras
me. Yra stiprinamos radijo programos ir
dauginami informacijos leidiniai įvairio
mis kalbomis, kuriais atskleidžiama visa
sovietinė klasta ir Maskvos kėslai laisva
jam pasauliui pavergti.
Šiam didžiuliam darbui reikia nemaža
jėgų ir lėšų. Esame dėkingi už ligi šiol su
teiktą pramą. Tačiau jos reikia daugiau.
Visi esame šaltojo karo dalyviai, visi pri
valome tolygiai bendradarbiauti ir vieni
kitiems padėti Lietuvos laisvės reikalu.
ŠVEDŲ SPAUDA LAUKIA OFENZYVOS
IŠ VAKARŲ

(E) „Ar ne pasakiška, kaip Maskva
priešvakarieflskosios politinės ofenzyvos
dėka pajėgė nukreipti dėmesį nuo savo
pačios tęs'amos kolonijinės politikos“ —
klausia švedų liberalų dienraštis „Upsala
Nya Tidning“, pabrėždamas reikalą prade
ti naują Vakarų viešosios nuomonės ofen
zyvą, kaip tai vyksta Afrikos kraštų at
žvilgiu. Tokią nuomonę laikraštis pareiš
kė, teigiamai įvertinęs „Baltic Review“ ge
gūžės mėn. numeryje pateiktą medžiagą
apie rusų kolonizacinę politiką Pabaltijo
valstybėse.
Žymus švedų publicistas ir buv. „Dagens Nyheter“ dienraščio vyr. redaktorius
prof. Herbert Tingsten straipsnyje apie
moralinį išdavimą pasmerkė pasireiškian
čia s tendencijas „nurašyti“ komunizmo pa
vergtas tautas. Ryšium su tuo jis priminė,
jog 1939 m. kiekvienas švedų demokratas
palaikė pabaltiečių nepriklausomybę, o
vėliau susirado tokių, kurie ėmė kalbėti,
kad jie nebuvę pribrendę laisvei.
PET SESIJA EUROPOJE

(E) Ryšium su bręstančia Berlyno kri
ze, manoma, kad būtų naudinga ir tikslin
ga turėti PET sesiją Europoje rugsėjo vi
duryje Strasburge, Briuselyje, Paryžiuje

ar Romoje,

MEMORANDUMAS
BRITŲ

XV mėtai

Nedygo nė velnio...

MIN. PIRMININKUI

šiomis dienomis mus pasiekė
tekstas to memorandumo, kurt bir
želio 17 d. mitingo įgaliota Baltų
Taryba birželio 21 d. pasiuntė D.
Britanijos ministeriui pirminin
kui Macmillan.
Memorandume rašoma,
kad
1941 m. birželio 14 d. trijų Pabalti
jo kraštų gyventojai buvo pri
trenkti, kai sovietiniai enkavedis
tai tūkstančius ištraukė iš lovų,
nepaisydami, ar senas, ar mažas,
ir šitaip išgabeno į Sibirą 80.000
ten dirbti sunkiųjų darbų. Ne tik
buvo suskaldytos šeimos, bet žmo
nės buvo siunčiami tiesiog į mirtį.
Tiems išvežimams pradėta ruoš
tis pagal Serovo instrukciją dar
1939 m. spalio mėn., vadinas, kol
Pabaltijo kraštai nebuvo užimti. O
užėmus prasidėjo tikras skur
dinimas, išnaudojimas, prievartos
darbai, atimtos žmogaus teisės ir
pagrindinės laisvės, vyko teroras,
žudymai, masiniai trėmimai. Masi
nlai trėmimai buvo pradėti iš nau
jo, kai visus tris Pabaltijo kraštus
Sov. Sąjunga vėl užėmė 1944 m.
Tada dar daugiau žmonių neteko
ši-s tautos. Dar ir dabar tai tebe
vykdoma pagal įvairias darbo sche
mas, imant jaunimą karinei tar
nybai ir vežant tariamai savano
riškai įkurdinti tolimose plėšinių
žemėse.
Tokių įvykių akivaizdoje, kaip
rašte oažymima, mitingas atidavė
pagarbą, prisimindamas šimtus
tūkstančių savo tautiečių aukų, ir
pareiškiamas protestas dėl to gė
dingo Sov. Sąjungos nežmonišku
mo, o min. pirm. Macmillan prašo
mas remti pastangas, kad butų
šiuose kraštuose atstatyta laisvė
ir nepriklausomybė.
Memorandumą Baltų Tarybos
vardu pasirašė jos pirmininkas es
tas Dr. Endel Aru j a.

SeįilųniGS
PADIDINA KARINĮ BIUDŽETĄ

RUSAI IR KUKURŪZAI — DU ATĖJŪNAI

Tuojau
po Kazachstano „plėšinių“
Chruščiovą suviliojo kukurūzai. Tačiau
kažkodėl kukurūzo nelydėjo nei dainos,
nei muzika. Dar 1954 metais Chruščiovas
ir kiti „mokslininkai“ pradėjo įrodinėti,
kad kukurūzą galima auginti iki poliari
nio rato. Bet jo propagavimui pakako tik
aibės plakatų ir ck , rekomendacijos“. Ir
1955 metų pavasarį prasidėjo „masinė ku
kurūzų sėja“.
Dirbo po 28 valandas per parą
Reik a pastebėti, kad kukurūzų augini
mui Lietuvoje buvo duotas paties Chruš
čiovo nurodymas. O jam įvykdyti reikėjo
daugelio vietinių partinių darbuotojų
pastangų. Rajonai tada dirbo, kaip išsi
reiškė Kemės rajono pirmininkas Spraunys (vos parašą besuraitąs, buvęs Šiluvos
zakrist’jonas), po 28 valandas per parą.
Per visą žiemą buvo instruktuojami ku
kurūzu sėiėjai, aug ntojai, grandininkai.
Instruktoriai instruktavo, rajkomai juos
tikrino, ruošė ataskaitas, o vakarais visi
posėdžiavo ir „dalinosi patyrimu“.
Dį kartu atsėjo, bet negavo nei
vieno grūdo
Jau vien dėl įkyrumo kukurūzą, jo dar
n*"ėję, žmonės praminė „svetimšaliu“,
’■t'jūnu“ „ohacholu“, „Nikitos kvietkeliu“. Tais metais pavasarį Raseinių rajo
no „Nemuno“ kolchoze, turinčiame bend
rą 1.700 ha plotą, pasėta 14 ha kukurūzų.
Kelmės rajone Stalino vardo kolchoze 17 ha. Kolchozas „Nemunas“, antru kartu
atsėjęs, negavo nė vieno daigo, o Stalino
v. - tegavo t k iš 0,40 ha ploto... O panaši
prdėtis visoje Lietuvoje. Bet Chruščiovas
t-aukė savo. Ir taip metai iš metų, iki
šiandien.

Kas didesnis akiplėša: rusas ar
kukurūzas?
Dabartiniu laiku padėtis truputį pasi
keitė „atėjūno“ naudai. Jis jau bent pa-

DIENOS "Į
GAGARINAS BRITANIJOJE

Rusų kosmonautas Gagarinas buvo pa
Prez. Kennedy nutarė prašyti kongresą
padidinti karinį biudžetą. Tas padidinimas kviestas į D. Britaniją ryšium su sovietų
gali siekti tarp 2 ir 5 milijardų dolerių. parodos Londone atidarymu.
Visur paskui jį sekiojo minios, ir kara
Tą reikalą svarsto Gynybos Departa
mentas ir vadovaujantieji kongreso na lienė buvo pasikvietusi jį.
riai.
LIETUS KINIJOJE
TEBENORI TREJETO

Chruščiovas pareiškė, kad jis tol nenurimsiąs, kol J. Tautų generalinis Sekreto
rius nebus pakeistas trejetuku, po vieną
narį iš Vakarų, iš komunistinių Rytų ir iš
neutraliųjų.
Vakarai tam nepritaria, manydami, kad
tada J. Tautos nebebus pajėgios ką nors
padaryti.

Sausros kai kuriose Kinijos provincijose
išdegino pasėlius.
Dabar šiaurėje ir šiaurės rytuose palijo.
Bet kai kuriose provincijose birželio ga
le ir liepos pradžioje smarkūs lietūs ir vė
jai taip pat pakenkė pasėliams.
PREZ. DE GAULLE ĮSPĖJA SOVIETUS

Prancūzijos prez. gen. de Gaulle pareiš
kė, kad nėra ko laukti, jog vakariečiai pa
sitrauktų iš Berlyno. Jis įspėjo Sovietus
SUKILIMAS PRIEŠ SUKILIMĄ
Pietų Korėją pastaruoju metu valdo ka dėl tų rimtų pasekmių, kurių galima susi
laukti, jei Sovietai spaus Vakarus dėl Ber
rinė junta, nuvertus! valdžią.
Jos pirmininkas buvo gen. Chang, kuris lyno.
dabar su kitais 43 karininkais suimtas ir
apkaltintas ruošęs suokalbį ir norėjęs nu „LAISVAS MIESTAS“ TIK IŠ SOVIETŲ
žudyti gen. Pak. kuris dabar užėmė jo vie MALONĖS
Chruščiovas buvo pasiūlęs padaryti
tą.
laisvu miestu Berlyną.
Amerika tada iškėlė J. Tautų garantijų
IŠSISKYRĖ NUOMONĖS
Berlyno burmistras Brandt iškėlė pasiū klausimą. Bet Chruščiovas dabar pareiškė,
lymą, kad Vokietijos taikos sutarties rei kad jis jėga pasipriešins bet kokiems J.
kalą svarstytų atstovai visų 52 tautų, ku Tautų spaudimams, jei jie grės Sovietų
rios yra kariavusios prieš Vokietiją. Dau saugumui.
gumas tų tautų pasisakytų už vokiečių tei
APSIJUNGTI PRIEŠ GIZENGĄ
sę apsispręsti.
Kongo armijos vadas gen. Mobutu atva
Kancleris Dr. Adenaueris tokį pasiūly
mą atmetė, nes nežinia, kaip būtų balsuo žiavo į Katangos provinciją tartis su jos
jama, o taip pat daugelis tų prieš Vokieti prezidentu Tšhombe apjungti karines pajė
ją kovojusių tautų nesidomi taikos sutar gas, kad jos galėtų priešintis Stanleyvillės
vadui Gizengai, prokomunistui, Lumumties su Vokietija reikalais.
bos įpėdiniui.
ROBERT SOBLEN NUTEISTAS

Šnipinėjęs sovietams Robert Soblen, ki
lęs iš Lietuvos žydų tautybės asmuo, pripa
žintas kaltu.
Jo brolis, kuris dabar davė prieš jį paro
dymus, Jack Šoble, jau anksčiau nuteistas
už šnipinėjimą.
Abu jie su giminėmis karo metu buvo
Berijos išleisti į Ameriką su sąlyga kad
šnipinės.
DU NAUJI PALYDOVAI

Amerikiečiai paleido du naujus dirbti
nius žemės palydovus.
Vienas jų, Midas III, skrenda 1850 my
lių aukštyje, kas 2 vai. 40 min. aplekia že
mę ir, skrisdamas per Rusiją; apžiūri ka
rines bazes, pirmoje eilėje raketų.
Antrasis, Tiros III, skirtas oro tyrimo
reikalui;

MIRĖ CELINE

Mirė prancūzų rašytojas Louis-Ferdi
nand Celine, ypač išgarsėjęs knyga „Ke
lionė į nakties pabaiga“, reiškęs's kaip an
tisemitas, po šio karo teistas už bendra
darbiavimą su naciais.
BALFo PIRMININKAS

EUROPOJE

(E) Teko patirti, kad BALFo pirm. Dr.
J.B. Končius atvyko Europon tarptautinių
labdaros organizacijų reikalais ir buvo
numatęs aplankyti keletą kraštų už gele
žinės uždangos, jų tarpe Lenkiją. Jau Ro
moje kan. Dr. Končius rūpinosi viza į Len
kiją ir iš Romos nuvykęs į Vieną ten jos
laukė. Iš Vienos buvo nuvykęs į Vengri
ją ir Jugoslaviją, O Vienon sugrįžęs, Len
kijos konsulate gavo pranešimą, kad jam
viza nebus išduota.

kenčiamai užauga. Bet -kad ji
išauginti iki vaškinės burbuolių brandos,
sėti kvadratiniu - lizdiniu būdu, tai net
Nikita nesapalioja. Ta proga reikia pripa
žint; kiek gudresnį Chruščiovo nutarimą:
planuoti ne iš viršaus apačion, bet at
virkščiai. Čia, žinoma, kolchozai planuo
dami turi omeny , soc. įsipareigojimus“,
bet visdėlto šie planai realesni. Kukurū
zai šiek tiek užauga, pvz„ vidutiniškai
1 m - 1,25 m aukščio, neišleisdami burbuo
lių ir nupjaunami tik silosui. Negalima
sakyti, kad dabartiniu metu jie duoda vi
sur tik nuostolį. Po to, kai patirta, kad jo
atsikratyti negal'ma, jam skiriama ge
rbusia žemė, ir dabar tik moterėlės, ra
vėdamos ar kaupdamos, padejuoja: „Die
ve, Dieve, kiek č'a bulvių užaugtų!“ Vy
rai jau ir tai nutyli. Visiems aišku, kad
bet kuri kita kultūra duotų didesnį derlių
už kukurūzus. Bet ką padarysi? Kas di
desni akip'ėša: rusas ar kukurūzas? Abu
vienodų tik vienas vyresnis, kitas jau
nesnis.
Kukurūzas viskam „tinka“

Iš Vilniaus atvežė pernai į Ariogaloos
rajono „Žingsnis pirmyn“ kolūkį plakatų:
„Kiau’ės mėgsta kukurūzus“. Kiaulių šė
rėms praeidamos viena kitą, kumšteli:
iuk t'krpi mėgsta! Rajonų , mokslininka'"' tvirt'na, kad kukurūzus ir linus reik'a sėti kuo anksčiau. Tuo tarpu visiems
aišku, kad. anksti pasėjus tiek linus, tiek
k"k”rūzus. jie auga lėtai, juos užgožia
piktžo’ės, arba nušalnoja. Bet nurodymas
yra n”rodyma~. Tačiau išeitis visur suran
dama: o pervažiuoti su tuščia sėjamąja
per dirvą ir po savaitės skambinti j rajo-,
na, kad kukurūzai nedygsta! „Atseit!“
- įsakys. Kol dar susiruoš, bus jau ir apy
tikris laikas atėjęs. O tą sėklą, kuri neva
pirmą kartą pasėta kiaulės vertina kaip
didžiuli kulinarijos stebuklą.
Tuo tarpu Šiaulių rajono „Tarybinėj
žemėj“ teko nugirsti, kad iš kukurūzo pusėt‘nai bėga nuostabusis skystimėlis. Tik
skonis, sako, nekoks ir. svarbiausia, jo
išgėrus baisiai norisi ukrsinietiškai dai
nuoti. Oficialių plakatų šia linkme dar
nėra...
Ir ko tik neprigalvoja kolūkiečiai ir jų
galvos su kukurūzais. Teko neseniai nu
girsti Vilniaus radija,- kuris tvirtina, kad
..’ietuvis pamilo šia kultūrą“. Iš tikro!
K’ir'rt nemylės tokios kultūros, kuri la
bi; tinka pasakoms ar anekdotams. Lie
tuvis mėgsta jumorą. Štai keletas jau pri
gijusių dalykėlių:
„Ko lendi, kaip kukurūzas į bulvieną?!“
„Pasėjo Nikitą ant pylimo, nedygo nei
velnio dėl mylimo“.
O pernai mane einantį kaimo keliu, pa
vėžino diedukas. Pastebėjau, kad vienu
metu jis staiga nusiplėšė kepurę.
—Kodėl? — klausiu.
—Durniau, taigi vakar čia pasėjom
kukurūzą!
O vakaruškose taip pat dažnai išgirsi
malonų komplimentą: „Myliu tave, kaip
Nik'ta kukurūzą!“ Ar galima sakyti, kad
Vilniaus radijas neteisus?
(ELI)

PASAULY
— Audrų metu'Pietų Korėjoje žuvo 181
asmuo (lijo ištisą 13 dienų), o krašto piet
vakariuose sugriuvo vandens baseino už
tvanka ir dėl to prigėrė 114.
— Siamas sutiko priimti Sovietų pasiū
lytą paskolą be pašalinių įsipareigojimų.
— Afrikoje nukrito čekoslovakų keleivi
nis lėktuvas, ir užsimušė 72.
— Buvęs Amerikos viceprezidentas Nik
sonas galvoja kandidatuoti į Kalifornijos
gubernatorius.
— Prancūzų ūkininkai nutarė „Kaimie
čių sukilimą“ atidėti iki rugpiūčio 2 d.
— Mirė Whittaker Chambers, kuris bu
vo atidengęs komunistų šnipų bylą Ameri
koje (kai kas jį tebelaiko nelaimingu pro
vokatorium, sugalvojusiu bylą).
— Gen. Salan, ruošęs Alžyre sukilimą,
už akių nuteistas mirti.
— Kinija pasirašė karinės pagalbos su
tartį su Šiaurės Korėja.
— Mozambike užsidegė ir susprogo por
tugalų laivas Save, ir žuvo daugiau kaip
300.
— V. Vokietija pradės įsigabenti mė
sos iš Prancūzijos.
— Ghana kviesis mokytojų iš R. Vokie
tijos.
— Edinburgo kunigaikštis, žaisdamas
polo, išsinarino kulkšnį.
— Sir Anthony Eden, buvęs D. Britani
jos min. pirmininkas, gauna lordo titulą
ir ruošiasi eiti į lordų rūmus.
— Pietinėje Prancūzijoje kovodami su
riaušes keliančiais ūkininkais buvo sužeis
ti 40 policininkų.
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Lietuvos

ROCHDALE — liepos 23 d., 11.30 vai.
NOTTINGHAM — liepos 30 d„ 12.15 vai.

SKAUTŲ STOVYKLOJE — rugpiūčio 6d.,
Partizaninis lietuvių judėjimas
12 vai.
prieš bolševikus turi karžygišką is
KETTERING — liepos 23 d., 12 vai., šv.
toriją. Su ja apsipažinti verta kiekEdvardo bažnyčioje.
vienam. Dėl to persispausdiname „sąjungininku“, nebežinodami pralaimėji Apsuptas ir pasijutęs beviltiškoje padė
KRAUJU PAŽENKLINTIEJI
MANCHESTER — liepos 23 d., Notre Da
mo... Ir ilgas ir baisiai kruvinas dar sty tyje, pagal vietinių NKVD pareigūnų in
čia tą reikalą aptariantį
Kai egiptiečiai prieš dieviškąją valią ne
me seselių vienuolyne, 10.30 vai. Po pa
ro mums prieš akis kovos kelias... Belieka formacijas, Miškinis nusižudė“. Tai buvo
maldų bus visuotinis parapijiečių susi leido išrinktajai Izraelio tautai išsilaisvin
JUOZO BRAZAIČIO
tesėti kovą toliau, pačiais gudriausiais 1951 m. rugsėjo mėn. Tik vėliau „Tiesa“
ti ir vykti į pažadėtąją žemę, Dievas Egip
rinkimas.
tą ištiko įvairiomis bausmėmis. Dešimtoji
straipsnį metodais, kurie suteiktų mums galimybių paskelbė, kad tas Miškinis kitaip vadino
šitą kovą išvesti ligi reikiamo momento“ si Skirmantas, Daumantas, Skrajūnas, o
bausmė buvo pirmgimių mirtis, nes vergo
iš Lietuvių Enciklopedijos.
(Daumantas, Partizanai, 306). Krašto spe tikroji pavardė buvusi Juozas Lukša, ku
vėje laikė pirmgimę, išrinktąją tautą. Kad
RUDA IR RAUDA
dalaus įgaliotinio raporte partizanų vado ris buvo, kaip pogrindžio įgaliotinis, nu
mirties angelas nepaliestų izraelitų pirm
vybei, kuris pasiekė ją 1949 m., reiškiama vykęs į Vakarus ir iš ten grįžęs.
gimių, tautos vadas Mozė patvarkė, jog
„Rūda
Ir
rauda
“
yra
nedidelio
formato
(4)
kartumo dėl laisvėje esančių lietuvių. Spe
Skirmanto žuvimas buvo didelis smū poezijos iš Lietuvos ir Sibiro rinkinėlis, tos namų durys, kur radosi izraelitų pirm
PARTIZANŲ RYŠIAI SU VAKARAIS daliu raštu Vlikui tas pats įgaliotinis gis partizanams, tačiau jis partizanų veik išleistas, šiais metais „Už žmogaus lais gmis būtų paženklintos avinėlio krauju.
skundėsi atitinkamų Vliko žinioje esan los nesunaikino. Dar 1951 m. buvo pa
Taip paženklintųjų staktų pirmgimiai iš
Pirmieji okupuotą Lietuvą pasiekė ryši čių pareigūnų neveiklumu, dėl kurio žu skelbta visa eilė išdavikų ir saugumo vę“ leidyklos, Tėvynės kūrinių serijos pir tikrųjų išliko gyvi.
masis
leidinys.
ninkai iš Vakarų: kai kurių tremtyje esan vo pakeliui į Vakarus naujas ryšininkas agentų, kurie žuvo nuo partizanų rankos.
šv. Jonas Auksaburnis ir klausia, argi
Leidinėlis aprūpintas pratarme, kurioje
čių lietuvių grupių įgalioti i Lietuvą atvy iš krašto.
Tik nuo 1952 m. kada buvo baigta kolek pasisako leidėjai, pradedantieji šią seriją galėjo ėriuko kraujas išgelbėti žmogų?
ko 1945 m. rudeni du ryšininkai (Dauman
tyvizacija, laikoma, kad centralizuotas ir leidinėlių. Kitame straipsnyje aptaria šventasis atsako teigiamai. Išgelbėjo ne
tas ir jo draugas). Sumezgęs ryši su pik.
PARTIZANŲ PASIPRIEŠINIMO
dėl to, kad ten buvo paprastas kraujas, bet
organizuotas partizanų sąjūdis išseko. Li ma šios antologijėlės literatūrinė vertė.
Kazimieraičiu, pirmasis grįžo i Vakarus.
IŠGESIMAS
ko dar ilgam individualus ir vietinio po
dėl to, kad jis vaizdavo praliesimą Jėzaus
Antologijėlėje
išspausdintieji
eilėraš

Kai jis antrą kartą atvyko i Lietuvą 1946
būdžio veikimas. Jo buvimą liudijo ir tai, čiai ir dainos yra iš Sibiro ir Lietuvos Kristaus kraują.
Kruglovas 1951 m. antrą kartą atvyko į
m. gegužės mėn., pik. Kazimieraitis jau
Kadaise praeityje galiojo teisinis dės
kad 1955 m. rugsėjo 17 d. buvo pakartoti įvairiais keliais patekę į Vakarus. Vienur
buvo žuvęs. Ryšininkui pasisekė susisiek Lietuvą vadovauti operacijoms prieš par nai paskelbta Sov. Sąjungoje amnestija. apdainuojamas vargas tose tolimose Sov. nis: nusikaltėlis žmogus, jei tik jam pavyk
ti su Tauro štabu ir prikalbėti štabo žino tizanus. Pik. Burlickio liudijimu, Kruglo- Ir 1956 m. kovo 22 d. KGB kreipėsi į „dar Sąjungos srityse, į kurias buvo ištremta davo laiku pasiekti ir paliesti karaliaujan
nes, kad prisiimtų iš Vakarų atvežtą dvi vo veikla buvo labiausiai nukreipta prieš besislapstančius asmenis“, kad jie pasi daug lietuvių, o kitur partizaninė heroika č’o statu'ą, likdavo nenubaustas. Ir tai ne
lypę organizacijos struktūrą — BDPS partizanų vadovybę, kurios priekyje bu naudotų amnestija. „Tiesa“ Lietuvoje pa ir vargai Lietuvoje.
dėl to kad paliesdavo statulos varį ar mar
(Bendras Demokratinio Pasipriešinimo vęs Miškinis ir kurio buveinė buvusi skelbė 6 pavardes asmenų, kurie ta ammūrą, bet dėl to, jog tos statulos vaizduo
Deja,
tam
tikros
painiavos
sudaro
anto

Sąjūdis) ir VLAKas (Vyriausias Lietuvos Prienų miškuose. Pagal Burlickio pareiš nestija pasinaudojo. Taip pat dar 1957 m. logijėlės pavadinimas. Literatūrinę reikš davo patį valdovą. Taip ir izraelitų pirmAtstatymo Komitetas). Sutaręs radijo ry kimą Kersteno komitete 1954 m. birželio buvo suimti kai kurie asmenys už partiza mę nusakančioje pratarmėje kartą ta an- gimiai Dievo parėdymu per avinėlio krau
šius palaikyti, ryšininkas 1946 m. rudeni 28 d., sovietams , daugiausia rūpesčių pri n avimą, ir net 1959 m. Žemaičiuose buvę tologijėlė pavadinama net „Rūta ir rau jo ženklą, simbolizuojantį dieviškąjį, bran
grižo j Vakarus, parveždamas igaliojimus daręs ir visuotinai pripažintas vadinamo nušauti 3 partizanai. Tačiau pasipriešini da“. Kaip gi iš fikro? Painiavą tą kelia giausiąjį Kristaus kraują, liko mirties anseptyniems asmenims sudaryti BDPS de- lietuvių banditų judėjimo vadas buvo lie mas iš ginkluoto partizaninio savo visu- 'žodis .rūda“ prie raudos. O jis čia, be ge’o neištikti.
Išganingosios kančios metu Jėzus savo
legatūrą užsienyje. Tačiau sutartas radi tuvis, vardu Miškinis. Lietuvių tauta lai ma jau įsiliejo į kitas formas.
abejo, reiškia tą rūdą, kuri kasama toli
dieviškąjį kraują praliejo žmonijai iš nuo
jo ryšys neveikė. Nesulaukdama iš Vaka kė šitą lietuvį tautiniu didvyriu, ir jis tu
muose
Sov.
Sąjungos
srityse
ir
iš
kurios
(Bus daugiau'.
dėmės retežių išlaisvinti. Gyvesniam to at
rų atsiliepiant, partizanų vadovybė pa rėjo milžinišką autoritetą tarp lietuvių...
paskui liejama plienas ir kt.
siuntė savo ryšininkus j Vakarus. Jie pa
Nepažymėta net, kuriame krašte leidi- nerkančiojo kraujo psgerbimui Katalih/
Bažnyčia skiria liepos mėnesį.
siekė Dancigą 1947 m. gegužės mėn. ir at
............................................m....... ..
nys išleistas.
šv. Paulius, apaštališkųjų kelionių me
naujino ryši su Daunoru. Pastarasis at
RAŠO: A. PUŽAUSKAS
tu atvykęs į Miletą, bažnyčios vyresniuo
kalbėjo partizanų ryšininkus nuo vykimo
IIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIItlIlttl)
gų vakarų Anglijos pakraščių čia, Čika- sius ragino: „Žiūrėkite patys savęs ir vi
toliau į Vakarus, pažadėdamas rudenį vėl
goje, net nemigą buvo įvaręs. Ne vien duo so būrio, kuriame šventoji Dvasia pasta
f Lietuvą pats atvykti. Krašto ryšininkai
Čikagoje
jau
įvyko
susirinkimas
tų,
ku

GERI ATSIMINIMAI
laimingai grižo atgal birželio 6 d. Bet ry
rie yra gyvenę Anglijoje, piknikas tų, na žmogus gyvas. O ir šios Anglijoje už tė jus vyskupais valdyti Dievo Bažnyčios,
šio radijo pagalba su Vakarais ir vėl ne Anglija, mano tėvyne antroji.
kurią jis yra įgijęs savo krauju“ (Apašta
kurie atvyko iš Argentinos. Vadinas, tie tenka.
Tenesupranta gerbiamieji skaitytojai, lų Darbai, XX, 28). Vyskupams, ypač vy
buvo. Vakarus bešaukdami žuvo du parti Tas tik supras, kad ir doleris tavęs neat metai, geri ar blogi, išgyventi bendrai kad
zanų radistai.
stoja, ir nešiltuose namuose, mus sujungė dar kad Amerika nusivylėme ir galvojame riausiajam vyskupui popiežiui, dvi iš svar
1947 m. gruodžio mėn. partizanų vado Kas tavęs jau neteko. Pasiilgęs šiandieną. artimiau, kaip bendra mūsų tautybė. Net grįžti. Tokių minčių neturime, tačiau treji biausių pareigų yra krikščioniškojo moks
ir tie kurie čia tiesiai iš Vokietijos sto metai Čikagoje suspėjo nutrinti nemalo lo ir maldingumo priežiūra bei skleidi
vybė pasiuntė antrus ryšininkus i Vaka Prisimenu tavo gerą alų
vyklų persikraustė, su malonumu prisime nius Anglijos bruožus, pradinius kūrimo mas. To pareigingumo skatinamas, dabar
rus pro Rytprūsius. Dviems asmenims pa Ir dantį už dyką ištrauktą kiekvieną.
na šviesesnius ano gyvenimo momentus, si ten sunkumus ir liko vien šviesūs, gra tinis šv. Tėvas Jonas XXIII prieš metus
sisekė Vakarus pasiekti. Jie atvežė daug
dokumentinės medžiagos, pavergtos Lietu
Teatleidžia man Adomas Mickevičius giria klimatą, suranda malonių bruožų žūs atsiminimai, šiuo laišku pradėsime ypatingu raštu-enciklika, sekdamas pirmvos atsišaukimą j laisvąjį pasaulį, Lietu už tokį nepagarbų jo garsiosios įžangos vietos gyventojų charakteryje ir kitaip antrą laiškų virtinę, kurioje bandysime, takūnų pavyzdį, pakartotinai atkreipė ka
vos tikinčiųjų laišką šv. Tėvui. Krašto panaudojimą. Noriu šiandien parašyti demonstruoja anų praėjusių dienų ilgesį. be l'etuviško gyvenimo prošvaisčių, bent talikų dėmesį į brangiausiojo Jėzaus Krau
specialus jgaliotinis, veikdamas BDPS apie ilgesį, apie gerus prisiminimus, ku Tur būt, ir yra gražiausia žmoguje savy trumpai pagvildenti amerikoniško gyve jo, kuris buvo „išlietas už daugelį nuodė
nimo problemas ir įvykius. Labai didelis mėms atleisti“ (šv. Matas, XXVI, 28),
prezidiumo vardu, turėjo įgaliojimus pa riuos mes, pasaulio klajūnai, su savimi, bė užmiršti bloga ir teprisiminti gera.
tikrinti ir patvarkyti pogrindžio atstova kaip du’kes, vežiojamės. Noriu paliudyti,
Jūsų korespondentas irgi _ prisimena tai ir sudėtingas kraštas. Treji metai tru- gerbtinumą ir garbinimą, ši maldingumo
vimą užsienyje ir, svarbiausia, surasti po kad teisinga yra žmonių išmintis, sakan Angliją ir,- progai pasitaikius, ją giria . ko .suvokti. amerikoniškos, .vidaus.. .politi prątyba glaudžiai rišasi su švč. Jėzaus
grindžiui pagalbos. Krašto atstovavimą ti, jog ten gera kur mūsų nėra. Niekas draugams ir pažįstamiems. Norėtųsi dar kos taisyklėms, o paimk tokį beisbolą, tai Vardo ir Širdies garbinimu. Kad JT giliau
užsienyje perkėlęs iš BDPS delegatūros Amerikos taip nepeikia, kaip čia jau dau nueiti į skyriaus susirinkimą ar dalyvau ir po trejų metų pastangų dar vis neaiš įsišaknytų, popiežius dar prieš encikliką
Vlikui (1948 m. Baden Badeno susitari giau kaip dešimt metų išgyvenę. Nieko ti suvažiavime ir skaniai pasiginčyti su ku, kas ten tiek įdomaus ir jaudinančio. patvirtino atitinkamą naują litaniją. Be
mai) ir palikęs specialius krašto rezisten nereiškia jokios statistikos apie gyvenimo Dr. Valteriu. Gera būtų pauostyti Lietu Turime vilties, kad, perkandus angliškojo to, į dažnai iki šiol kalbėtą „Garbinkime
ciįos ryšininkus, Lietuvos pogrindžio at lygi, apie kainas ir uždarbius. Peikiamos vių Namų virtuvės kopūstų kvapo ar pa- criketo pas’apt's, po keliolikos metų paaiš Dievą“ įjungė invokaciją „Garbinkime
stovas tegalėjo grįžti į Lietuvą 1950 m.
visokios amerikoniško gyvenimo apraiš baliavoti Kefteringe pas Bakaičius. Norė kės ir beisbolo... Kai prieš keleris metus brangiausiąjį jo (Jėzaus) kraują“.
Žadėdami prie šios temos sekantį kartą
Ryšys su Vakarais partizanų vadovy kos ir giriami tie kraštai, iš kurių atva tųsi pakelti didelį, sunkų .alaus bokalą, su Čikagos „Baltosios Kojinės“ la'mėjo pirrūkyti geltono, šviesaus tabako cigaretę ir nrh viet% apie dešimtą valandą vakaro grįžti, tuo tarpu prisimename naujosios
bei nedavė svarbiausio dalyko — nesu žiuota.
stiprino jų tikėjimo Vakarais. Tai pasiro
Čikagoje labai daug suvažiavusių lie pasvarstyti, kaip čia reiks gyventi iški kažkoks entuziastas paleido veikti visas litanijos baigiamąjį maldavimą, kuris su
dė jau 1947 m. po pirmos partizanų ryši tuvių iš kitų kraštų; jau susidarė būrelis šus pirmąją premiją futbolo pūlyje. Dar priešlėktuvines miesto sirenas, tuo smar glaustai nubrėžia kalbamojo pamaldumo
ninku kelionės į Vakarus'. Skaitydami iš ..anglų“, grupė pabėgėlių iš Argentinos, daugiau Anglijos pasiilgę, dar daugiau jos kia5 išgąsdindamas visus tą nemalonų gar prasmę ir tikslą: .Visagalis amžinasis Die
Vakarų gautą informaciją, darėsi tokias Kanados ir kitų mūsų nepatenkinusių gerui’’ savybių pasigenda vaikai, kurie °a "erai pažįstančius dypukus, kurių vieni ve, kuris savo vieninte'į Sūnų skyrei pa
išvadas: ,jie mus atidavė mirčiai Jalto kraštų, tačiau ir čia mes nepasitenkina čia pirmuosius mokyklos suolus trynė ir į rus us sušoko, kiti telefonus užgulė išsi saulio Atpirkėju ir norėjai būti permaldau
je, Potsdame... kartoja ir toliau tas klai me, užm’rštame ką bloga palikome ir te pirm :os:us angliškos kalbos žodžius iš gande, kad šaltasis karas jau baigėsi. Pa jamas jo krauju, suteik, meldžiame, kad
das. neišdrįsdami pakelti protesto balso atsimename gera ir giriame ir dalijamės moko. Todėl mes nepykstame ir supranta aiškėjo kad sirenos buvo tik džiaugsmo garbindami savo išganymo kainą ir j«
prieš mūsų tautos naikinimą, net nenorė tais gerais atsiminimais ir peikiame tą me ponią, kuri iš Čikagos grįžo atgal į išreiškimas, laimėjus svarbias beisbolo saugojami nuo šio gyvenimo blogybių fedami žinoti, kad mes dar esam jais ne tik didžiąją ir turtingą, tokią sau mūsų bur Lond-ną, ir atleidžiame mančesteriečiui rungtynes. Taip, Amerika — sudėtingas mėje, džiaugtumėmės amžinuoju atpildu
danguje“.
S. Matulis, MIC
Milakniui, kurio ilgesys miglotų ir lietin kraštas.
nenusivylę, bet kad tęsiam kovą su jų bėjimų nebojančią Ameriką,

PARTIZANAI

TOLIMOJI AMERIKA

Vydūnas iš kūdikystės buvo nestiprios sveikatos, šaukia pagalbos. Per sodą taku atbėga persigandęs tė
jautrus ir trapus. Kiek susižeidęs ar mėsos užvalgęs vas ir nusimetęs švarką šoka į vandenį. Broliuko jau ne
Abi Vydūno sesutės paūgėjusios kreipė į save jau alpdavo. Tai jis buvo paveldėjęs iš tėvo, kuris pavalgęs bematyti: jis panėrė. Jam vėl iškilus, tėvas jį griebia ir
nuolių, ypač kunigų ir gydytojų akis. Jos buvo laiko mėsos po valandos antros apalpdavo. Kad to išvengtų, išlipęs iš vandens skuba į kambarį. Skenduolį pasisekė
atgaivinti. Vydūnas labai persigando ir jautės dėl tos
mos Pilkalnės apylinkėje gražiausiomis mergaitėmis. tėvas pasidarė vegetaru, ir jo sveikata žymiai pagerė nelaimės kaltas esąs. Po to broliukas trejus metus sirgo.
Rankos prašančių netrūko. Tačiau jos vis atsisakydavo. jo. Eidamas penktuosius metus, Vydūnas susirgo rauVydūnas buvo vietoje nerimstąs vaikelis. Viską ste
Nekartą jau atrodė, kad jos pasižada tekėti, bet staiga pa;s ir lovoje išgulėjo ap’e du mėnesius. Tėvas Berlyno bėjo, viskuo domėjos. Matydamas ką suaugusius da
misionierių
seminarijoje
buvo
mokęsis
kiek
medicinos
vėl atsitraukdavo, lyg tarsi kažką negero ar negarbin
ir savo sūnelį gydė homeopatiškai. Motina jo labai gai rant, ir pats tuoj bandė daryti. Įsistebėjęs, kaip tamaigo nujausdamos. Ir taip juodvi liko neištekėjusios.
lėjo, rūpestingai slaugė, net šalia jo gulėdavo, pati ne tė tėvui batus valo, ir pats savuosius išblizgino, Tėvui
::::::
i::::::::::
bijodama apsikrėsti. Maitino daugiausia žaliais vaisiais. tai patiko, pagyrė ir net pinigą davė.
Gražu būdavo matant vyrus ant žirgų jojant. StorosTėvo art’mas bičiulis Saina, didelio ūkio ir sodo savi
ninkas. atveždavo skaniu obuolių, kuriuos ligonis labai tos turėjo mažą arkliuką. Tarnaitė jį išvesdavo į pievą
mėgo. Pamažu sveiko ir liga kūne nepaliko jokių randų. paganyti. Vydūnas prašos jos ant arkliuko pasodina
mas. Tarnaitė jį paėmus už pažastų užkelia, bet išdykau
Tačiau ir vėliau Vydūną aplankydavo ligos. Pasie dama jį stumteli, ir busimasis raitelis keberiokšt nuo
kus tryliktuosius metus po skiepų kaklo limfinės liau ramiai stovinčio žirgelio. Kitą dieną pats arkliuką iš
kos patino ir .atsirado pūlių. Jos buvo gydomos incizijo- siveda į ganyklą. Arkliukas mažas, bet raitelis dar ma
mis. Sulaukus keturiolikos metų, akis pradėjo varginti žesnis ir ant jo užsėsti negali. Guvi mintis šauna galvon:
granulioza. Be to, buvo silpnų plaučių, sirgo tuberku jis arkliuką įsiveda griovin, ir dabar nuo griovio krašto
lioze, kuri prieš brendimo laikotarpį pasireiškė strupu- lengvai užsirita ant jo nugaros. Jis raitelis. Bereikia tik
Už antrąją sesutę jaunesnis brolis buvo stiprus ir lioze. o vėliau kraujoplūdžiais iš plaučių.
šaudyklės...
mėgo gimnastiką. Tad baigęs mokytojo mokslus dar stu
Silpnasveikatis Vydūnas betgi buvo žvalus, guvus,
Matydamas kitus vaikus šaudant, prašė tėvo ir jam
dijavo ir baigė fizinį lavinimąsi ir vienoje Berlyno gim nepaprastai darbštus, greitos orientacijos, linkęs vado
nazijoje buvo gimnastikos mokytoju. Pasižymėjo van vauti ir savo broliukams ir sesutėms visokių pramogų šaudyklę padaryti. Tėvas jam padirbo, ir su didžiu pa
dens sporte. Mėgo mokslą ir daug studijavo. Anglų kal pramanyti. Viena karštą vasaros dieną Vydūnas su sa mėgimu pratinos šaudyti į taikinį. Taikliai išmoko
bai patobulinti kurį laiką net buvo išvykęs į Angliją. vo vyresniuoju broliuku, tik vienais marškiniukais ap šaudyti.
— O kad taip pamėginti į judantį taikinį? — Kilo
Jis krito didžiajame kare Belgijoje 1916 m. vasario 10 d. vilkti, žaidė pievelėje prie griovio. Broliukas įsigeidė iš
Pats jauniausias brolis labiausiai mylėjo Vydūną. vandens pasiskinti geltonų gėlių. Jų besiekdamas, įkri mintis pamačius skrendant žvirblį.
Nepajuto, kaip šovė į žvirblelį. Pataikė. Jis nukriJis buvo gabus muzikai. Sulaukęs ketverių metų pradė to į vandenį. Antruosius metus einąs Vydūnas tuojau
jo mokytis fortepijonu skambinti. Vydūnas ir tėvai pa stvėrė broliuką už marškinėlių ir, jį laikydamas, šaukė to ir skaudžiai blaškydamasis žuvo. Skausmas sukrėtė
dėjo jam studijuoti muziką Berlyno muzikos akademi motiną. Šiai be kvapo atskubėjus, broliukas jau buvo iš ir tiklųjį šaulį. Juk jis nesitikėjo pataikyti ir nenorėjo
joje. Čia jis buvo laikomas vienu iš gabiausių mokinių. vandens išropojęs. Motina pagyrė sūnelį, ir jis džiaugės, jo žudyti. Lyg kokia nematoma jėga jį pastūmėjo prie
šio baisaus darbo ir jis nesipriešino. Tai buvo pirmas
Berlyno laikraštyje „Iliustrierte Zeitung“ buvo įdėtas jausdamasis didį žygį atlikęs.
ir paskutinis kartas, kai jis gyvybę sunaikino.
jo profesoriaus ir jo atvaizdas su parašte: „Professor
Pasitaikydavo ir liūdniau. Jau penkerių metų Vy-,
Mažasis Vydūnas, pamėgdžiodamas suaugusius, o,
Martin Radecke und sein bester Schueller“. Jis mirė dūnas, matęs suaugusius šulinius kasant, ir pats suma-?j
[gal būt, labiau veikiamas probočių ūkininkų kraujo,
1905 m. vasario 15 d. plaučių džiova.
nė su jaunesniuoju broliuku pievoje šulinį išsikasti. Iš-|
Vyriausiojo brolio šeima buvo didelė: penkios duk kasę duobelę, išklojo jos šonus plonomis lentelėmis, be ■griebdavos visokių ūkio darbų, ir tėvas, mylėdamas sa
terys ir du sūnūs. Jie visi gyvi. Dukterys ištekėjusios, reikėjo tik vandens — ir šulinys bus baigtas. Broliukas vo sūnų, stengės tenkinti jo norus. Panorus malkas skal
o sūnūs vedę. Antrojo brolio gyvena vienas sūnus ir iš tvenkinio su skardinėle nešė vandenį. Atnešęs išpi dyti. tėvas jam nupirko mažą kirvuką. Pasidėjęs ant ka
dukra. Abu turi sukūrę šeimas, bet dukros vyras din la ir vėl eina. O Vydūnas vis šulinį taisė, tvirtindamas ladėlės trumpai suplautus pagalėlius skaldė. Skaldydavo
gęs Rusijoje. Jaunesnio brolio Jurgio našlė ir du vedu lenteles, kurios vandenį pilant pakrypdavo. Staiga jis smarkiai ir kartą, užuot pataikęs į pagaliuką, drožė kir
siu sūnų per karą išliko gyvi. Jauniausias yra Halles a. išgirdo kažką pliūkšteliant, lyg sunkų daiktą į vandenį vuku sau į koją. Iš skausmo riktelėjo. Išbėgusi motina
griebė rėkiantį sūnelį, kuris jos glėbyje apalpo.
S. Universitete romaniškų kalbų profesorius, o vyresny
įmetus. Apsigrįžta — broliuko nebematyti. Bėga prie
Septynerius metus eidamas įsigeidė artoju būti.
sis gimnazijos mokytojas.
tvenkinio. O Dieve tu brangus, brolelis skęsta. Tvenki Sunki artojo duona, ir ne iš karto įstengė neįgudusios
nys platus ir gilus: į jį šokti nedrąsu. Kiek išrėkdamas, rankos suvaldyti žagrę. Bet užsispyrimas ir čia padėjo:
(2)

A. MERKELIS

ILGESIO VEDAMAS
Ir įžengiau pro angą
Pasiilgtais vadino.
Įvest žladėjo į šventyklą.
VYDŪNAS

čia spausdiname pirmąjį skyrių
.VYDŪNO

JAUNYSTĖ“

iš A. Merkelio parašytos
plačios Vydūno
monografijos.
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EUROPOS LIETUVIS

1941 METŲ SUKILIMO 20-MEČIUI PAMINĖTI (HI)

TAUTOS ATSAKYMAS OKUPANTAMS

Prietarai ar tiesa?
KAIP MOTERYS MĖNULĮ APGAUNA?
---- K. JONELYNAS ---------

RAŠO: MEČYS MUSTEIKIS

1940-jų metų birželio 15 dieną vėl tos
pačios Rusijos barbarų gaujos užplūdo
Lietuvą. Barzdotąjį carą pakeitė raudo
nasis, tačiau tikslas liko tas pats: nešti
silpniesiems vergiją. Tik metodus naujieji
Rusijos vandalai - bolševikai naudojo ki
tokius: daug rafinuotesnius ir brutališkesnius. Nešdami vergiją, jie skelbė nešą
laisvę; nešdami skurdą, vargą, kalėjimus,
tremti ir net mirti, — skelbė nešą laimę
Ir gerovę. Melu, apgaule, smurtu bei klas
ta galutinai atimdami Lietuvai laisvę ir
jos vardą visiškai išbraukdami iš egzis
tuojančių tautų tarpo, bolševikai pasau
liui skelbė, kad, esą, Lietuva pati savano
riškai įsijungė į Sovietų Sąjungą ir pati
save pavadino sovietiškomis raidėmis
LTSR.
Nors Lietuvą nepasiruošusią užplūdo
bolševikai, tačiau tauta labai greitai su
prato, koks baisus likimas ją ištiko. Ir
paprasčiausias eilinis Lietuvos pilietis
perprato bolševikų melus ir jų siekimus.
Tauta, pilna baimės ir nerimo dėl ryto
jaus, kantriai, bet su viltimi laukė naujų
įvykių, naujos progos, kada galės vėl nu
sikratyt: vergija.
Kai jau kalėj’mai buvo pilni prigrūsti
bo’.Sevizmo aukų, kai visas kraštas aidėjo
aimanose, vieną dieną tauta išgyveno dar
siaubingesnius iki tol negirdėto žiaurumo
{vykius. 1941 m. birželio 14-tą dieną, iš
tikro nakčia, bolševikai pradėjo baisiuo
sius trėmimus. Tuo laiku čekistai visame
krašte sugaudė ir išvežė į Sibirą kelias
dešimt tūkstančių niekuo nenusikaltusių
tauriausių lietuvių, — vyrų, moterų, vai
kų ir senelių. Sibire jų didžioji dalis ir
žuvo.
Su giliausiu skausmu ir liūdesiu pri
simename ir minime šiandien šių tragiš
kų įvykių 20-metį. Savo širdyje apverkia
me žuvusius ir nukentėjusius. Tačiau il
giau prie šių {vykių nesustosime, nes jie
dar nebuvo patys baisiausi, svarbiausi ar
charakteringiausi tam laikotarpiui. Tik
būtina paminėti, kad tie birželio mėnesio
trėmimai anuo metu galutinai uždegė mū
sų tautą naujam sukilimui prieš Rusijos
tironus. Ir tam sukilimui valanda jau bu
vo priartėjusi.
1941 m. birželio 22 dieną prasidėjo Vo
kietijos — Rusijos karas. Tą pačią dieną
sukilo ir visa Lietuva. Organizuotai su
kilimą vedė visus lietuvių susigrupavi. mus apjungęs Lietuvių Aktyvistų Fron
tas. kurs tam jau iš anksto Slapta buvo
pasiruošęs. Bet tuo pačiu metu spontaniš
kai sukilo ir visa neorganizuota tauta,
daug kur priskaitant keliolikamečius vai
kus. Todėl suprantama, kad jau birželio
23 d. raudonosios armijos veiksmai Lietu
voje buvo visiškai suparaližuoti, sovieti
nis režimas pašalintas ir beveik visas Lie
tuvos administravimas jau buvo sukilėlių
rankose. Tą pat birželio 23 d. rytą per tik
ką sukilėlių paimtą Kauno Radiją buvo
neskelbta ir laikinoji nepriklausomos Lie
tuvos vyriausybė. Šituo staigiu žygiu bu
vo užbėgta už akių naujiems Lietuvai ne
palankiems įvykiams — vokiečių okupa
cijai. Įžygiavusi j Lietuvą, vokiečių ka
riuomenė beveik visą kraštą rado jau lie
tuvių sukilėlių valdomą. Tuo ypačiai bu
vo nepatenkinta ano meto Vokietijos hit
lerinė vyriausybė ir jos civiliniai admi
nistratoriai, skirti valdyti Lietuvai. Sku
bus Lietuvos nepriklausomybės atstatymo
paskelbimas prieš Vokietijos vyriausybės
norą ir reika'avimus vokiečius pastatė nepatogion padėtin ir greitai privertė paro
dyti savo tikrąjį veidą bei užmačias. Vo
kiečiai nenorėjo duoti Lietuvai nepriklau

somybės ir jos nedavė, nes ir jie, kaip ir
rusai, anuomet užimtiems kraštams nešė
ne laisvę, o vergiją. Nušalino jie ir Lietu
vos laikinąją vyriausybę, sukilimo pasta
tytą. Lietuva ir vėl neturėjo galimybės
pasinaudoti sukilimo atneštais laimėji
mais, sukilimo, kurs taip pat kainavo
daug tūkstančių gyvybių. Tačiau dėl to
sukilimas savo reikšmės nenustojo; jis iš
ryškino šiuos faktus:
1. Lietuvių tauta pati savo jėgomis nu
sikratė komunistinės vergijos ir atstatė
Lietuvos nepriklausomybę prieš bolševikų
ir prieš vokiečių norą;
2. Parodė pasauliui sovietų melus ir
klastą: Lietuva ne pati buvo prašiusi pri
sijungti prie Sovietų Sąjungos, bet buvo
Maskvos bolševikų pavergta ir prievarta
įjungta, šią brutalią klastą pridengiant
suvaidintais klastotais balsavimais;
3. Lietuva sukilo pireš bolševikus ne
kaip vokiečių šalininkė, bet kad norėjo
savarankiškai, nepriklausomai gyventi;
4. Sukilimo pastatytą nepriklausomos
Lietuvos Vyriausybę vokiečiams nušali
nus, lietuvių tautai lengva buvo suprasti,
ko siekia vokiečiai ir kaip reikės laikytis
jų atžvilgiu;
5. Sukilimas išryškino lietuvių tautos
gilią tautinę sąmonę ir nepaprastą ryžtin
gumą kovoti dėl Lietuvos laisvės.
Palyginkime šį sukilimą su anksčiau
minėtais paskutiniųjų 110 metų laikotar
pio Lietuvos sukilimais, pradedant 1831
metų sukilimu. Ką mes čia pastebėsime?
Pirmoj eilėj pastebėsime, kaip lietuviško
ji sąmonė palengva budo ir stiprėjo.
1831 metais sukilimas įvyko jau po Lie
tuvos - Lenkijos paskutiniojo padalinimo.
Tai buvo pirmasis sukilimas Lietuvai
esant visiškai pavergtai. Jame dalyvavo,
ka‘p jau anksčiau minėjome, lietuviai
valstiečiai ir bajorai, tik jų tikslai buvo
skirtingi. Abeji sukilo prieš tą patį paver
gėją, tačiau vieni siekė daugiau išsilaisvi
nimo iš baudžiavos, kiti siekė nusikratyti

TRYS

rusu, kad vėl galėtų susijungti su Lenkija.
Lietuvių tautinė sąmonė čia dar nevaidi
no žymesnio vaidmens.
1863 m. sukilime taip pat sukilo drauge
valstiečiai ir bajorai. Ir jų siekimai dar
nedaug kuo skyrėsi nuo 1831 m. sukilimo.
Būdinga, kad valstiečiai kaip 1831, taip ir
1863 metais prie sukilimo buvo galima
pritraukti tik pažadant socialinį išlaisvi
nimą. Bet 1863 m. atsirado jau naujas as
pektas. Be valstiečių, kunigų ir bajorų,
sukilimui įtakos jau turėjo ir lietuvių pa
saulietiška inteligentija, nors dar reta,
bet jau su lietuvių tautinėmis aspiracijo
mis. Tai patvirtina ir rusų sustiprinta
priespauda sukilimą numalšinus: po šio
sukilimo jau daug daugiau buvo persekio
jama ir lietuviškoji inteligentija.
1905 m. sukilimas jau visuotinai rodė
tautinį lietuvišką charakterį. Bajorai jau
nepasireiškė, ir lenkiškos aspiracijos ne
iškilo į paviršių. Tautai nereikėjo duoti
jokių ypatingų pažadų. Ji sukilo jau tik
Vilniaus Didžiojo Seimo rezoliucijos net-’esiogiai paskatinta.
Nepriklausomybės atgavimo laikotarpy
— 1917-1920 metais — visa lietuvių tauta
parodė dar didesnį - jau pilną savo tauti
nį sąmoningumą ir ryžtą savarankiškai
gyventi. Bet ir šiame laikotarpy tauta ko
vojo už Lietuvos nepriklausomybę dau
giausia paskatinta Lietuvos Tarybos Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo akto
kviečiama pirmųjų Lietuvos vyriausybi
nių organų. Ir štai čia pastebime esminį
skirtumą tarp dar kartą paminėtų sukili
mų ir tarp 1941 m. sukilimo.
1941 m., ne taip, kaip visų kitų sukili
mų metu, lietuviai spontaniškai sukilo
vienu metu, niekieno nepaskatintt. Paka
ko tik patirti, kad karas jau prasidėjo, ir
tą pačią dieną buvo sukilusi visa tauta.
Tas faktas parodo aukščiausio laipsnio
l etuvių tautinį subrendimą, kaip dar nė
karto iki tol Lietuvos istorijoje. Kartu
čia atsispindi ir lietuvių tautos didybė.
Drauge čia glūdi ir jos jėga. (ELI)

FILMAI

GRAŽI ATGAIVA JAUNIMUI

Amerikoje įsigali nuomonė, kad filmų europiečius ir amerikiečius.
pasauly nieko gero nebėra, kad sugedu
„Tammy, tell me true ‘ yra jau ameri
siam jaunimui ruošiami dar labiau jį ga kietės jaunos mergaitės istoriją, vieno
dinantys filmai. Kartais, deja, tai tiesa, jos gyvenimo epizodo vaizdas. Tammy
šių dienų filmai dažnai pergrūsti nesvei (Sandro Dee - puiki jauna aktorė) užau
kos erotikos, kriminalinių nuotaikų ir be- gusi gil;oj provincijoj, senelių globoj, ne
idėjiškumo ir palaidumo. Bet pasitaiko ir pažįstanti žmonių, primityvios kultūros ir
džiuginančios atgaivos, tarytum gyvybę mažai raštinga, bet labai geros širdies,
nešančio lietaus po sausrų. Štai, paskuti
pozityvios, krikščioniškos senelio
nę savaitę matyti nauji filmai kaip tik perimta
f'losofijos.
patekimas į modernaus
malonūs ir sveiki žiūrėti jaunimui, taip universiteto Jos
aplinką sukelia daug gražaus
pat ir suaugusiems. Visi ne be trūkumų,
bet išsiskiria pozityviu jaunatviškumu ir juoko. Daug kontrasto tarp šių dienų
jaunuolių ir tarp, šios pusšimčiu metų
neblogu pastatymu.
ir auklėjimu atsilikusios jau
„Fanny“ yra liūdna, bet gerai pasibai papročiais
nos merga :tės. Filmas parodo šios „atsiligianti istorija apie prancūzę mergaitę, ku kėTės“ teigiamybes. Filmas nenuobodus ir
ri pačioj jaunystėj įsimylėjo kaimyno sū
nų jūrininką, bet jam ilgesniam išplau ’abai ma’onus žiūrėti. Jei „Fanny“ psichokus į jūrą, turėjo ištekėti už nemylimo log škesn’s ir , dramiškesnis, tai šis žavi
turtuolio. Leslie Caron puikiai suvaidina senoviškais charakteriais, „old - fashio
naivią, bet ir gudrią, kai gyvenimas pris ned“ filosofija ir natūraliais jausmais.
„Snow White and the Three Stooges“
paudžia, gražią, nuoširdžią, giliai mylin
čią Fanny. Tos mergaitės meilė pastovi ir gražus filmas mažiems vaikams, bet ma
didelė, užtat ji sulaukia džiaugsmingo at lonus pažiūrėti ir suaugusiems dėl "pui
pildo: išbrenda iš materialinio skurdo ir kaus šios pasakos pastatymo, dėl komiš
galų gale išteka už savo mylimo, jos tur kų v'etų ir labiausiai dėl netrumpo gerų
tuoliui vyrui mirus. Fanny turtuolį vyrą, čiuožėjų ledu pasirodymo. Snieguolės rolę
geraširdį, humoristą ir gudrų, gailestingą čia vaidina vokiškos kilmės jauna ameri
ir kiek lengvabūdį, puikiai atvaizduoja kietė Carol Heiss, kuri pernai pasaulinėje
Maurice Chevalier, nebejaunas prancūzų Olimpijadoje (Sqaw Valley, California)
aktorius, bet populiarus ir tebelinksminąs laimėjo geriausios pasauly dailiojo čiuoži-

netrukus vienkinke žagre galėjo išvaryti vagą. Vyrai
stebėjo mažąjį artoją, o šis, jausdamas jų žvilgsnius, bu
vo patenkintas. O dar po vienėrių kitų metų jau su vy
rais piovė šieną ir spragilu kūlė javus. Vydūno ypač
stiprios rankos. Motina jam, dar vaikui tebesant, saky
davo, kad jis rankomis tveriąs, kaip kokiomis replėmis.
Vydūnas iš mažens buvo gražus ir įdomus berniu
kas. Dailūs, taisyklingi veido bruožai, žydrios akys, gra
žūs, geltoni plaukai. Tėvas juos tik retkarčiais apkirpdavo, ir jie auksinėmis garbanomis krisdavo ant jo pe
čių. Motina, glausdama savo mažąjį sūnelį prie krūti
nės, glostydavo jo geltonas garbanas.
— Tu mano Samsonas, mano mielas Samsonėlis...
- kalbėdavo prisiminus bibliškąjį stipruolį Samsoną.
Kartą tėvas, važiuodamas ilgesniam laikui į Šilutę,
pasiėmė ir Vilių. Jį paliko viešėti Didlapiuos, prie Til
žės. Čia Vilius kol tėvas iš Šilutės grįžo, išbuvo kelias
savaites. Sugrįžus namo motina vos begalėjo savo sūnelį
atpažinti.
— Kas gi dabar čia: ar ne laumės bus mano vaike
lį išmainiusios. Manasis buvo šviesiaplaukis, o čia toks
rudis, — juokavo motina, stebėdama savo sūnų, kurio
buvę auksiniai plaukai virto variniais.
— Mamyt, aš tavo vaikas apie laumes tik pasako
jant girdėjau, o pats jų nė matyt nemačiau, — motinos
žodžių nustebint? s, glaudės prie jos sūnelis, norėdamas,
kad motutė jį laikytų savu vaiku. Jis ir šiaip jausdavo,
kad motina labiau mylinti jo vyresnįjį brolį, o ne jį.
Vydūnui baigus septintuosius metus, tėvai persikė
lė į kitus namus, neseniai statytus, medinius, su raudo
nomis čerpėmis dengtu stogu. Kambarių langai ir durys
buvo grsž'ai išdažyti. Mokyklai buvo skirtas didelis
kambarys, j kurį šventadieniais galėjo susirinkti daug
žmonių. Vaikams naujieji namai patiko. Aplink namus
daug erdvės. Didelis šulinys. Lyg šieno kupeta mūrinis
rūsys, apipiltas storu žemės sluoksniu. Ant jo užsikorę,
pritūpdami čiuoždavo žemyn. Būdavo linksma ir smagu.

Aplink namus tėvas įveisė didoką sodą. Aplinkiniai
ūkln.nKai padovanojo vaisinių medelių ir krūmų. Vaikai
su tėvu, lyg darbščiosios skruzdėlės, juos vilko į savo
sodą, čia juos sodino ir laistė, kad vešlūs augtų ir užau
gę daug vaisių duotų.
Prie gyvenamųjų namų buvo ir kitokių trobesių.
Didelis tvartas arkliui, karvėms ir avims. Čia buvo pri
glaustos ir vištos. Kiek toliau daržinė javams ir šienui.
Joje stovėjo vežimas ir buvo sukrautos malkos. Laukus
kunigui Storostai dirbdavo aplinkiniai kaimo ūkininkai
ir du dvarai.
Tėvas namams nupirko kiek naujų baldų ir pianiną.
Buvo knygų ir paveikslų. Vaikai turėjo daug erdvės ir
laisvės žaisti. Storosios savo vaikus mylėjo ir daug dė
mesio kreipdavo ir jėgų skirdavo jiems auklėti ir mo
kyti.
Storosta buvo ne tik kunigas bet ir mokytojas. Jo
gyvenamuose namuose buvo mokykla, ir Vydūnas nuo
pat kūdikystės buvo suaugęs su mokykline aplinka ir
gyvai domėjos, kas mokykloje daroma. Kartą mergaitės
puošė mokyklą. Jos įsivedė ir Vydūną, jau trejus metus
baigusį. Vedžiojo po mokyklą, jį džiugino ir jam rūpi
mus klausimus aiškino.
— Kam jūs čia taip puošiat? — klausia susidomėjęs
Vydūnas.
— Tavo gimtadieniui, — lyg susitarusios tvirtina
mergaitės.
- Toks atsakymas buvo malonus, ir jautės patenkin
tas: jei jo gimtadieniui mokykla taip puošiama — jis
svarbus vaikelis. O svarbumo reikšmė bei pajautimas
jame glūdėjo iš pat kūdikystės. Jis norėjo iš kitų išsi
skirti, būti už kitus pranašesnis, ir iš čia kilo jo guvus
veiklumas, tolydžio su metais vis didėjąs.
Rytdieną su tėvais nuėjęs į mokyklą, ją rado jau
pilną vaikų ir suaugusių. Buvo sakomos kalbos ir gie
damos giesmės. Daug ko jis nesuvokė, bet tiek jau su
prato, kad švenčiama kaizerio gimimo diena. Nei tėvai

Mūsų liaudyje dar nuo senų pagonybės
laikų vis buvo užsilikusių įvairiausių prie
tarų, kurių negalima kitaip pavadinti,
kaip klaidingu tikėjimu.
Dabar ir pradžios mokyklos mokinukas
jau žino, kad mėnulis yra tik negyvas gam
tos kūnas, kad jis yra šaltas ir savos švie
sos neturintis žemės palydovas (satelitas).
„Jo“ šviesa yra ne kas kita, kaip tik saulės
šviesa, atšokusi nuo mėnulio, kaip nuo
veidrodžio.
Bet kol mokslas šito dalyko nebuvo iš
tyręs, tol žmonės tikėjo mėnuliu, kaip ne
paprasta gyva būtybe, turinčia net ant
gamtinės galios. Apie tai daugelyje tautų
nemaža visokių pasakų ir padavimų sukur
ta. Ilgą laiką netrūko jų ir mūsų tautoje,
ir kažin net ir dabar ar bus tos pasakos
galutinai išnykusios?
Kažkada, jau gana senokai, dar vaiku
būdamas, literatūroje skaičiau (tik neži
nau, ar teisingą, ar neteisingą) teigimą,
kad mėnulio šviesa krintanti ant miegan
čio žmogaus, kažkaip kenkia jam. Kažku
rie ten saulės spinduliai, atšokę nuo mė
nulio, esą, neigiamai veikia miegančio
žm"gaus sveikatą. Kiek čia yra tiesos ar
netiesos, aš nesiimu tvirtinti. Būtų įdomu,
kad atitinkami mūsų autoritetai dėl to išsi
tartų.
ZDRASTVUITE, A VY OT KUDA
PRIBILI?

(E) Kaunas — svetingas m-’estas, teigia
Vilniaus radijas. Kitaip ir būti negali, kai
čia birželio antroje pusėje buvo sukviestas
jaunimas iš visų 16 respublikų į vad. jauni
mo savaitę. Delegacijos sveikino viena ki
ta. visur stebėjai rankų paspaudimus, sve
čius sunku buvo atskirti nuo lietuvių ir
Kauno gatvėse galėjai išgirsti pasikalbėji
mus: Zdrfstvuite. a vy ot kuda pribili? Į
tokį k’ausimą nustebusi Danutė D. atsakė,
kad ji kaunietė - studentė ir į koncertą at
vykusi , gerai praleisti laiką“. Tuo tikslu,
aišku, atvyko ir šimtai kitų jaunuolių iš
įvairių Sovietų Sąjungos vietų, o partijai
rūpėjo supinti „margaspalvį draugystės
vainiką“, draugystės, kuri „lyg plienas tvir
ta...“.
Lietuvoje birželio dienomis vyko ir dau
giau jaunimo, mokytojų draugystės šven
čių.
mo meisterės vardą. Tai jos pirmasis fil
mas, gal užtat jaučiamas dar vaidybinis
nedrąsume s. bet ji viską išperka labai
puik’omis čiuožimo scenomis. Filmo pas
tatymas - tikra pasaka, žiūrima su pasigė
rėjimu.
ALĖ RŪTA

Tačiau kai kurios moterys, atrodo, net
prasilavinusios, tiki mėnulio šviesos kenks
mingumu, ypač mažiems vaikams. Kaip
jos tokį esamą ar tik tariamą ligonį pažįs
ta — neteko sužinoti. Bet žinau ir net ma
čiau, kaip jos tokius ligonius (jų nuomo
ne) „gydo“. Jų tikima, kad mėnulis, gal sa
vo kenksmingumo ir nežinodamas, mėgsta
pro langą į miegančius vaikus pasižiūrėti
ir, matyt, juos pamilsta... Todėl, kad tokio
mėnulio „meilė“ vaikams nepakenktų, jos
juos, kaip įmanydamos,-slepia. Bet jei ku
riai nors per nežinojimą ar neatsargumą
pasitaikė, kad jos (ar ir kaimynės) vaiką
mėnulis „pamatė“, tai jis ateis ir vėl pasi
ilgęs pažiūrėti... Todėl reikia mėnulį ap
gauti. Tam tikslui ant kokios plokštės ar
lėkštės papilama apyšvarių pelenų, paskui
dar nevaikščiojančio vaiko kojytėmis į
tuos pelenus įspaudžiama {spaudos ir lau
ke, ties langu, nakčiai, išstatoma mėnuliui
pamatyti... Pats gi vaikas po to nuo mėnu
lio „akių“ kuo rūpestingiausiai slepiamas.
Mėnulis gi, kitą naktį atėjęs ir matytoj
vietoj vaiko jau neradęs, pradeda dairytis
plačiau kol „pamato“ vaiko tik pėdas ir
„įsitikina“, kad vaikas „išėjęs“ ir tuose na
muose jau jo „nėra“. Tada liaujasi lanky
tis ir tuo pačiu vaikui kenkti.

Jaunimui numatytais ne atostogų poilsis,
bet darbas

(E) Vilniaus radijo pranešimu, Lietuvos
studentams organizuojamos vasaros atosto
goms darbo stovyklos. Motyvas paskelbtas
žodis į žodį: „...nes dirbdami jie geriau pa
ilsi“. 300 Politechnikos instituto studentų
šiemet „poilsiaus“ Dzeržinskio vardo kol
choze Aukštadvaryje. Didelė grupė Kauno
medicinos studentų vyks i Druskininkų
apylinkes darbams. Vilniaus valstybinio pe
dagoginio instituto studentai kartu su Ka
raliaučiaus ped. inst. studentais dirbs „dau
gianacionalinėje studentų šeimoje netoli
Kaliningrado. Didelis būrys kitų studentų
taip pat bus įdarbinti kolchozuose ir sovchozuose...

Propaganda už Sibirą per Vilniaus radiją
(E) Vilniaus radijas birželio 11 d. davė
propagandinę transliaciją apie Sibirą, ci
tuojant Novosobirske ką tik išleistąjį lei
dinį ,Mano Sibiras1. Išgirtas to didžiulio
krašto nepaprastas turtingumas (I), kur
esą didžiausi pasaulyje akmens anglies,
geležies rūdos, spalvotųjų metalų telkiniai
(galėjo dar pridurti: ir didžiausi priversti
nio darbo ir bado nukankintų tremtinių—
kelinių kapai...).

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.

nei kiti jam apie tai nieko nesakė, ir dabar jis buvo
skaudžiai .apviltas.
Anksti Vydūnas susidomėjo skaitymu ir rašymu.
Matydamas vyresnįjį brolį skaitant, pats pramoko skai
tyti Storostų namų kalba buvo lietuvių. Tačiau vaikai,
girdėdami savo aplinkoje dažnai ir vokiškai kalbant,
greit išmoko ir jos. Tėvas juos supažindė su vokiečių
kalbos gramatika, kad jie vartotų ne tik tarmišką, bet
ir bendrinę, arba literatūrinę, vokiečių kalbą. Pramokė
kiek ir lotynų bei graikų kalbų. Vydūnas kalboms buvo
gabus ir greit jų pramokdavo.

Auklėdamas ir mokydamas savo vaikus, Storosta
daug laiko skyrė religijai. Nuo ankstaus ryto ligi vėlaus
vakaro kuone kiekvienas žingsnis buvo lydimas malda.
Rytmetį iš lovelių išsiritę vaikai suklaupę melsdamies
pradėdavo dieną. Kiekvienas valgis buvo pradedamas
ir baigiamas malda. Tėvas ragindavo vyresniuosius vai
kus, kad jie Dievui dėkodami ar ko nors jį prašydami,
patys sudėtų trumpas maldeles, o ne kartotų iš knygų
išmoktas.
šventasis Raštas, arba Biblija, beveik kiekvieno
protestanto namų knyga, daugiausia ir dažniausiai
skaitoma. Iš jos semiamasi gyvenimo išminties, varguo
se ir nesėkmėse ieškoma suraminimo ir paguodos. Apie
tai kalba Kristus Šv. Mato Evangelijoje: „Ateikite pas
mane visi, kurie vargstate ir esate apsunkinti, ir aš jus
atgaivinsiu. Imkite sau mano jungą ir mokykitės iš ma
nęs, nes aš romus ir nuolankios širdies, taip jūs rasite
savo sieloms poilsio. Nes mano jungas saldus ir mano
našta lengva“ (Mato, 11, 28-30).
Vydūno motina norėjo, kad ir jos sūnelis pamiltų
Šventąjį Raštą. Juk ir Kristus skelbė; .Leiskite mažu
tėlius ir nedrauskite jiems eiti pas mane, nes tokių dan
gaus karalystė“ ( Mato, 19,14).
(Bus daugiau)

AR TURITE PATEFONĄ?

Jei taip, tai patariame įsigyti naujai
gautą lietuvišką ilgo grojimo plokštelę
MANO TĖVYNĖS PRISIMINIMAI, kurio
je yra net 14 dainų, įdainuotų Lionės Juo
dytės. Plokštelė pagaminta Amerikoje.
Jos kaina — 47 šil. Persiuntimas registruo
ta siunta — 3 šil.
PER ATOSTOGAS

Kai esate Londone, prašome aplankyti
vienintelį Europoje lietuvišką knygynėlį
DAINORA, kur rasite ir senesnių ir pačių
naujausių lietuviškų knygų.
DAINORA,
49, Thornton Ave., Landon, W.4.
Tel. CHI 2107

NAUJAUSIOS KNYGOS

A. Tulys — Tūzų Klubas — novelės,
kaina 0.18.6.
J. Vaičeliūnas — Antrasis Pasaulinis ka
ras — 1.16.8.
R. Skipitis — Nepriklausomą Lietuvą
statant — 1.16.8.
<
B. Brazdžionis — Vidudienio sodai — ei
lės, premijuota — 1.9.4.
Baronas — Vieniši medžiai — 0.11.0.
P. Naujokaitis — Maži žingsniai — vai
kams — 0.14.8.
P. Naujokaitis — Įtūžę tiltai — romanas
— 0.18.6.
A. Gustaitis — Lietuva — Europos nu
galėtoja —- 0.18.6.
Dr. Aliūnas — Trejos devynerios — sa
tyra — 0.7.4
Alė Rūta — Motinos rankos — romanas
— 1.9.4.
B. Raila — Tamsiausia prieš aušrą —
1.16.8.

£
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EUROPOS LIETUVIS

Europos Lietuvių Kronika
KRISTAUS GYVENIMAS

Naujieji šios knygos Garbės Leidėjai:
inž. R. Baublys su šeima 10 svarų. Ignas
Dailidė dar prisiuntė 1 sv. ir tuo prie kny
gos išleidimo prisidėjo iš viso su 5 sva
rais. Garbės Prenumeratoriai po 2 svarus:
Klemensas Tamošiūnas, Antanas Berno
tas, P. Peleckas, A. Gurevičius, Zigmas
Orvidas 4 knygas, kun. Petras Butkus iš
Australijos užsisakė 2 knygas ir surinko
dar 11 užsakymų: Marija Juraitienė, Juo
zas Jurkšaitis, Ona Lašaitienė, Jonas Za
karauskas, Mykolas Petronis Sofija Mauragienė, Bronius Pivariūnas, Vytautas Ra
čiūnas, Petras Burokas,
Aleksandras
Šumskas ir Juozas Ramanauskas.
Užsakymus siųsti: Lithuanian Church.
21; The Oval, Hackney Road, London, E.2.
Kun. P. Dauknys

KITAS NUMERIS —
PASKUTINIS PRIEŠ
ATOSTOGAS
Sekantis „Europos Lietuvio“ nu
meris bus paskutinis prieš vasaros
atostogas.
Po to vieną savaitę neturėsime
laikraščio.
DBLS CENTRO ŽINIOS
Šiomis dienomis gautas laiškas iš Not
tingham©, kuriame pasisakoma dėl LNBvės akcininkų suvažiavimo datos. Nottinghrmui paskelbtoji data yra visiškai ne
tinkama. LNB-vės Valdyba visus pasisaky
mus bei pageidavimus priima dėmesin ir
svarsto galimybes dėl suvažiavimo vietos
ir datos.

LONDONAS
VIEŠNAGE

BRADFORDAS

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Kun. Audrys Juozas Bačkis, Lietuvos
Pasiuntinybės Vašingtone Patarėjo sūnus,
Evangelikams pamaldos bus Bradforde,
studijuojąs Romoje, iš Paryžiaus liepos 13 Vokiečių Bažnyčioje (29 Gt. Horton Rd.),
d. atvyko j Londoną ir apsistojo prie Lie liepos 23 d.. 14 vai.
tuvių bažnyčios. Iki mėnesio galo susipa
Pamaldos bus su šv. Komunija.
žins su londoniškiais lietuviais ir miesto
kultūrinėmis vertybėmis.
SPECIALI

VINCENTUI

PREMIJA

PRANSKUNUI

Kaip „The Kensington News and West
London Times“ rašo, Brooke Bond and Co
Ltd. paskyrė specialią premiją 11 metų
amžiaus Vincentui Pranskūnui, gyvenan
čiam Lietuvių Namuose, Londone, už jo
piešini „Savaitgalis“.
Varžybose dalyvavo 7.000 mokinių su
savo darbais, ir apskritai konkurentų jam
buvo daug, nes darbų buvo gerų. Tema
buvo duota nupiešti savaitgalio malonu
mus sode. V. Pranskūnas ne visiškai atsa
kęs | tą temą, nes nupiešė zoologijos so
dą, labai gerai išreikšdamas žmones ir gy
vulius ir pateikdamas puikių piešinio de
talių.
Komisijai buvo nemaža
galvosūkio
sprendžiant, kam paskirti tą premiją. Iš
7.000 pagaliau buvo pasirinktas V. Prans
kūnas.
V. Pranskūnas lanko mokyklą Bayswa
ter rajone Londone.

VOKIETIJA
PLB VOKIETIJOS B-NĖS APYLINKIŲ
PIRMININKU IR VARGO MOKYKLŲ
VEDĖJŲ IR MOKYTOJŲ
SUVAŽIAVIMAS

Toks suvažiavimas įvyks rugsėjo 1-2 die
nomis Huettenfelde. Suvažiavime bus pasi
informuota apylinkių ir mokyklų organiza
elniais reikalais ir pasidalyta patirtimi dir
bant lietuvišką kultūrinį, organizacinį dar
bą periferijose.
PLB VOKIETIJOS KR. TARYBOS
SUVAŽIAVIMAS
Tarybos suvažiavimas įvyks rugsėjo 2-3
dienomis Huettenfe'de. Krašto Va'dyba są
moninpai šiais meteis nutarė pakvesti kar
tu apylinkių p rmininkus ir mokyklų mo
kytojus, kad šie vieną kartą savo pačių
akimis galėtų stebėti mūsų Bendruomenės
aukščiausio organo Vokietijoje darbo se
siją.

UŽSAKAI
XIH-TOJI STUDIJŲ SAVAITĖ
Lietuvių bažnyčioje jau užbaigti trys
VOKIETIJOJE
Ritos Marijos Daunoraitės ir Dr. Algiman
(ELI) Ir šiais metais Studijų Savaitę
to Petro Jalovecko moterystės sakramen
to užsakai. Vestuvės bus toje pačioje baž ruošia Europos Lietuvių Fronto Bičiuliai
drauge su Vokietijos Ateitininkais. Ji
nyčioje rugpiūčio 19 d.
įvyks rugpiūčio 6-13 dienomis Gautingo
miestelyje prie Miuncheno, Vokietijoje.
NIKALOJUS KAZ. JANKŪNAS
Liepos 9 d. kun. Jonas Vytautas Bulai Šios Stud’jų savaitės pagrindinė tema
tis Lietuvių bažnyčioje pakrikštijo birže — 1941 m. sukilimas ir enciklikos Rerum
lio 2 d. gimusį tretįjį Antano ir Danutės Novarum idėjos. Bus paliestos ir lietuviš
Jankūnų sūnų Nikalojų Kazimierą. Kū kojo jaunimo problemos pavergtoje Lietumais buvo Stella Bulaitienė ir Antanas voie bei Vakaruose.
Paskait'ninku ir pranešėjų tarpe, šalia
Kusta.
jau ne kartą Stud. Savaitėse girdėtų var
dų, yra eilė ir naujų, kaip kun. A. Rubikes. Dr. J. Norkaitis, R. Bačkis, K. Jur
LEICESTERIS
gaitis ir kiti.
ANELAUSKŲ IŠLEISTUVĖS
Šalutinėje programoje numatyti dainų,
Vietos lietuvių bažnytinių reikalų ryši muzikos, literatūros, jumoro, šokių ir t.t.
ninkas, kuri Lietuvoje vadindavome mar vakarai. Be to. Studijų Savaitės metu
šalka, Vytautas Anelauskas liepos 16 die įvyks Europos LFB ir ateitininkų konfe
nai savo poste paskutinį kartą pasitarna rencijos.
vo, sukviesdamas tautiečius j liet, pamal
das, atlaikytas londoniškio kapeliono. Atsi
LAISVĖS SUKILIMO MINĖJIMAS
lankė rekordinis skaičius, nes tą dieną Vy
MEMMINGENE
tautas, Mikalina ir Rymantas Anelauskai
tokiose pamaldose dalyvavo paskutinį kar
B'rželio tragiškieji įvykiai Memmingene
tą. Jie rugpiūčio 1 dieną sėda laivan į š.
Ameriką, Kalifornijos miestą Los Angeles. (Vokietijoje) buvo paminėti pakilia r’mtiSūnus Rymantas baigė kat. gimnaziją, o mi ir turin’ngai. Šv. Mišias dienos inteftclantrasis sūnus Vincas dar pasilieka baigti joįrrs atnašavo Marijos Dangun Ėmimo
elektrotechnikos mokslus Birminghamo bažnyčioje svečias kun. Bronius Liubinas.
universitete. Visa šeima jau eilę metų Pamoksle jis iškėlė kaip pavyzdi Dovydo
mielai pasitarnavo liet, pamaldų rengime, kovą su Galijotu. Nelygioje kovoje Dovy
ryšio palaikyme su Lietuvių bažnyčia Lon das laimėjo pasitikėdamas savimi ir Die
done ir Vyt. A. DBLS Skyriuje, kurio šiuo vo pagalba, nes ne v'.en fizinis pranašumas
metu buvo sekretorius. Kapelionas už pa- lemia pergalę — nemažesnė galybė yra
dvasinės jėgos.
sitarnavimą išreiškė nuoširdžią padėką.
Į minėjimo aktą Kultūros namų didžio
Išvažiuojantieji ir stud. Vincas paskuti
nes dienas drauge praleis Lietuvių Sody joje salėje susirinko gražus būrys vietos
boje. Liepos 13 d. Anelauskus atsisveikinti lietuvių ir kitų baltų kolonijos gyventojų,
aplankė Sodybos vedėjas agr. J. Lūža su o taip pat buvo svečių iš Miuncheno, Ulšeima ir liepos 16 d. Stoke-on-Trent DBLS mo apylinkės ir iš kitur, kurių tarpe PLB
Vokiet’jos Krašto Valdybos pirmininkas
Sk. pirm. J. Rentelis su šeima.
Malonu pabrėžti, kad Anelauskai dide kun. Br. Liubinas, Miuncheno PLB apylin
liu rūpestingumu sūnus pakreipė katali kės p’rmininkas kun. J. Tautkevičius ir
lietuvių
kišku, lietuvišku keliu ir J mokslus. Abu buvęs ilgametis Memmingeno
sūnūs yra skautai ir ateitininkai, gyvai klebonas ir bendruomenės pirmininkas
kun. Antanas Bunga.
domisi liet, reikalais ir sportine veikla.
Programos atlikėjai buvo šį kartą iš
Dievo palaimos tolimesnėje gyvenimo
Miuncheno. Memmingeno apylinkės pirmikelionėje!
n’nkui kun. Dr. J. Petraičiui atidarius ak
tą ir v’siems pagerbus atsistojimu žuvu
sius trėmimuose ir kovose, M. Musteikis
PADĖKA
skaitė paskaitą apie lietuvių sukilimus amMano kunigystės sidabrinio jubiliejaus ž'ų būvyje, p'ačiau apibrėždamas 1941 m.
proga mane atsiminė visa eilė lietuviškų biržel'o 23-sios visos tautos sukilimą, ku
židinių ir paskiri asmenys.
riuo per vieną dieną buvo pašalintas so
Nuoširdžiai dėkoju už gražius sveikini vietų režimas Lietuvoje ir paskelbtas laiki
mus, dovanas ir vaišes Bradfordo ir apy nosios vyriausybės sudarymas. Tai buvo
linkės, Huddersfieldo, Rochdalės ir Not- lietuv’ų tautos atsakymas okupantams.
tinghamo lietuviams bei jų organizacijų
A. Grinienės parengtas poezijos ir dainų
valdyboms.
montažas „Vergijoje ir laisvėje“ sukėlė
Dėkoju atskirai sveikinusiems, dovanų klausytojams Lietuvos vaizdų ir šaukė į
atsiuntusiems ir pasimeldusiems už mane. la'svę, išsiliedamas pabaigoje į tautos him
Meldžiu, kad Aukščiausias jums Visiems ną. kurį pakilia nuotaika giedojo visi susigausiai atlygintų.
r’nkusieji.
Kun, J. Kuznickis
Dainininkė Janina Liustikaitė atliko dl-

MCSŲ RĖMĖJAI
Už kalendorių po 10 šil. įmokėjo A. Gu
das, J. Širvinskaitė, Dr. J. Stephan, E.
Omkis.
M. Valikonis, kuris N. Knygų Klubui
yra suaukojęs jau 20.6 šil., už dvi pasta
rąsias knygas atsiuntė ne po 5, kaip pri
klauso, bet po 10 šil.
S. Čibiras, siųsdamas pinigus už knygą,
pridėjo 2 DM aukų. Aukojo 5 šil. Pr, Klimaitis. L. Matulevičius ir A. Šalkauskas
vietoj 7 šil. atsiuntė po 10 šil. V. Paliuskevičius už dvi knygas atsiuntė po 6 šil.
(vietoj 5 šil.).
K. Vitkauskas, atsilygindamas už laik
rašti ir kalendorių, kartą pridėjo kalendo
rių sąskaiton 8 šil., o kitą kartą spaustu
vės reikalams 5 šil.
Po savo vyro mirties p. Naginevičienė,
pratęsdama laikraščio prenumeratą, už ka
lendorių atsiuntė 10 šil. Pažymėtina, kad
p.p. Naginevičiai yra senosios kartos at
eiviai ir „Europos Lietuvį“ skaito nuo pat
pradžios.

MIRĖ KALBININKAS J. ENDZELINS
(E) Liepos 1 d. Rygoje mirė, eidamas 89
metus, įžymus Latvių mokslininkas, kalbi
ninkas Janis Endzelins. Jo moksliniai dar
bai latvių kalbai užtikrino pastovią vietą
lyginamoje kalbotyroje. Savo tyrinėji
mais jis apėmė ir prūsų kalbą, nemaža lie
tuvių kalbos istorinės gramatikos klausi
mų, baltų prokalbę ir baltų santykius su
slavų ir germanų kalbomis. 1912 m. En
dzelins galutinai įrodė kuršius buvus bal
tų kilties. Velionis turėjo labai didelės įta
kos latvių bendrinės kalbos raidai. Sovie
tiniame režime Endzelins turėjo apsiriboti
♦ik tyrinėjimais ir buvo išjungtas iš moko
mojo darbo. Endzelins turėjo žymios įta
kos K. Būgai ir kitiems lietuviams kalbi
ninkams.

FILOSOFIJOS BAKALAURO LAIPSNIS
S. NARKĖLIUNAITEI
New Yorke, JAV, dirbanti J. Tautų spau
dos korespondentė S. Narkėliūnaitė birže
lio 6 d. Kolumbijos universtete įsigijo
Master of Arts laipsnį, parašiusi dipt, dar
bą , Lietuva A. Mickevičiaus poezijoje“.
Universitetas jai pripažino filosofijos ba
kalauro laipsnį, šalia žurnalistikos, Narkė
liūnaitė tame pačiame universitete dar stu
dijavo ir visuomenės mokslus.

Pagavo dar vieną Lietuvos piliečių
šaudytoją
(E) Vokiečių politinė policija Oldenburge suėmė vietinių amatininkų rūmų reika
lų vedėją Heinrich Tummat (48 m.). Vo
kiečių prokuratūros žiniomis, Tummat
1941 m. b’rželio iki rugsėjo mėnesiais, bū
Nauja „savanorių“ partija l
damas esesininkų egzekucijos komandos
Kazachstaną
(Einsatzgruppe) pareigūnas, dalyvavęs ma
(E) Į plėšinines žemes birželio 2 d. iš siniuose gyventojų šaudymuose Vilniuje,
Vilniaus išvyko vėl grupė Vilniaus ir kitų Gardine ir kitur.
miestų įmonių darbininkų, kurie, kaip Vil
niaus radijas ironiškai pastebi, „papildys
COLD WAR AND LIBERATION
plėšinių įsisavinimo praretėjusias gretas“.
Išvykstančių išlydėti j tolimą kelionę į Vii
John F. O'Conor, žinomo J.A.V-bių po
niaus stotį susirinko šimtai artimųjų.
litinio veikėjo, 600 puslapių knyga anglų
kalba, kurioje autorius nagrinėja Sovietų
Sąjungos taktiką, pavergiant Rytų ir Vi
durinę Europą, ir siūlo būdus pavergtoms
tautoms išlaisvinti.
Knygoje dokumentuotai aprašytas Pa
baltijo kraštų įjungimas į Sovietų Sąjun
gą ir tolesnis Sovietų imperijos plitimas.
Taip pat atspausdintas Atlanto Chartos
tekstas ir kiti Vakarų valstybių iškilmin
gi pareiškimai del laisvės atstatymo^ Euro
pos tautoms.
ši knyga yra įdomi visiems, bet ypač
naudinga tiems, kam tenka diskutuoti polit'n’ais klausimais. Gera dovana mūsų
RAŠO: K. DEVEIKIS
draugams anglams.
Knygos kaina 7,50 dol., bet DBLS slęLietuviškosios vienybės idėja ir jos iš reikalus aukščiau negu lietuviškuosius, rių valdybos ir S-gos nariai dabar ją gali
laikymas išeivijoje yra vienas esminių jie ir tik jie bus atsakingi ir už tai lietu gauti papiginta kaina — 35 šil. su per
laidų bendroje kovoje dėl krašto ir tautos vių tautos pasmerkti. Kai partijos reika siuntimu. Užsakymus siųsti DBLS Val
laisvės atgavimo ir lietuvybės išlaikymo. lai nulemia jos vadovų laikyseną, tuomet dybai.
Ji išsaugo tautos gyvatos tęstinumą, ji su nesigailima visokių negražių kaltinimų
teikia jėgų išsilaikyti tautai patekus ne savo politiniam varžovui. Ant savęs ne
laimėn ir kartu suburia tautos dvasines ir matoma didžiausių tamsių dėmių, kai prie pių vadovų ir ypač jų spaudos pasirink
materialines jėgas kovai su krašto priešu. šingoj pusėj įžiūrimi mažiausi krisleliai. tasis kelias nevedė mūsų vienybėn, bet,
Šitaip nusakę tautinės vienybės svarbą Savų klaidų nenurodoma, nes tai pakenk priešingai, dar labiau ją skaldo, turėtume
tautos gyvenime, o ypač išeivijoje, su di tų partijos neklaidingumui ir jos vadų susitvarkyti šitaip:
1) Politinių grupių spauda liaujasi šmei
džiausiu širdies skausmu matome, jog jos nepamainomumui. Iki šiol nė viena poli
šiandieną neturime, ir nematyti, jog ją tu tinė grupė nepasisakė padariusi politinių žūsi vieni antrus lietuviškos vienybės
rėsime greitu laiku. Lai birželio žiauriųjų klaidų, o jų buvo ir yra tiek ir tiek. Jei k’aus'mais spausdina tik teigiamo pobū
įvykių minėjimas suminkština mūsų šir jos įvyksta, tai kaltė suverčiama priešin džio straipsnius, parašytus atsakingų ir
vienybei pasiskyrusių grupės asmenų.
dis ir paskubina tautinės vienybės darbą gai pusei.
2) Politinių grupių vadovai pateikia lie
kaip greičiau, nes lietuviškoji visuomenė
Kas darytina lietuviškai vienybei grą
tuviškai visuomenei teisingą informaciją
ištroškusi tai laukia!
žinti?
Kyla klausimas, kodėl tos vienybės ne
Lietuviškai vienybei grąžinti reikia pa apie buvusios nesantaikos žalingumą, iš
tekome? Kurios priežastys sudarė sąlygas sirinkti tinkamas metodas, pagrįstas tik dėsto savo pažiūras bendram šventam lie
jai suardyti? Lietuviškoji visuomenė dau tai lietuvišku aspektu. Iki šiol užimtoji tuviškai . politiniam bendradavNaoiaMir—n
geliu atvejų vis suranda bendrą kalbą partijų ir partinės spaudos laikysena yra nereikalauja savo politinei grupei pirmu
svarbiais reikalais, tuo tarpu kai politinių pasenusi ir visiškai netinkama. Panašų, mo ir betkokių sąlygų, o toleruoja vieni
grupių vadovaujantieji asmenys labiau ir tik daug ž'auresnį metodą vartoja komu kitus, kaip lygius.
3) Visų politinių ir regionalinių sričių
labiau skaldo patriotinę lietuviškąją vi nistiniai kvislingai, suruošdami liaudies
suomenę ir didina tautinės neapykantos teismus :r tuo būdu sunaikindami savo re po lygų skaičių atstovų sudaro bendrą
prarają. Pasiskaityk politinių grupių išei žimui nepritariančius žmones. Vieni kitų kraštui vaduoti junginį (vardą junginiui
vijoje leidžiamąją spaudą, išmargintą pra iu~dinimo ’r purvinimo metodai mūsų lie nustatys patys atstovai), kuris išsirenka
vardžiavimais bei niekinimais priešingos tuviškoje v’suomenėje neturi ir, reikia vykdomąjį komitetą, junginio nustaty
grupės tautiečių. Kai kurie laikraščių re manvti. neturės pasisekimo. Tai ne vieni tiems darbams atlikti.
Jeigu šitokiu keliu politinių grupių va
daktoriai yra taip toli nukrypę į nekultū ja ją, bet dar labiau suskaldo. Plūdimosi
ringą ir neapykantos pilną polemiką, jog priemonės jau iššaukė reakciją. Bet kokie dovai ir jų ideologinė spauda nueis, reišiame laikraštyje nedrįstame pacituoti jų plepalai ir tik vienšališkas savosios politi k a tikėtis, kad lietuviškosios visuomenės
išvedžiojimų, nes jie vargiai atsieks savo nės ideologijos lietuviškajai visuomenei susiskaldymas automatiškai dings, lietu
viškai tautinė vienybė vėl suklestės, pat
tikslą.
piršimas v-'enybės negrąžins. Lietuviškai
Lietuviškajai vienybei išlaikyti buvo pa vienybei iš naujo sukurti mums reikia pa riotinė lietuviškoji visuomenė rems vislų
sirink’as blogas kelias, kuris nuvedė į be sirinkti kultūringa, lietuviškai ir moksliš finansiškai, tuomet prasidės pozityvus po
dugnę. Tautinei vienybei atstatyti pasi kai paremta metodą, kuris remiasi objek litinis, kultūrinis, socialinis ir ekonomi
nis darbas ne tik politinių grupių viršū
rinktasis metodas yra pasenęs ir teigiamų to analize ir sinteze.
nėse, bet ir paskirose išeivijos kolonijose
rezultatų neduos. Kiekvienas pedagogas
Tarpgrupinės nesantaikos pašalinimas ir tarp pavienių tautiečių.
pasak’-s, jog vaiko mušimu ir keiksmažo yra gražiausias ir laimingiausias žingsnis
Tad lai birželio , žiauriųjų įvykių pra
džiais nepataisysi, greičiau jį dar bloges į lietuv’škos vienybės grįžimo kelią. Ne
niu padarysi; tik labai retais atvejais ir la santaikos priežastingumo nustatymas yra ėjusieji minėjimai suminkština visokios
bai atsargiai panaudojant neigiamas prie gal'mas ir užtikrintas, jei šioji analizė ideologijos lietuviškąsias širdis tėvynės
vadavimo darbui.
mones galima jį atitiesti ir vėl pastatyti į bus atlikta tinkamai ir tinkamų asmenų
Norėčiau, kad šiuo mano iškeltuoju
tikrą kelią.
remiantis lietuvišku metodu. Negalima ge klausimu ir dėl mano pasiūlymų šiame
Suaugusiems ir pakankamai subrendu- nerolui pavesti rūpintis tikėjimo ir bažny
laikraštyje ir kiti pasisakytų, papildytų
siems asmenims neigiamo aspekto priemo čios re:kalais, o kunigui kariškai strategi
ar ir pataisytų jį.
,
nių naudojimas lietuviškam sugyveni n'us reikalus tvarkyti, kaip panašiai iki
Kritikams neatsakysiu.
mui atkurti visiškai netinka. Vien kaltini šiol yra buvę. Šitokių reiškinių mes išeivi
mais ir priekaištavimais, nors ir labai kil joje pagyvenome mūsų politinėje - tarp
niais motyvais būtų reikalas grindžiamas, grupinėje veikloje. Politinės nesantaikos Oro sąlygoms atsparūs MARINE dažai
lietuviškos vienybės neišugdysime, šitai priežastis nagrinėjo tokie žmonės, kurie
VIDAUS IR IŠORĖS DAŽYMO
parodė pastarųjų kelerių metų mūsų poli tikrų nesantaikos duomenų neturėjo, ar
tinių v.adovų spaudoje vestoji propagan ba. kad ir turėjo, jų buvo nepakankamai,
DARBAMS.
da ir taktika dėl bendros veiklos suderini arba jie nesirėmė objektyvumu bet laikė
mo kovoje su tarptautiniu priešu — ko si tiktai grynai grupės doktrinos. IkišiollParduotuvėse jų nėra. Kainos konkuren
munizmu, kuris laiko mūsų tėvynę užgro nis nesusipratimų aiškinimas ne tik neiš cinės. Užsakius ne mažiau kaip už 80 šilin
bęs ir tautą raudonom replėm suspaudęs. kėlė esminių nesantaikos priežasčių ir ap gų ar daugiau, nemokamai pasiunčiama.
Jeigu toks būdas bendradarbiavimo ieško linkybiu. bet dar šmeižė vieni antrus, pri Spalvų pavyzdžiai ir daugiau žinių gau
ti ir toliau bus naudojamas, mes atsistosi sidengdami kilniais krašto vadavimo šū nama:
me ant slidaus kelio, kuris gali nuvesti į kiais...
J. KAASIK, c/o Estotrust Ltd.,
visišką susikaldymą ir pagaliau lietuviško
Nustet" nesantaikos priežastingumą, iš
4/6, Dukes Plaice,
sios visuomenės išnykimą išeivijoje. Jei kėlę. išsiaiškinę padarytąsias klaidas ir
London. E.C.3.
gu partijų vadovai ir jų spauda nesupras nustatė tinkamus metodus pozityviam dar
savo žalingo darbo, o statys savo partijos bui, turime sudaryti lietuviškos vienybės
pagrindus, dėsnius, kuriais besivadovau
de-nę koncertinę dalį, padainuodama eilę jantieji galėtų rasti tinkamą kelią į lietudainų — J. Bertulio, Br. Budriūno, Černie v’šką vienybę, apjungiančią visas pozity EUROPOS LIETUVIS —
LITHUANIAN WEEKLY.
nės. E. Griego, St. Šimkaus, W.A. Mozarto. viąsias lietuviškos visuomenės jėgas mū
Printed and Published in Gt. Britain by
J. Tallat-Kelpšos - ir arijų iš operų „Ma- sų krašto ir tautos vadavimui iš tarptau
non“, „La Boheme“, „La Wally“ ir „Aida“. tinio priešo nagų. Šitam žygiui reikia lie the Lithuanian House Ltd.. 1. Ladbrokr
Jau su pirmąja daina solistė sukėlė sau tuviškai patriotinės tautinės dvasios did Gardens, London, W-ll. Tel. PAlik 24*1
klausytojų simpatijų ir turėjo koncerte vyrių, kurie užmirštų arba laikinai atsiža
Redakcijos ir Administracijos adresas:
gražų pasisekimą. Publikos išprašytam dėtų partinės ideologijos siekimų, išdrįs
1. Ladbroke Gardens, London. W.Ilpriedui padainavo dar K.Kavecko „Na, tai tų viešai pasakyti lietuviškai visuomenei
Tel. PARk 2470.
kas!“ Dainininkė turi stiprų ir gražų bal iki šiol darytąsias klaidas, paaiškintų sa
Redakcija rankraščius taiso ir trumpi
są, o kartu ir duomenis toliau tobulėti savo vo pasiskyrimo tam reikalui tikslą, aiš na savo nuožiūra.
mene ir kilti, pavyzdžiui, daugiau kulti kiai išdėstytų politinio bendradarbiavimo
Prenumeratos kaina: metams 40 šil.. d
vuodama mezza voce skambesį ir atsiekda uždavinius. Jeigu šitaip pasielgtų visų po mėn. 22šil„ atskiras numeris 1 šil.; dole
ma d’r lengvesnės technikos. —; Solistei litinių grupių vadovai, savaime aišku, atrio kraštuose — 6 dol. metams.
akompanavo J. Raimer — jautriai, įsijaus pultų visokie šmeižimai spaudoje, prie
Leidžia Lietuvių Namų Akc. Bendrovė.
damas ir gyvai įsijungdamas į bendrą ak kaištai vieni antriems ir lengviausiai bū
Leidimo Tarybą sudaro DBLS Valdyba
ciją. — Abu koncertantai buvo apdovanoti tų surastas vieningas kelias krašto laisvi
ir Europos Lietuviu Bendruomenių oiruiinimo byloje.
gėlėmis.
Žinodami, kad ikišiolinis politinių gru- ninkai.
M. Budriūnas — (ELI)

Vienybės kelias

