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NAUJI SUVARŽYMAI LIE

(Elta) Birželio mėnesio įsakų banga pa
lietė ne tik nusikaltimus, girtuokliavimą, 
bet ir Lietuvos gyventojų teises naudotis 
Butais ar namais. Birželio 21 d. paskelb
tuoju įsaku apribotas naudojimasis vals
tybiniu gyvenamuoju plotu Lietuvos mies 
tų ir kt. vietovių gyventojams, kurie turi 
gyvenamuosius namus asmeninės nuosa
vybės teisėmis.

Pagal šį įsaką tie piliečiai negali gauti 
gyvenamojo ploto valstybiniuose gyvena
muosiuose namuose visuomeninių ir ko- 
operatyvinių organizacijų namuose, išsky 
rus tik išimtinius atvejus.

■Įsake toliau išdėstyta, kad piliečiai pri
valo būti iškelti iš tokių valstybinių ir ki
tų namų, jei tame pačiame mieste ar to
je vietovėje jie turi namus asmeninės nuo 
savybės teisėmis. Toliau įsaku paliesti pi
liečiai, gyveną Vilniaus, Kauno, Klaipė
dos, Šiaulių ir Panevėžio miestuose, tačiau 
turį nuosavus namus Vilniaus ir kitų mies 
tų apylinkėse (pvz., Lentvaryje, Nemen
činėje, Gulbinėje, Juodšiliuose, Mickū
nuose, Garliavoje, Kulautuvoje, Palemo
ne, Kačerginėje, Babtuose Palangoje, Gin 
kūnuose, Kairiuose, Ramygaloje, Berčiū
nuose ir t.t.).

Iš valstybinių ir kitų namų pagal įsaką 
numatoma iškeldinti ir piliečių šeimos na
rius, jeigu tik bent vienas jų ten gyvena, 
o kiti šeimos nariai gyvena nuosavuose 
namuose už miesto ribų. Piliečiai kviečia
mi laisvu noru išsinešdinti, o priešingu

Stiprinama priespauda
PRISIMINĖ PABALTIJO KRAŠTUS

(E) Laisvosios Europos komiteto Niujor
ke leidžiamas mėnesinis žurnalas „East Eu 
rope“ gegužės numeryje paskelbė apžvalgi 
nį straipsnį apie dabartinę padėtį Pabalti-
jo kraštuose.

Nuo to laiko, kai šios trys buv. nepri
klausomas Valstybės tipo įjungtos Sov. iš

kurnu Estijoje ir Latvijoje.
Siekiant palaužti lietuvių tautinę 

šią, buvo pravesti valymai Vilniaus 
ifcVlrmeMa neSWtiw-weglntrsrsti”-versttete ir- Pedagoginiame institute.

šium su tuo cituojami naujojo rektoriaus 
kaltinimai, kaip jie buvo pernai paskelbti 
„Tiesos“ spalio 2 d. laidoje. Taip pat cltuo 
jama maskvinės „Pravdos“ 1960.7.18 lai
da, kurioje sovietinis ideologas Michailas 
Suslovas reikalavo slopinti tautiškumo ap
raiškas Lietuvos kultūriniame gyvenime.

Straipsnis pailiustruotas Vilniaus uni
versiteto rūmų nuotrauka su tokiu priera-

įikinti visus tautiškumo pėdsakus, kurie 
įdarytų pavojų sovietinės valstybės vie
ningumui. Mirus Stalinui ir atėjus val
džion Chruščiovui, — rašoma straipsnyje, 
— buvo leistas šioks toks tautinio jausmo 
pasireiškimas va’dančiuose partijos sluoks 

| nluose. Tačiau praėjusiais metais iš naujo 
i pasireiškė posūkis į rusifikaciją, kuri ne- 
I permaldaujamai vykdoma visose srityse.

Straipsnyje reiškiama nuomonė, kad esą 
maža vilčių Pabaltijo valstybėms greitu 
laiku atgauti kokią nors tikrą laisvę, todėl 
valstybinės ir ūkinės permainos toliau ku
rį laiką žymėsiančios šių valstybių busi
mąją raidą.

Estijoje, lygiai kaip kaimyninėje Latvi
joje ir Lietuvoje, komunistinis režimas su 
siduria su daug sunkių problemų, kurių 
sunkiausia — tai kolchozinė santvarka: ko 
kiu būdu ją paversti įmanomu ir pažan
giu žemės ūkiu? Tuo tarpu žemės ūkis 
smarkiai atsilieka ir nepajėgia sekti spar
čiai vystomos krašto pramonės. Antai, Es
tijoje pasėlių plotas 1959 m. sumažėjo 15 
proc., lyginant su tuo, kas dar buvo 1953 
m., ir 23 proc. lyginant su paskutiniais ne
priklausomybės metais.

Latvijoje labai ryški kita režimo sunke
nybė — tautinės nuotaikos, kurios plečiasi 
ne tik visuomenėje, bet ir partijos viduje. 
Gomulka, anot straipsnio, gali būti paken
čiamas Lenkijoje, bet ne Latvijoje. Už tai 
po 1959 m. valymo į vadovaujančias parti
jos ir režimo vietas buvo susodinti surusė 
ję latviai.

Lietuvoje labiau krinta į akis smarkė
janti antireliginė kova, kaltinant dvasiški- 
ją už „viešą ar slaptą sąjungą su vad. bur
žuaziniais nacionalistais“. Straipsnyje mi
nimas vienas konkretus tikybos persekioji 
mo atvejis: Šilutės gyventoja Emilija Vai
čiulytė buvo teisiama vien už tai, kad ji 
mokė vaikus katekizmo tiesų. Ten pat ci
tuojami lietuvių kalba leidžiamo „Komu-

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS
VALDYTOJAS

(E) Nušalinus nuo Vilniaus arkivysku
pijos valdytojo pareigų vyskupą Julių 
Steponavičių ir jį ištrėmus į Žagarę, arki
vyskupijos sostas buvo likęs be šeiminin
ko. Spaudos pranešimais iš Vilniaus pa
tirta, kid Vilniaus arkivyskupijos valdy
toju paskirtas kun. Česlovas Krivaitis. 
Naujasis Vilniaus arkivyskupijos valdyto 
jas yra Kaišiadorių vyskupijos kunigas, 
baigęs Kaišiadorių gimnaziją, kunigų se
minariją Kaune 1945 metais ir tais pa
čiais metais įšventintas kunigu. Jis kilęs 
nuo Semeliškių iš rusiškos šeimos — jo 
tėvas esąs rusas Krifka. Šią pavardę ku
nigas sulietuvino ir iš Krifkos virto Kri
vaičiu,

TUVOS GYVENTOJAMS
atveju jiems grasoma iškelti teismo tvar
ka.

Šis įsakas pirmoje eilėje paliečia Lietu
vos tarnautojus ir jų šeimas. Pagal jį Vil
niaus įstaigos tarnautojas, pvz., turįs na
muką Lentvaryje, čia laikąs šeimą, o pats 
gyvenąs Vilniaus kooperatyvlniame na
me, privalės išsikelti į namuką Lentvary
je. Tuo būdu kertamas naujas smūgis Lie 
tuvos gyventojams, asmeninės nuosavy
bės savininkams. Mažieji tarnautojai ar 
valdininkai tuo įsaku verčiami bristi į ma 
terialinius sunkumus, nes jiems teks ap
mokėti nuolatines kelionės išlaidas į dar 
bovietę miestuose iš Nemenčinės, Lentva
rio ar Palangos, Kačerginės ir pakelt daug 
kitokių nepatogumų.

Iš kitos pusės toks įsakas turi ir slaptą 
siekimą — gyventojams sudaryti sunku
mų turėti asmens nuosavybę, nors ir nedi
delį namuką. Be to. šiuo įsaku pasitarnau 
j am a ir Lietuvos atėjūnams — rusams ir 
jų šeimoms. Jų šiuo metu krašte gali būti 
ligi 300.000. Ypač Vilniuje ir Kaune jiems 
reikalingas gyvenamasis plotas, jie gauna 
— pagal gautus pranešimus — pačius ge 
riausius butus, tuo tarpu lietuviai tarnau 
tojai ar šiaip piliečiai, gyvendami butuo
se ar tik kambariuose Vilniuje ir kituose 
miestuose, atėjūnams jau sudaro kliūčių 
lengviau, patogiau įsikurti. Šiuo atveju 
Lietuvos aukšč. tarybos prezidiumo pa
skelbtasis įsakas labai nepalankus krašto 
lietuviams gyventojams ir nepaprastai pa
lankus atėjūnams iš kitur.

nisto“ kaltinimai kitienąs asmenims, įvel
tiems į Vaičiulytės bylą.

Žemės ūkio sunkumai Lietuvoje, straips 
nio žodžiais, iš esmės nesiskiria nuo sun- 

dva- 
uni-

šu: „Vilniaus un-tas Lietuvoje, kur pernai 
buvo išvalyta 15 dėstytojų už vad. naciona 
listines tendencijas ir ideologines klai
das“.

„East Europe“ mėnraštis leidžiamas 
anglų kalba ir siuntinėjamas laisvojo pa-
šaulio universitetų bibliotekoms. Žurnale 
aplamai nagrinėjami pavergtosios Rytų 
Europos klausimai, tačiau pabaltietiškieji, 
kaip taisyklė, neliečiami. Toks straipsnis, 
kaip čia atpasakotasis, tėra reta išimtis. L. 
Europos radijo laidos pabaltiečių kalbom 
iš viso nesunčiamos. Pastaruoju metu lais
vųjų lietuvių visuomenėje ir spaudoje 
pradėjo kilti nepasitenkinimo nuotaikos 
dėl tokios diskriminacinės Free Europe po 
litikos Pabaltijo atžvilgiu. Amerikiečių 
privačios antikomunistinės organizacijos 
laikysena šiuo klausimu neatitinka oficia
laus JAV nusistatymo nepripažinti Pabal
tijo valstybių inkorporacijos.

TEBEVYKDOMI PAGROBIMAI IŠ 
VAKARŲ BERLYNO

(E) Neseniai iš Vakarų Berlyno buvo 
pagrobtas Frankfurte gyvenęs Vokietijos 
žurnalistų sąjungos narys ir „Metall“ laik 
raščio redaktorius Heinz Brandt. Jis eilę 
metų buvo nacių kalinamas koncentraci
jos stovyklose. Anksčiau jis buvo komunis 
tas ir 1958 m. pasitraukęs į vakarus pa
siryžo "nutraukti ryšius su komunizmu. 
Paskelbtais duomenimis, ligi gegužės 31d. 
iš Vakarų Berlyno komunistai yra pagro
bę 232 asmenis. Jų tarpe 55 buvo pagrob
ti prievartos būdu, 7 panaudojus nuodus 
bei vaistus ir 170 apgaulės būdu.

Suvaržytas išvykimas iš Lenkijos
(E) Bonnos parlamento užsienio reikalų 

komitetas susirūpino vokiečių gyventojų 
padėtimi Lenkijoje ir kitur. Socialdemokra 
tų atstovo Jaksch pranešimu, lenkų valdo
mose (buv. Vokietijos) Lenkijos srityse 
šiuo metu gyvena dar 1.200.000 vokiečių. 
Esą, vokiečių vaikams Lenkijoje nėra gali 
mybių mokytis gimtąja kalba. Kitais pra
nešimais, žymiai suvaržytas išvykimas iš 
Lenkijos į Fed. Vokietiją. 1958 m. lenkai 
buvo išdavę 8.000 leidimų Išvykti, 1959 m. 
jau 800, o 1960 m. tik per 100 leidimų. Bir
želio mėn. 19 d. Lenkijoje turėję prasidėti 
pasitarimai Lenkijos - Vak. Vokietijos pre 
kybos reikalais, vokiečiams pageidaujant, 
atidėti vėlesniam laikui.

(E) Lietuvos Aukšč. tarybos liepos m. 
5 d. paskelbtu įsaku pakeistas baudž. ko
dekso 24 straipsnis ir pagal naują redak
ciją numatytas mirties bausmės taiky
mas. Šiame pakeitime mirties bausmė (su 
šaudant) — kaip išimtina bausmė, „kol ji 
bus visiškai panaikinta“, leista taikyti 
šiais atvejais: už „tėvynės“ išdavimą (62 
str.), šnipinėjimą (63 str.), teroristinį ak
tą, diversiją, banditizmą, netikrų pinigų 
ir vertybinių popierių gaminimą, turint 
tikslą juos realizuoti, arba jų realizavi
mą, jeigu tai daryta versliškai, spekulia
ciją valiutinėmis vertybėmis arba vertybi 
niais popieriais versliškai ar stambiu 
mastu, valiutos operacijų taisyklių pažei
dimą, asmens, turinčio teistumą už speku
liaciją valiutinėmis vertybėmis arba ver
tybiniais popieriais, ar už valiutos opera
cijų taisyklių pažeidimą, valstybinio ar 
visuomeninio turto grobimą itin stambiu 
mastu, tyčinį nužudymą sunkinančiomis 
aplinkybėmis, o karo metu ar kautynių 
aplinkybėmis — ir už kitus itin sunkius 
nusikaltimus Sovietų Sąjungos įstatymų 
specialiai numatytais atvejais. Dar pakeis 
tas ir kodekso 87 str., ir nauja redakcija 
numatyta, kad už spekuliaciją valiutinė
mis vertybėmis versliškai ar stambiu 
mastu baudžiama laisvės atėmimu nuo 5 
iki 15 m. su turto konfiskavimu ir su nu- 
trėmimu nuo 2 iki 5 metų, ar be nutrėmi- 
mo, arba mirties bausme su turto konfis
kavimu.

Naujasis įsakas liudija žymiai paaštrin 
tą kovą Lietuvoje su vadinamaisiais tur
to grobstytojais, spekuliantais. Lygiai jis 
liudija apie sovietinio okupanto nesivar
žymą su mirties bausmės taikymu. Jis yra 
pasiekęs aukštumų savo lankstumu pri
taikant tą bausmę, tuo tarpu kituose va-
karų demokratijos kraštuose taip gausus 
mirties taikymas tebūtų įmanomas tik ka
ro ar apsiausties būklės metu.

Vėl puola kard. Višinskį
(E) Lenkų spauda vėl puola kard. Vi

šinskį. Dienraštis „Žycie Warszawy“, nemi 
nedarnas Jcardinolo pavardės, jam prikišo 
pamokslo metinškėltuoshls'kaltlnlifiusko 
munistiniam režimui. Pasak lenkų laikraš 
čio, šiandien, kai Lenkijoje „išnykę nedar
bas, policinis teroras, mokesčių spaudimas 
ir skurdas ūkininkų tarpe“, pamoksle, pa
sakytame birželio 9 d., tenka išklausyti dva 
siškio žodžius, kuriais pasmerkiamas reži
mas Lenkijoje.

(E) Į Vakarus atbėgo jau 84.000 asmenų.
Oficialiais duomenimis, per pirmuosius 5 
šių metų mėnesius iš Vokietijos sovietinės 
zonos ir Berlyno sovietinio sektoriaus į 
Vakarus atbėgo jau 84.000 asmenų.

f SeplųnioS
POPIEŽIAUS ENCIKLIKA

Popiežius Jonas XXIII paskelbė encik
liką darbo santykių klausimu, pasmerkda 
mas komunizmą ir pasisakydamas už so- 
cializaciją.

Enciklikoje pasisakoma prieš politinius 
įpare:gojimus, kai paremiami ūkiškai at
silikę kraštai, nes tai yra nauja kolonia
lizmo rūšis. Pasmerkiama teorija, kad 
žmonių daugėja neproporcingai maisto iš
tekliams ir kad dėl to esanti reikalinga 
gimdymų kontrolė. Pasisakoma prieš tą 
padėtį, kur darbininkai gauna nepakanka 
mus atlyginimus. Reikalaujama susirūpin 
ti ūkininkų padėtimi. Pasisakoma už tei
sę 'į nuosavybę.

PASIMATYMAS SU MACARTHURU
Prez. Kennedy buvo pasikvietęs pasi

tarti gen. MacArthurą, paskutiniojo karo 
herojų, kurį prez. Truman as atleido karo 
Korėjoje metu. ,

Manoma, kad su juo buvo tartasi ir 
Berlyno klausimu.

BRITŲ: NE!
Britų ambasadorius Maskvoje įteikė 

Sovietams savo vyriausybės notą, kurioje 
pasisakoma, kad Berlyno klausimu nebus 
sutinkama su Chruščiovo pareiškimu, jog 
vakariečiams nebus leidžiama susisiekti 
su tuo miestu.

Panašias notas yra įteikę amerikiečiai 
ir prancūzai.

KOVOS ANGOLOJE
šiaurinėje Angoloje įvyko smarkios ko 

vos tarp sukilėlių ir ištikimųjų portuga
lams. kai suki'ėliai norėję apiplėšti ūkį, ir l 
žuvo 30 sukilėlių.

Kitoj vietoj portugalai buvo susirėmę 
su sukilėliais angoliečiais, žuvo 8 portu
galai,

RAŠO: J. GUTAUSKAS

, Mūsų šalis, Komunistų partijos vado
vaujama, įžengė į išplėstinės komunizmo 
statybos laikotarpį“. Taip rašo „Tiesoje“ 
Paleckis. Du trys žingsniai ir... komuniz
mas. Taip sako Chruščiovas. Bet tuos 
žingsnius reikia žengti. O juos žengti, pa
sirodo, netaip lengva. Nekurie „atsiliku
sieji elementai“ sabotuoja partijos pa
stangas, nekurie atsilikusieji elementai 
trukdo išsivystymą. Chruščiovo svarbiau
sias uždavinys likviduoti „atsilikusius ele 
mentus“ ir išvalyti kelią ateičiai. Jis tai 
ir daro, jis ir likviduoja.

Per paskutinį pusmetį „pašalinti ‘ šito
kie asmenys:

Keturiasdešimt aštuoni raikomų ir obko 
mų partijos sekretoriai, penki centrinio 
komiteto nariai, keturi antrieji sekreto
riai, dvylika sekretorių. Be to, dar buvo 
.pašalinti“ sąjunginių respublikų dvide
šimt trys ministrai, sąjunginių respublikų 
tarybų keturi ministrai pirmininkai, trys 
SSSR ministrai, aštuoni provincijų vykdo 
mųjų organų pirmininkai ir keletas tuzi
nų smulkesnių provincijų „vadų“.

Iki komunizmo liko iš viso du trys 
žingsniai. Apie tai nekartą kalbėjo Chruš
čiovas, kalbėjo ir kiti partijos vadai. Kal
bėjo, tarp kitko, ir kiti partijos vadai, ku
rie įeiti j komunizmą pasirodė neverti. Du 
trys žingsn.ai, bet kokie jie sunkūs, kaip 
sunku juos žengti, kokio nepaprasto įtem 
pimo ir pastangų jie reikalauja! Atsaky
mą duoda partijos vadai ir Chruščiovas. 
Žmonėms „žengti į komunizmą“ trukdo 
partija. Tai ji išgrobsto liaudies nuosavy
bę, ji išsaugojo savo sąmonėj „kapitaliz
mo liekanas“, ji siekia asmeninio pralobi- 
mo, neatsižvelgdama į visuomeninius ir 
valstybinius interesus. Chruščiovas su sa
vo talkininkais ant komunizmo slenksčio 
už grobstymą .liaudies“ ir valstybinio 
turto įvedė mirties bausmę, išleido visą 
seriją įstatymų, nukreiptų prieš paraziti
nius elementus.

Kas grobsto „liaudies“ ir valstybinę 
nuosavybę? Jonas, Petras, darbininkas, 
kolchozlninkas? Jie tam neturi didelių ga 
llmybių. Nebent'lš įmonės išneša vinį ar
ba pasisavina kilogramą kviečių. Partijos 
darbininkai vagia - dideliais, ministeri- 
niais, partiniais mastais. Partijos darbi
ninkai meluoja, skaitmenis klastoja, išsi
rašo sau apdovanojimus ten, kur planai 
sužlunga. Įsitikinti užtenka tik pavartyti 
„Tiesą“. Partijos darbininkai, vadovauja
mieji partijos darbininkų sluoksniai yra 
pirmosiose „kapitalizmo“ šalininkų eilėse, 
tarp tų, kurie nenori vykdyti socialistinės 
statybos.

Antras klausimas: iš ko sudaromi tie 
, parazitiniai elementai“, nenorintieji dirb 
ti tėvynės ir komunizmo gerovei? Iš Jono

DIENOS -|
KAS KALTAS DEL LĖKTUVO?

Čekų spauda už aną savaitę sudužusį 
keleivinį lėktuvą (užsimušė 72) kaltę 
stengiasi primesti amerikiečiams.

Ji sieja šį nelaimingą atsitikimą su ki
tu, įvykusiu gegužės mėn., kai sudužo jų 
lėktuvas ir žuvo 52. Vienu ir kitu kartu 
viskas įvykę netoli amerikiečių bazių.

SOVIETŲ ATSTOVYBĖ KONGE
Į Stanleyville, Konge, atvažiavo Sovie

tų delegacija (8 asmenys), kuri eis atsto
vybės pareigas.

Tą Kongo sritį valdo Gizenga.
Kitur Konge Sovietų atstovybių nėra.

KUWAITO NEATSISAKO
Irako min. pirm. gen. Kassem pareiškė, 

kad jis nuties geležinkelį į Kuwaitą ir pra 
ves į ten „laisvės kanalą“, nešantį Eufra
to upės vandenį.

O kad jis neužimtų Kuwaito, kuriame 
yra daug skystojo kuro versmių ir į jas 
įdėta britų ir amerikiečių kapitalo, ten 
įsikūrė britų kariniai daliniai, ir J. Tau
tos pritarė tam veiksmui.

ARKLIENOS KLAUSIMAS
Kalbėdamas Kazachstano sostinėj Alma 

Ata, Chruščiovas pareiškė, kad Sov. Sąjun 
ga jau pralenkusi D. Britaniją ir Prancūzi
ją ir iki 1970 metų pralenks Ameriką. Kad 
tai būtų pasiekta, reikalavo, jog žmonės 
dirbtų ir dirbtų.

Susitvarkyti su maisto trūkumu gal bū
sią sėjami amerikietiško tipo javai, kurie 
greičiau pribręsta. O kai dėl mėsos, tai pa
siūlė naudoti arklieną, kuri esanti pigi, rie
bi ir duodanti daug kalorijų.

Ateina žinių, kad kai kuriose Sov. Sąjun 
gos vietose prasiveržia trumpalaikiai strei 
kai. .Odesos uosto-darbininkai buvę sustrei 
kavę, įpykę, kad į Kubą vežamas sviestas, 
kai jie patys neturi jo. 

ir Petro, iš darbininko ir kolchozininko? 
Ne, atsako Nikita; ne, kartoja sovietinė , 
spauda! Veltėdžių elementą sudaro pir
moj eilėj partinių didikų vaikai.

Tai jie nenori dirbti, siekia laimingo 
gyvenimo, o jų tėveliai deda visas pastan 
gas, kad išgelbėtų savo atžalas nuo kator
ginio, sovietinio darbo. O pavyzdį jam 
duoda... pats pirmasis partijos sekreto
rius, pats išmintingasis Nikita. Kur, ar ko 
kioj įmonėj, kokiam kolchoze vargsta, sta 
to socializmą ir komunizmą jo vaikai? 
Ranka ranką mazgoja. Vienas įmonės di
rektorius pridengia kitos įmonės direkto
rių, vienas partijos sekretorius stengiasi 
palengvinti gyvenimišką kelią kito parti
jos sekretoriaus vaikų.

Chruščiovas iš to padarė teisingą išva
dą. „Įeiti į komunizmą“ žmonėms trukdo 
partija. Komunizmo statybą galima įvyk
dyti, tik likviduojant partiją. Mirties baus 
mė liaudies ir valstybinės nuosavybės 
grobsty to jams, mirties bausmė „paraziti
niams elementams“! Šalin ministrai, CK 
sekretoriai provincijos partijos sekreto
riai! Lai gyvuoja liaudies masės, vykdan
čios socializmą, vykdančios komunizmą!

Vienok Chruščiovas kažkodėl nebaigia 
iki galo. Šioj visoj „kovoj“ su partine 
biurokratija daug riksmo, bet maža radi
kalių pasekmių. Chruščiovas negali nu
plauti supuvusios partinės šakos, ant ku
rios jis pats sėdi. Visa tai būtų labai juo
kinga, jei nebūtų taip liūdna. „Ant komu
nizmo slenksčio“ pašalinimas visos eilės 
partinių didikų liudija tik tai, kad žmo
nės, kraštas, partija šiandien, praslinkus 
daugiau kaip keturiasdešimt metų, reika
lavusių darbo jėgos, prakaito ir kraujo, 
taip pat vis tebėra tolimi nuo mistinio ko
munizmo, kaip ir 1917 metais.

Spekuliantų trikampis:
Maskva - Vilnius - Leningradas

(E) Iš Maskvos pranešama, kad pavykę 
susprogdinti stambių spekuliantų ratą, ku
ris veikęs trikampyje Maskva -Vilnius'“-'’' 
Leningradas. Spekuliantų vedas Jan Roko 
tov suimtas Leningrado stotyje tuo metu, 
kai iš bagažo apsaugos norėjo atsiimti la
gaminą su nailoniniais marškiniais, aukso 
monetom ir svetima valiuta, viso 2.5 mil. 
rubliu vertės. Kartu su juo patraukti atsa 
komvbėn aštuoni jo padėjėjai. Šitas spėkų 
liantų ratas operavo iki Taškento, Vil
nius ir Leningrado. Maskvoje susitikimo 
vieta buvusi ,.Aregwi“ restoranas. Pada
rius kratą, rasta pas jį 12 kg gryno aukso, 
be kitų vertybių. Savo meilužėms įvairiuo 
se miestuose jis mokėdavęs pastovią „ren
tą“.

PESIMIZMAS DĖL RYTDIENOS
Kanados min. pirm. Diefenbaker pareiš 

kė, kad Chruščiovas pasaulį pastatė to
kion sunkion padėtin, kokios jau nėra bu 
vę nuo antrojo pasaulinio karo galo. Įtem 
p’mas Berlyno reikalu primenąs 1914 ir 
1938 metus.

Jugoslavijos Tito taip pat pareiškė, kad 
padėtis yra labai panaši į aną prieš ant
rąjį pasaulinį karą.

KAI BUS PASIRAŠYTA TAIKOS ' 
SUTARTIS

„Neues Deutschland“ skelbia Ulbrichto 
pareiškimą, kad Rytų Vokietija tuojau pra 
šysis priimti į Jungtines Tautas, kai tik su 
ja bus pasirašyta taikos sutartis.

O tokią sutartį komunistiniai kraštai pa
sirašysią su ja šį rudenį.

PASAULYJ
— 6 užmušti ir 125 sužeisti, kai atosto

ginis traukinys su atostogininkais per 
smarkiai atsirėmė į užtvarą (D. Britani
joje).

— Mjr. Gagarino entuziastišką priėmi
mą D. Britanijoje Sovietų spauda aiškina 
kaip komunistinės sistemos pranašumą.

— Rivieroje iš savivaldybės meno mu 
ziejaus pavogta paveikslų (Matisse, Utril
lo Bonnard) daugiau kaip už 700.000 sv.

— Australija buvo pasiryžusi įsivesti 
dešimtainę sistemą (pinigų, matų, saikų) 
1963 m., bet dabar nutarė dar atidėti.

— Du jauni (18 ir 21 metų amžiaus) 
liaudies milicininkai perbėgo iš Rytų Vo
kietijos į V. Vokietiją. .

— Italijoje komunistai ir nekomunis- 
tai gelžkeliečiai buvo suruošę geležinke
lių streiką.

— Ispanų parlamentas priėmė įstaty
mą. pagal kurį moterims suteikiamos ly
gios teisės su vyrais politikoje, profesijo
je ir darbe.

— Amerikietis Benson prisipažino, kad 
jis prieš ~24 metus (tada jis buvo 17 m. 
amžiaus) susprogdino Teksase mokyklą 
su 282 mokiniais ir 24 mokytojais,
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Lietuvos ll'T
Partizaninis lietuvių judėjimas 

prieš bolševikus turi karžygišką is
toriją. Su ja apsipažinti verta kiek 
vienam. Dėl to persispausdiname 
čia tą reikalą aptarianti

JUOZO BRAZAIČIO
straipsni 

iš Lietuvių Enciklopedijos.

(S)

PARTIZANŲ PALIKTOJI SPAUDA IR 
POEZIJA

Autentiško ir pilno partizanų veiklos 
vaizdo neįmanoma susidaryti be spaudos, 
kuri buvo vienas iš pagrindinių partizanų 
kovos ginklų. Tačiau Vakarus pasiekė tik 
labai maža jos dalis. Bent eilė jos vardų: 
Kova (leido BDPS), Aukuras (Lietuvos 
partizanų X-jo dalinio štabas). Aukštaičių 
Kova (Lietuvos Laisvės Armijos Vytauto 
apygardos štabas). Mylėk Tėvynę (Mer
kio rinktinės partizanų štabas). Laisvės 
Talka (LLA 1-ji Liūto rinktinė). Laisvės 
Varpas (vėliau tapęs Kęstučio apygardos 
organu, leido Lietuvos partizanų A apygar 
dos štabas). Laisvės Rytas (Lietuvos perti 
zanų I grupės štabas), Kovos Keliu (Tau
ro apygardos partizanai), kuri vėliau pa
keitė Laisvės Žvalgas, pasidaręs Tauro 
apygardos laisvės kovotojų organas. Už Tė 
vų Žemę (Lietuvos partizanų N grupės šta 
bas), Partizanas'(LLK pietų Lietuvos sri
ties organas).

„ši antrosios bolševikų okupacijos pir
mųjų metų laisvoji pogrindžio spauda, pa
lyginti su vokiečių okupacijos metais leis
tąja pogrindžio periodika, atrodo žymiai 
menkesnė technikiniu atžvilgiu. Daugu
mas tų leidinių spausdinti ne spaustuvinė 
mis priemonėmis, bet rotatoriais, šapiro- 
grafais, kiti tiesiog surašyti rašomąja ma
šinėle. Daugelio jų popierius labai blogos 
rūšies, pasitaiko leidinių, spausdintų ant 
vyniojamojo popieriaus“ (S. Žymantas, 
Santarvė, 1954, nr. 10). Tačiau visų jų ko
vingai dvasiai gali būti būdingi Kovos 
1947 m. kovo 22 d. vedamojo „Lituania Mi 
litans — Kovojanti Lietuva“ žodžiai: „Ta 
kovojanti Lietuva gyva ir yra čia, kur te
ka Nemunas ir Vilija, kur vaitoja okupaci 
jos lietuviai, nes čia teka kraujas, nes čia 
gęsta už laisvę kovotojų gyvybės, kaip žva 
kės, nes čia yra milžinų kapai ir jų ainiai 
— Lituania Mllitans“.

žymiai gausesnis partizanų palikimas 
yra jų poezija, pasiekusi Vakarus. Parti
zaninė bendruomenė kūrė savą poeziją - 
dainas, kurios plaukė iš jų specifinės ap
linkos. Tos poezijos kolektyvini vartoji
mą ir jos socialinę funkciją atvaizdavo 
Daumantas 1946 m. Naujųjų Metų sutiki
mo aprašyme Jcur po oficialios kalbos „at
siradusi susimąstymo tyla buvo pertrauk
ta partizanų mėgiama daina:

Toli nž girių leidosi saulė, 
Dainavo broliai ardami, 
Dainavo tėviškės artojai. 
Arimą juodą versdami...

Stovėjai, mama, tu prie vartų. 
Kalbėjai — vakaras gražus...
Ir per naktis tu nemiegojai. 
Prie lopšio supdama vaikus...

PARTIZANAI
.Dainavome toliau. Visų balsuos skendė 

jo didelis graudumas, dar daugiau ryškin
damas jau ir taip graudžius dainos žo
džius. —

Dabar ilgu žaliajam sodžiui
Toli išklydusių vaikų.
Ir vakarai čia taip nuobodūs
Be jokio džiaugsmo, be dainų.

Bet lauk, motule, aš sugrįšiu, 
Sugrjšiu tavęs išbučiuot. —

„Vis skambėjo dainos posmai, pildami 
graudulingą skausmą j kiekvieno sielą ir 
versdami nenoromis susimąstyti... Po to 
sugaudė kita daina, grynai partizaniška. 
Ją vedė skambiu tenoru Skirmantas, pade 
damas draugų:

Pražydo pirmos melsvos žibuok ės. 
Paukštelių daina skriejo linksmai, 
Tėvynės ginti išėjo broliai.
Tylūs bet narsūs, kaip sakalai.

Lange parimo sena mo'.u’.ė. 
Ir mergužėlė verkė viena... 
Jinai žinojo, kad vėjai siuto. 
Kad parlizano sunki dalia...

.Daina kėlė prieš akis'partizaninio gy
venimo vaizdus, dainuojantiems priminda 
ma ne vieno draugo mirtj.

Miegok tyliai tu, partizane.
Tavęs gimtoji šalis liūdės.
Pačioj jaunystėj padėjęs galvą,
Lietuvą laisvą visad regi“.
Tokia yra socialinė partizaninės dainos 

aplinka ir socialinė jos prasmė: daina bu
vo priemonė išvengti kankinančios tylos 
kolektyve, ypačiai pintojoje partizaninės 
veiklos stadijoje — stovykliniame gyveni
me: buvo priemonė stiprinti kolektyviai 
heroine dvasią. Kai kurios dainos lietė ir 
konkrečias kautynes (Kalniškių mūšis, 
Raišupio didvyriai) ir savo turiniu kalbė
jo apie partizanini heroin) aktą — kovą ir 
žuvimą už tėvynę, tikėjimą, kad tėvynė 
juos atsimins, tačiau vaizdai apie motulę. 

Kariūnas
PARTIZANO DALIA

Toks melsvas vakaras, paskendęs pusnyse, 
Ir krenta sniegas — o toks lengvas, toks purus.
Kur eisime š| vakarą, jaunyste mano,
Jei šiam pasauly artimo jau nieko neturiu.

Jei nėra nieko, kas šį vakarą priglaustų, 
Ar bent paguostų vienu nuoširdžiu žodžiu... 
O verkia vėjas, kaip kapuos vėlė klajūnė, 
Ir prakeikimo liūdną dainą šakose girdžiu...

Taip vienas be namų, be tėviškės, be meilės
Ir taip be nieko — vienas darganų naktim
Su skaudančia širdim, su vystančia jaunyste, 
Su meile tėviškės, kurios jau niekas neatims.

Gal niekados neprisimins nepasiilgs mergaitė
Ir šaukiančios širdies iš šios vienatvės negirdės, 
Gal kažin kam šį vakarą aidės jos juokas, 
Ir kažin kam plauks žodžiai iš jos lūpų ir širdies.

Kur eisime šį vakarą, Jaunyste mano,
Jei šiam pasauly artimo mums nieko nebėra.
Tik juodos naktys — seserys klajūno partizano, 
Tik automatas prie širdies ir ošianti giria.

mergelę, namus yra tiek elegiški, kad par 
tizaninėse dainose, kaip ir ilgų amžių liau 
dies dainose, persveria minoriški tonai. 
Čia galima įžvelgti juo didesni vidaus dra
matizmą, nes partizanas laisvu apsispren
dimu yra pasirinkęs auką kovoje už tauti
nį principą ir atsisakęs nuo to, į ką taip 
veržiasi visa jo prigimtis, sėslaus, namų 
žmogaus prigimtis.

Neišaiškinti yra ir partizanų dainų kū
rėjai. Tačiau savo forma dainos yra arti
mos tai poezijai, kuri ieškojo artimo ryšio 
su liaudies kūrybos elementais vadinamo 
neoromantizmo metu (Miškinio, Aisčio, 
Brazdžionio, S. Nėries laikotarpis). Poeti
nio grožio ir melodijos originalumo atžvil
giu daugelis partizanų dainų buvo praei
namo pobūdžio; jos bus ateityje tam tikro 
istorinio laikotarpio liudininkas. Tačiau 
tarp jų yra ir didelio skonio, gilios, nuo
širdžios nuotaikos dainų kaip Žilvino .Dar 
tizanei“. Kariūno .Partizano dalia“, .Par
tizano kapas“.

(Bus daugiau)

IŠEIS ..ANYKŠČIŲ ŠILELIS“
Vysk. A. Baranausko „Anykščių šilelio“ 

nauja laida spausdinama Amerikoje. Ji 
bus iliustruota Prano Lapės dviejų spalvų 
piešimais ir įrišta. Tam leidiniui pratarmę 
parašė prof. V. Maciūnas, o prof. J. Bra
zaitis paruošė žodynėlį.

NAUJOS KNYGOS
Kaip Amerikos lietuvių spauda rašo. 

„Terros“ leidykla yra išleidusi tomą Rapo
lo Sk!pičio ats'minimų, A. Tūlio novelių 
rinkinį „Tūzų klubas“ ir plačią anglų kal
bos gramatiką.

LIETUVIO ATSAKAS
Bažnyčios ir mūsų tautos dažnus praei

ties lapus ženklina kankinių kraujas, jų 
meilės ugnis, kuri kaip tik juos į tą aukš
čiausią, į gyvasties auką nuvedė. Tą di
džiausią žmogiškąją kraujo auką giliai 
vertiname ir gerbiame.

Dar daugiau yra gerbtinas Dievažmogio 
Jėzaus Kraujas ir jo nelygstama meilė, 
gyvybės auka įrodyta. Dabartinis Kris
taus Vietininkas nurodo, kad toks išganin
gas garbinimas pritinkąs labiausiai šv. 
Mišių pakylėjimo ir komunijos metu. Ta
da kiekvienas tikintysis, vieningai su ku
nigu galįs pilnai tarti: „Paimsiu išganymo 
taurę ir šauksiuos Viešpaties vardo... Mū
sų Viešpaties Jėzaus Kristaus Kraujas te
saugo mano sielą amžinajam gyvenimui“.

Per vertą šv. komuniją priėmėjas turtė
ja atpirkimo, prisikėlimo ir amžinojo gy
venimo vaisiais, kuriuos nupelnė Kristaus 
Kraujas: stiprėja ta jėga, kuria pasižymė
jo kankinių atsparumas, kuri neleidžia po 
kasdieninių vargų našta suklupti. Šv. Jo
nas Auksaburnis kalbėjo, kad Kristaus 
Kraujas, vertai priimtas, demonus toli 
nubloškia, o angelus ir patį angelų Vieš
patį į mus prišaukia... Šisai pralietas 
Kraujas visą pasaulį apiplovė... Jis yra 
žemės rutulio kaina, kuria Kristus nupir
ko Bažnyčią... Mąstymas apie tai mūsų

TOLIMOJI AMERIKA
DAINŲ ŠVENTĖ

Čikagos lietuvių gyvenime paskutiniai
siais metais pastebimas, lyg ir didesnis 
įvairių organizacijų veiklumas. Matyt, 
jau ir patys lėčiausi tautiečiai įsikūrė, pra 
turtėjo ir turi daugiau atliekamo laiko 
suėjimams ir pabendravimams. I organi
zacijų vadovybes ir įvairius komitetus 
suėjo naujų jėgų, jau tremtyje užaugusio 
lietuviško jaunimo, be to, gyvumo įspūdį 
didina ir faktas, kad visa eilė susibūrimų 
(grynai dypukiškų) šventė savo dešimt
mečius. Šioje Amerikos lietuvių sostinėje 
visada buvo įvairių parengimų, minėjimų, 
paskaitų ir koncertų, tačiau liepos 2 d. 
įvykusi dainų šventė visus pralenkė tiek 
savo svarba, žmonių susibūrimu, o taip 
pat organizacinėmis pastangomis ir rezul
tatais. šiandien, kai dainos aidai jau nu
aidėję dingo didžiulio Michigano vilnyse, 
kai komitetai ir komisijos atsikvėpė po 
ilgų mėnesių planavimo ir galvosūkio, ga
lima drąsiai, vienbalsiai su visais daly
viais pasakyti, kad tai buvo puikus ir bet 
kokiose sąlygose pasigėrėtinas darbas. 
Chorai suvažiavę iš visos Amerikos, o ir iš 
Toronto, Kanados, sudarė apie tūkstantį 
dainininkų, jų tarpe žilagalvių veteranų, 
išdainavusių lietuviškuose choruose visą 
gyvenimą ir jaunučių lietuviukų ir lietu
vaičių. vos tik pradedančių aukotis lietu
viškai dainai. Kai visa ši brangi ir šimta- 
spalvė dainininkų masė (visos moterys 
buvo tautiniais rūbais pasipuošusios) su
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jausmus apvaldys... Mintykime, ką Die
vas mums suteikė, dėkokime jam, garbin
kime ne tik tikėjimu, bet ir darbais“.

i Dabartinis popiežius kreipia mūsų dė
mesį į pirmojo popiežiaus šv. Petro žo
džius: „Elkitės su baime jūsų keleivystės 
metu, žinodami, kad jūs esate atpirkti... 
ne gendančiais auksu ar sidabru, bet 
brangiu krauju Kristaus, kaip nesutepto 
ir be ydos avinėlio" (I Petro laiškas, 1, 
17-19). Girdėtina ir tautų apaštalo šv. 
Pauliaus kalba: .Jūs esate atpirkti didele 
kaina. Garbinkite ir nešiokite Dievą savo 
kūne!“ (I Kor., 6, 20). Tiems šventraščio 
žodžiams atsiskambant širdyse, be abejo
nės, dorumas kils, kildamas švies ir su
stiprėjusi Bažnyčia savo uždavinius atliks 
tikrai naudingai. Tuomet Dievo malonės 
veikimas, Dievo, norinčio visų išganymo, 
atpirkusio visus viengimio Sūnaus Krauj 
atpirkusio viengimio Sūnaus Krauju,,.vi
sus, kaip narius, pašaukusio į tą mistini 
Kūną, kurio galva yra pats Kristus, bro
liškos meilės ryšius tarp atskirų asmenų 
ir tautų nepaprastai sustiprins. Tada vi
suomeninis sugyvenimas bus kur kas tai- 
kingesnis, vertesnis Dievo ir žmogiškosios 
prigimties, sukurtos pagal Tvėrėjo pana
šumą.

Didis Kristaus Kraujo garbinimo apaš
talas buvo šv. Gasparas del Bufalo (1786- 
1837). Kai Romą užėmė imperatorius Na
poleonas, reika’avo, kad ir Gasparas pa
vergėjui prisiektų ištikimybę. Kristtus 
Kraujo šlovės skelbėjas atsakė: „Negaliu, 
neprivalau, nenoriu!“. Ir jis bevelijo 
tremtį.

Kristaus Kraujuje stiprybę randančio 
lietuvio atsakas pavergėjui bei gundan
čiam blogiui skamba panašiai ir praeityje 
ir dabartyje.

S. Matulis. MIC

ililiiiiniiiiiiiiiiiiitiiiiiiii'iiin...... ..
RAŠO: A. PUŽAUSKAS 

lipo ant milžiniškos Amfiteatro estrados 
ir Invokacijos vietoje užtraukė Dambraus
ko „Dieve, laimink mūsų Tėvynę“, didžiu
lė salė girdimai sušnarėjo, ir rankose be
gėdiškai atsirado nosinės tų nekviestų 
ašarų braukti.

Po neišvengiamų sveikinimų ir gražių 
žodžių, kurių labai stiprų ir turiningą ta
rė mūsų .atstovas WaSingtone J. Rajeckas, 
prasidėjo dainos. Dainų parinkimas buvo 
vienas iš nelengviausių rengėjų uždavinių, 
sukėlęs spaudoje nuomonių pasidalijimo 
ir ginčų. Buvo norėta apimti kiek galima 
daugiau mūsiškės dainos atspalvių, kartu 
duodant vietos ir mūsų naujiems kompo
zitoriams. nepamirštant senųjų, gilią vagą 
išvariusių tautinėje mūsų muziknja O 4a—— 
laiko nedaug. Koncertas pradėtas mišraus 
choro, diriguojamo Steponavičiaus, seno 
„Pirmyn“ choro vedėjo ir dirigento. Pa
dainuota štarkos „Aš nueisiu“, Zdaniaus 
, Siūbau, lingau paukštelis“ ir Žilevičiaus 
.Pasakyk, mergele“, šios dainos tai mūsų 
svajingų, „mergelių ir bernužėlių“ dainų 
pavyzdžiai. Lygumas, švelnumas ir rami, 
grakšti rpmantika, liaudies motyvai, liau
dies ma’onvbiniai ir mažybiniai „žode
liai“. Sekančiai dainų grupei vadovauti 
paėmė populiari Čikagos muzikė Alice 
Stephens, kuri vadovauja to paties vardo 
puikiam moterų chorui. Jos vadovybėje 
jungtinis moterų choras padainavo Br. 
Budriūno ilgesingai patriotinę „Tėviškė
lę“ — „Tavo upės sidabrinės. Tavo žvaigž-

(Nukelta į 4 ps’.)

(3)

A. MERKELIS

Eidamas dešimtuosius metus šį tą Vydūnas jau bu
vo skaitęs iš Šventojo Rašto, mėgdavo savo žiniomis ki
tiems išdidžiai pasigirti ir pasakotis, kas būsiąs, kai už
augsiąs. Tikėjo į didelį jam skirto gyvenimo uždavinį. 
Motina, kartą išgirdus jį tai kalbant, sako:

— Sūneli. Woltersdorfas (Vokietijoje tuomet žino
mas savo maldingumu) baigęs tik aštuntuosius metus 

Ir įžengiau pro angą 
Pasiilgtais vadino.
Įvest žhdėjo t šventyklą.

VYDŪNAS

jau du kartus buvo Bibliją perskaitęs, o tu jau dešim
ties metų dar nė karto neperskaitei, nors kalbi apie sa
vo didį gyvenimo uždavinį.

Tai Vydūną paveikė, ir jis tuojau rėdos Biblijos 
skaityti. Motina tuo džiaugės ir rūpinos, kad niekas 
jam netrukdytų. Ir juo toliau skaitė, juo Biblija jam 
darės įdomesnė ir patrauklesnė. Prieš jo akis atsivėrė 
naujas pasaulis, kuriame nors ir ne viskas buvo supran
tama ir aišku, bet jam darė didelį įspūdį. Kai kurios 
šventojo Rašto vietos jam taip patiko, jog išmoko at
mintinai.
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čia spausdiname pirmąjį skyrių— 

„VYDŪNO JAUNYSTĖ“
iš A. Merkelio parašytos 

plačios Vydūno 
monografijos.

Senasis Testamentas kūrybiškai stipriais pasakoji
mais, didingais vaizdais, savo dramatiškumu bei ryškio
mis asmenybėmis dešimties metų vaiką žavėjo, bet taip 
pat ir kėlė įvairių klausimų, į kuriuos rasti atsakymą 
jis tuomet buvo bejėgis. Ypač jam gilų įspūdį padarė Jo
bo likimas. Senajame Testamente Vydūnui daug kas ir 
nepatiko ir net atstumiamai veikė. Ypač jam nemielos 
buvo tos Senojo Testamento vietos, kur vaizduojamas 
žydų žiaurumas, gaš’umas ir nepermaldaujamas kerštas, 
vaduojantis dėsniu „akis už akį. dantis už dantį“. Nau
jojo Testamento tiesos jam buvo daug aiškesnės ir su
prantamesnės. Daugiausia gi jį traukė švento Jono 
Evangelija, kurios pradžią mokėjo net graikiškai.

Šventasis Raštas buvo vienas iš pagrindinių šalti

nių Vydūno asmenybei formuotis. Iš jo aiškėjo žmogaus 
gyvenimo tikslas, iš jo rinkos jis sau gyvenimo uždavi
nį. Žmogus turi būti Dievo žodžio vykdytojas ir savo 
gyvenimu ir darbais šviesti, kitiems tamsybėje rodyti 
kelią.

Šventajame Rašte ir gyvenime Vydūnui buvo daug 
kas ir neaišku, ir jis stengės išaiškinti. Su jį kankinan
čiais klausimais pirmiausia kreipdavos į tėvą. Tačiau 
ir jis nevisuomet padėdavo išsiaiškinti, kas buvo ne
aišku.

Storostų namuose mėgdavo svečiuotis kunigai, daž
niausiai iš Pilkalnio, kartais iš Lazdėnų ar dar iš toliau. 
Kartais atsilankydavo ir senukas kunigas Fridrikis 
Kelkis. (1801.VI.il - 1877.11.19), pirmojo lietuvių kalba 
laikraščio „Nusidavimai apie Evangelijos Praplatinimą 
tarp Žydų ir Pagonų“ (1832-1875) redaktorius, lietuviš
kų giesmių kūrėjas ir daugelio lietuviškų protestantiš
kų knygelių leidėjas. Vydūnas atsimena, kaip kartą at
silankęs baltagalvis senelis ant jo galvutės uždėjęs ran
kas kalbėjo šventus palaiminimo žodžius.

Pas Storostus besisvečiuoją kunigai daugiausia 
kalbėdavo tikybiniais klausimais, Vydūnas mėgdavo tų 
pokalbių klausytis: jie buvo įdomūs, nors kartais jis ir 
neviską suprasdavo. Kartą pas Storostą buvo atkeliavęs 
žilagalvis superintendentas su keliais kunigais. Dešimtį 
metų peržengęs Vydūnas stovėjo gretimame kambaryje 
už mažų atvirų durų ir klausės, ką jie kalba. Jį kankino 
kai kurie klausimai, ir jis tikėjos, kad senelis kunigas 
jam padės išsiaiškinti. Tad įsidrąsinęs pas juos įžengė.

— Norėčiau paklaust, — įėjęs drąsiai prabilo.
— Išeik, sūneli! Netrukdyk mūsų, — varė lauk sū

nų tėvas, bijodamas keistų jo klausimų.
— Tegu klausia vaikens, mes atsiliepsime, — švel

niai ragino žilagalvis superintendentas.
— Ar Dievas iš tikrųjų yra Meilė? — klausia Vy

dūnas.
— Taip, vaikeli. Pirmajame šv. Jono Apaštalo laiš

ke yra pasakyta: .Dievas yra meilė, ir kas pasilieka 
meilėje, pasilieka Dievuje, ir Dievas jame (4,16).

— Ar Jis žino, kas buvo, kas yra ir kas bus?
— O kaip gis, vaikeli. Juk Dievas pasaulį sutvėrė. 

Be jo valios žmogui nė plaukas nuo galvos nenukrinta.
— Ar Dievas sutverdamas žmogų žinojo kad jis 

nusidės ir reikės jį bausti ne vienerius, ne dešimt, ne 

šimtus metų, bet kartais ir tūkstantį, milijoną metų ir 
be pa’iovos amžių amžius?

— Šventajame Rašte daug kalbama apie Dievo 
bausmę tiems, kurie neklauso Jo žodžio. Šv. Mato Evan
gelijoje yra gražių palyginimų apie dangaus karalystę. 
Viename jų sakoma: Dangaus karalystė panaši į jūron 
Teistą tinklą ir užgriebianti visokios rūšies žuvų. Kai jis 
p'lnas, jj ištraukia ir, atsisėdę krante, gerąsias surenka 
j indus, o negerąsias laukan meta. Taip pat ir pasaulio 
pabaigoje: išeis angelai ir atskirs piktuosius iš gerųjų 
tarpo ir įmes juos į ugnies krosnį. Ten bus verksmo ir 
dantų griežimo“ (13,47-50).

Tų žodžių beklausant, Vydūnui baisiai suskaudo 
širdį, šios mintys jau seniai jį kankino. Kai supykęs ne- 
besivaldydamas savo piktumą išliedavo, jam dažnai mo
tina primindavo, kad pyktis esanti nuodėmė, už kurią 
Dievas skaudžiai baudžia. Dievo bausmė jį gąsdino. Jis 
netikėjo, kad Dievas galįs bausti. Ir dabar, užuot radęs 
suraminimą, išgirdo tokį jį jaudinantį atsakymą. Jis su 
tuo nenorėjo sutikti:

— Tai negali būti. Jei taip būtų Dievas nebūtų 
Meilė. Juk jis iš anksto žinojo, kad žmogus nusidės ir 
reikės jį bausti. Būdamas Meile Jis negalėjo tokio žmo
gaus sutverti.

— Senojo Testamento pirmosiose Mozės knygose 
pasakyta, kad Dievas sutvėrė žmogų pagal savo paveiks
lą, padarydamas jį visos žemės ir jos tvarinių valdovu 
Kai žmogus žalčiu pasivertusios piktosios dvasios su
gundytas paragavo gėrio ir blogio pažinimo vaisių, tapo 
mirtingas, buvo ištremtas iš Rojaus ir savo veido pra
kaitu valgo duoną. Dievas ne tik Meilė, bet ir Gėris, 
Tiesa ir gyvenimo šviesa. Savo žmonių meile Dievas 
gailestingas ir pasiuntė savo vienatinį sūnų, kad Jis sa
vo mirtimi išpirktų žmonių nuodėmes.

— švento Jono Evangelijoje pasakyta: „Dievas taip 
mylėjo pasaulį, kad davė savo viengimusįjį Sūnų, kad 
kiekvienas, kuris į jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį 
gyvenimą. Nes Dievas nesiuntė savo Sūnaus I pasaulį 
pasaulio teisti, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. 
Kas tiki į jį, tas neteisiamas, o kas netiki, tas jau pas
merktas. O pasmerkimas yra toks: šviesa atėjo | pasaulį, 
bet žmonės labiau mėgo tamsybę, kaip šviesą, nes jų 
darbai buvo pikti. Nes kiekvienas, kurs daro pikta, ne
kenčia šviesos ir neįeina į šviesą, kad jo darbai nebūtų
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1941 METŲ SUKILIMO 20-MEČIUI PAMINĖTI (IV)

B TAUTOS REZISTENCIJA TĘSIASI
Vienas labai reikšmingas 1941 metų su

kilimo bruožas turi atkreipti mūsų ypatin 
įį dėmesį. Lietuvių Fronto Bičiulių Tary
ba prieš porą mėnesių paskelbė spaudoje 
atsišaukimą, kviesdama lietuvius visame 
pasaulyje šiemet plačiai paminėti 1941 m. 
sukilimo sukaktį. Tame atsišaukime apie 
šį sukilimą rašo: „Sukilimas buvo pirmas 
lietuvių ginkluotos rezistencijos pasiprie
šinimo išsiveržimas. Nuo tada lietuvių tau 
ta nepaliovė priešinusis okupacijom. Keitė 
si okupantai. Keitėsi pasipriešinimo žmo
nės ir organizacijos. Keitėsi pasipriešini
mo formos bei metodai. Keitėsi net pozi
cijos, kuriose pasipriešinimas aštriausiai 
reiškėsi ar tebesireiškia. Nepakitusi betgi 
liko dvasia, iš kurios tekėjo pasipriešini
mo veiksmai; dvasia, kuri reiškė pasiryži
mą gintis nuo smurtu primetamo svetimo 
gyvenimo ir stiliaus, pasiryžimą gyventi ir 
kurti savitai, lietuviškai“. Iš šitos citatos 
matome, kad tas ypatingasis 1941 metų su 
kilimo bruožas yra rezistencinė lietuvių 
tautos dvasia, iškilusi sukilimo metu, ne
nutrūkstamai tebesitęsianti ir iki šiol. Ji 
ypačiai pasireiškė antrosios bolševikų oku 
pacijos pradžioj ginkluotu pasipriešinimu, 
partizaninėm kovom.

Paskutinis suki'imas dar tebesitęsia?

Tikrumoje pokario partizanų kovos yra 
ne kas kita, kaip dar vienas lietuvių tau
tos sukilimas. Pats didžiausias ir herojiš- 
kiausias sukilimas Lietuvos istorijoje. Jis 
užtuko be pertraukos daugiau kaip de
šimtmetį. Jame labiausiai ir gausiausiai 
pasireiškė brangiausios tautos jėgos —jau 
nimas. šio sukilimo metu partizaninės ko
vos pasiekė negirdėto kietumo, žiaurumo 
ir tiesiog legend arinio herojiškumo, var
pai turinčio ką nors lygaus ir viso pasau
lio istorijoje. Kas ėjo partizanauti, tas ži
nojo, kad eina mirti, tačiau vis tiek ėjo. Ži 
nojo kad kelio atgal nebus, bet vis tiek 
ėjo. Ir gyvi priešui nepasiduodavo. Todėl 
suprantama, kad vietinės bolševikų jėgos 
nepajėgė partizanų nugalėti. Partizanus 
palaužė tik tuomet, kai j pagalbą atėjo ru
sų enkavedistų divizijos ir kai buvo pa
naudotos provokacijos, agentų infiltracija 
į partizanų eiles, nauji gyventojų trėmi
mai į Sibirą ir kitos klastingos ir bruta
liausios priemonės. Bet vis tiek partizanų 
visiškai neišnaikino. Jų dar yra ir dabar, 
irs nedaug. Tik jie dabar 'laikosi pasy- 
mi.
Bolševikai kovose su partizanais turėjo 

keleriopai daugiau žuvusiųjų. Bet daug žu 
vo ir partizanų. Manoma, kad iš viso apie 
T.000. Tai pati didžiausioji lietuvių tau
tos auka ant tėvynės aukuro per tokį trum 
pą laikotarpį. Tačiau ir šioji auka nebuvo 
veltui. Ji ilgam laikui sulaikė bolševikų 
pastangas Lietuvą susovietinti ir surusin
ti. Ji lietuviu tautoje išugdė nepalaužia
mą pasipriešinimo dvasią, kuri {vairiom 
formom, šiuo laiku pasyviom, pavergtam 
krašte pasireiškia ir šiandien. Ji tąja dva
sia uždegė ir priaugantį jaunimą. Partiza
nų kraujas pasėjo tautoje sėklą, kurios 
vaisiai bus matomi dar ilgai, ilgai — gal 
šimtmečius. Mes negalime suvokti Apvaiz 
dos kelių. Gal būt, toji partizanų auka bu
vo būtina, kad Lietuva išliktų gyva. Ir ji 
išliks gyva!

RAŠO: MEČYS MUSTEIKIS

Sustiprinta sovietų priespauda sukels ir 
stipresni pasipriešinimą

Paskutiniu laiku bolševikai Lietuvoje 
vėl sustiprino savo baisias užmačias. Ne
girdėtu iki šiol mastu pradėjo persekioti 
tikėjimą, dvasiškiją, vyskupus. Ir tai pir
moje eilėje todėl, kad bolševikai aiškiai 
pamatė, jog tikėjimas yra tvirčiausias lie
tuvybės ramstis. Jau ištisą eilę metų ati
džiai sekdami kultūrinio gyvenimo apraiš
kas pavergtoje Lietuvoje, paskutiniaisiais 
metais pastebime ir čia sustiprintas bolše
vikų pastangas išstumti lietuviškumą iš 
visų kultūrinio gyvenimo sričių: teatrų, 
muzikos, meno, literatūros ir visur kitur. 
Vieton išstumiamojo lietuviškumo bolševi 
kai prievarta bruka sovietines idėjas. Ypa 
čiai pradėjo propaguoti vadinamąją tautų 
draugystę tarp „broliškų respublikų“. Bro
liškomis respublikomis jie vadina visus so 
vietų valdomuosius kraštus. Bolševikai 
vis griežčiau reikalauja atsisakyti tauti
nių - nacionalinių lietuviškų bruožų, nes 
tai, esą, trukdo tik „broliškų tautų“ drau
gystei. Tamprios „tautų draugystės“ pir
moje eilėje reikalaujama su pačia „broliš- 
kiausia“ tauta — rusų tauta. Ji pati visai 
tai akcijai ir vadovauja. Šioje sustiprinto
je akcijoje slepiasi ne kas kita, kaip gud
riai užmaskuota rusifikacija. Tai naujau
sieji caro palikuonių bolševikų metodai su 
rusinti jų pavergtąsias tautas, kartu ir 
Lietuvą.

Bet lietuvių tauta atlaikys ir šiuos ban
dymus, kaip jau ne kartą Lietuvos istorijo 
je atlaikė. Kaip beviltiškai Lietuvos liki
mas atrodė po 1863-jų metų sukilimo. Gal 
dar liūdniau, kaip dabar. Jokio pragiedru 
lio nebuvo matyti Lietuvos ateičiai. Se
kant vyskupu Baranausku, galima tvirtin

PAKINKYTAS DELFINAS
Maža yra jūros gyvūnų, apie kuriuos 

tiek daug būtų sukurta mitų ir legendų, 
kaip apie delfiną. Delfinams priskiria
mas vos ne žmogaus protas. Tas, kas ma
tė šiuos gyvūnus jūroje, žino, kad jie ne
pikti, geraširdžiai, linksmo būdo. Tačiau 
apie jų protinius sugebėjimus dar visai 
neseniai nieko nebuvo žinoma, išskyrus 
tai kad delfinai nelaisvėje negyvena.

Didelį susidomėjimą kelia mokslininkų 
tyrinėjimai, atliekami Marinelande (Flo
ridos valstija Amerikoje), Atlanto vande
nyno krante. Čia įrengtas okenariumas, t. 
y. natūralaus tipo akvariumas. Jis atskir
tas nuo okeano dirbtine pertvara.

Delfinų ypatybės iš karto sudomino 
mokslininkus. Paaiškėjo, kad jie puikiai 
girdi ne tik virš vandens, bet ir vandeny
je, greit pripranta prie žmogaus, kuris 
juos maitina, išskiria jį iš kitų tarpo, pa
gal signalą (varpo skambesį) atplaukia 
maitintis. Vėliau jų net nereikia šaukti 
varpu: patys, atėjus laikui, renkasi į skir
tą vietą, nekantriai kaišioja iš vandens 
galvas, tartum primindami, kad atėjo 
metas pietauti.

Taip Marinelando mokslininkams gimė 
mintis pabandyti delfinus dresiruoti.

Dresiravimui buvo išrinktas delfinas 
vardu Flipi. Jis gimė ir išaugo Floridos 

ti, kad iš tikrųjų anuomet nei druko, nei 
rašto mums pažint nedavė, kad Lietuva 
taptų ir tamsi, ir juoda, ir kad niekad ne
prisikeltų iš rusų vergijos. Bet juo labiau 
anuomet rusų žandarai skriaudė, prievar
tavo ir rusino Lietuvą, juo labiau budo lie 
tuvių tautos sąmonė. Kol visiškai pabudo 
ir prikėlė Lietuvą naujam laisvam gyveni 
mui. Ir dabar sustiprinta bolševikinių ru
sų akcija — subedievinti ir surusinti kraš
tą — sukels tautoje sustiprintą, dar dides
nį pasipriešinimą, kurs padės Lietuvai iš
silaikyti gyva tol, kol vėl išauš laisvės ry
tas. Neabejokime tuo ir nepraraskime vil
ties! Tauta, kuri turi tokią gilią tautinę są 
monę ir pajėgia taip kietai priešintis oku
pantui, niekad nežus!

Krašto rezistencija įpareigoja ir mus

Tautos rezistencija pavergtoj Lietuvoj 
— pasipriešinimas okupanto kėslams nepa 
liaujamai primena ir mums mūsų uždavi
nius tremtyje. 1941 metų sukilimo rezis
tencinė dvasia ir tebesitęsianti žūtbūtinė 
tautos kova su nelygiu priešu, o ypač taip 
gausiai pralietas partizanų kraujas įparei
goja ir mus įsijungti į bendrą kovą už Lie 
tuvos laisvę. įsijungti tiek, kiek leidžia 
mūsų gyvenimo sąlygos ir aplinkybės.

Neminėsime plačiau mūsų uždavinių ir 
įvairių kovos galimybių aplamai. Čia pa
liesime tik jautriausią mūsų bendruome
ninio kūno dalį — jaunimą. Į ką reikia 
kreipti didžiausias dėmesys, netiesiogiai 
mums parodo patys Lietuvos okupantai. 
Jie dabar visą dėmesį kreipia į jaunimą, 
tai ir mūsų svarbiausias dėmesys priklaus 
so jaunimui.

Norėdami suklaidinti jaunimą, bolševi
kai paskutiniu laiku biauriausiu būdu 
klastoja Lietuvos istoriją, išgalvotai der- 

okenariume, sveria 105 kg, yra 2 m 10 
cm ilgio.

Flipi greit išmoko įvairių triukų, kar
tais gana sudėtingų. Panašiai kaip šunys, 
jis stveria ir atneša į vandenį įmestas laz
das, teniso kamuoliukus. Labai jam pati
ko skambinti virš vandens pakabintu var 
pu (virvės galas būna vandenyje beveik 
matro gylio). O štai vienas iš sudėtingų 
triukų: po vandeniu nuleidžiamas lankas, 
Flipi apsiverčia aukštielninkas ir praplau 
kia pro lanko vidurį po to padaro aštuo
niukę Ir vėl plaukia atgal. Be to, Flipi de
monstruoja savo puikius šuolius. Virš 
vandens kelių dešimčių centimetrų aukšty 
je pakabinamas papirosiniu popieriumi 
užklijuotas lankas. Dresiruotojui suko
mandavus, Flipi skrieja į orą, neria pro 
lanką, suplėšydamas popierių, ir, padaręs 
pusratį, pasislepia vandenyje. Ir pats įdo
miausias Flipi programos numeris yra 
paskutinis, čia prasideda visiškai neįpras 
ti dalykai. Flipi lyg arklį pakinko į laive
lį, kuriame sėdi keleiviai, dresiruotojas 
ima į rankas vadžias, ir po komandos Fli
pi neria pirmyn, vilkdamas paskui save 
laivelį.

įdomus reiškinys — delfinas pakinky
tas į laivelį! 

gia nepriklausomybės laikus, šmeižia žy
miuosius mūsų veikėjus, o ypačiai partiza 
nūs; stengiasi išstumti lietuvių tautinę 
dvasią ir kultūrą iš visų Lietuvos kultūri
nio gyvenimo sričių; verčia jaunimą stoti 
į komunistines organizacijas, kad tuo bū
du būtų lengviau jį nutautinti ir susovie
tinti; stengiasi išrauti iš jaunimo širdžių 
tikėjimą, kad tuo būdu būtų lengviau jau 
nimą nužmoginti ir padaryti neatsparų vi
soms bolševizmo užmačioms. Už tai mūsų 
jaunimo pagrindiniai uždaviniai laisvuose 
Vakaruose turi būti priešingybė bolševiz
mo kėslams. 1941 m. sukilimo sukakties 
proga verta juos priminti:

1. Gerai pažinti Lietuvos istoriją iki 
paskutiniųjų laikų, įskaitant ir partizanų 
kovas. Čia jaunimas, lygindamas Lietuvos 
istoriją su kitų tautų istorijomis, pajus 
lietuvių tautos dvasinę didybę, heroišku- 
mą ir daugeliu atvejų prieš kitas tautas;

2. Gerai mokėti lietuvių kalbą ir būti 
sąmoningais lietuviais. Nuolatos skaityti 
lietuvišką spaudą. Dalyvauti lietuvių kul
tūriniame gyvenime. Pažinti Lietuvos geo
grafiją;

3. Stoti į lietuviškas organizacijas ir bū
ti aktyviais jų nariais;

4. įsijungti į PLB bendruomeninę veik
lą. Vyresniesiems pasitraukiant iš PLB 
organų, neatsisakyti užimti jų vietas;

5. Būti giliai tikinčiais ir dorais žmonė
mis, nes tik stiprios moralės žmonės šiais 
laikais pajėgs pilnai perprasti ir vykdyti

Ten, kur Nemunas banguoja
(Tarybinės spaudos

Oi nelaimė, ką aš matau —
Širdį ver kaip yla:
Numylėtoj mano vietoj
Gyvena barzdyla.

A. Vienažindys

VIRTUVĖS AGRONOMAI
— Pavardė, vardas? Amžius?
— Bernadeta Žandorytė. Dvidešimt 

metų.
— Ta-aip, — Mironienė susimąstė. Tin

ka. Kokia nauda iš pagyvenusios moters? 
Jos nevaikysi... O ši — jauna, tvirta, mer 
g!na — gražu pažiūrėti...

— O virti moki?
— Kaipgi! Tai, galima sakyti, mano 

specialybė. Netikite? štai diplomas.
Mironienė pavartė rankose Kauno sodi- 

ninkystės-daržininkystės technikumo bai
gimo dokumentą. Paskui paklausė:

—.O cukrų mėgsti?
— Kaip čia jums pasakius...
— Taigi, nelabai mėgstat, šitai neblo

gai, vaikeli. Saldumynai, visokie tik figū
rą gadina. Na, ką gi, skaityk, kad priim
ta. Imkis darbo.

Ir Bernadeta ėmėsi darbo. Bet ne prie 
katilo konservų fabrike ji ėmė triūsti, 
kaip galima būtų pagalvoti iš šio pateikto 
pasikalbėjimo. M&t, toks pokalbis vyko 
ne įmonės kadrų skyriuje, o siuvėjo Miro
no bute (Kaunas, K. Didžiulio g., 3-8). 
Bernadeta ėmė triūsti prie... šeimos kati
lo. Apsiginklavusi samčiu, ji pluša prie 
puodų, ruošdama reiklios šeimininkės aki 
vaizdoje pietus.

Technikume įsigytos žinios gelbsti Ber
nadetą ir turguje, kai ji perka produktus, 
ir virtuvėje, kai ji ruošia maistą Miro
nams. Tik gaila, kad technikume nebuvo 
skaitomas grindų plovimo ir baltinių 

visus lietuvių tautai Apvaizdos skirtus 
uždavinius.

Lietuvių jaunimas, išpildydamas čia pa
minėtus nurodymus, drauge atliktų ir ele
mentarinius prigimties įsipareigojimus 
lietuvių tautai. Kartu tai būtų jau para
ma (kad ir netiesioginė) pavergtam kraš
tui ir ryškus pasipriešinimas okupanto 
kėslams. Ir priešingai: reikia gerai įsidė
mėti, kad kiekvienas nutautėjęs mūsų 
jaunuolis yra ne kas kita, kaip savanoriš
ka mūsų tautos parama okupantams.

Minėdami 1941 metų sukilimo 20-tį, pir
moje eilėje iškeliame lietuvių tautos gilią 
tautinę sąmonę ir nepalaužiamą ryžtingū- 
mą kovoti už Lietuvos laisvę bei nepri- 
k’ausomybę.

Iškeliame nuo 1941 metų sukilimo nuo
latos besireiškiančią nepalūžusią rezisten
cinę lietuvių tautos dvasią okupantui.

Ryžtamės vykdyti savo svarbiausiuosius 
įsipareigojimus Lietuvai.

Giliu liūdesiu ir didžiu sopuliu širdyje 
prisimename 1941 metų sukilimo metu 
žuvusiuosius.

Prisimename visus Sibiro tremtyje mi
rusiuosius.

Prisimename ir visus visų sukilimų ir 
visų kovų už Lietuvos laisvę metu paau
kojusius savo gyvybes.

Prisimename ir ypatingą pagarbą iš
reiškiame visiems mūsų žuvusiems parti
zanams.

Amžiną paminklą jiems visiems savo 
širdyje stato dėkinga Lietuva! (ELI)

ištraukos, kurios aiškios ir be aiškinimų)
skalbimo kursas. Kaip jai dabar tiktų to
kios žinios!

Vįs rečiau ir rečiau Bernadeta Žando
rytė prisimena kolūkį Kovarsko rajone, į 
kurį ji buvo paskirta dirbti agronomu. 
Nėra kada svajoti! Juk mieste geriau gy
venti, kaip kaime. Viena tik bėda — ne
leidžia šeimininkai į šokius. Pasirodo, Mi
ronienė neigiamai žiūri ne tik į tas mergi
nas, kurios mėgsta cukrų, bet į tas, kurios 
mėgsta po darbo dienos pailsėti, pasilinks
minti.

— Šokiai, pažintys, vaikeli, į gerą neve
da. Tik nuo darbo atitraukia, —į sako ji.

Po TSKP CK sausio Plenumo Kaune 
įskaiton paimti tie, kurie dirba ne pagal 
specialybę. Su daugeliu jų jau buvo kal
bėtasi. Tačiau toliau kalbų nenueita. Ir 
toliau dirba... archyve Kauno Medicinos 
insituto auklėtinė stomatologė Stasė Bu- 
rag enė, nors respublikos rajonuose la
bai reikalingi gydytojai. Agronomų Kau
ne galima sutikti kur tik norima, net na
mų valdybose ir laidotuvių biure. Visi šie 
žmonės seniai numojo ranka į savo diplo
mus ir paskyrimus. Tačiau ar galime mes 
numoti ranka į juos? Ar gali Kauno vi
suomenė taikstytis su tokiais?

K. Kaukas
.Komjaunimo tiesa“, 1961-VII-2

22.000 siuvamų mašinų staliukų į Kubą
(E) Kauno medžio apdirbimo kombina-. 

tas gavo užsakymą iš Podolsko įmonės pa
gaminti 22.000 staliukų siuvamoms maši
noms, kurios bus siunčiamos į Kubą. Žino
ma, visas atsiskaitymas eina per Maskvą/ 
kuri sau ir pelną pasiima.
100 Lietuvos žvejų laivų Baltijoje ir 
Atlante

(E) Vilniaus radijo pranešimu dabar 
prie Kanados krantų, Šiaurės jūroje ir

peikiami. Kas daro tiesą, tas eina flsviesą, kad jo darbai 
pasirodytų, nes jie padaryti Dievuje“ (3,14-21).

— Dievas žmogui davė laisvą valią pasirinkti gėrį 
ar blogį ir pagal žmogaus gėrio ar blogio pasirinkimą jį 
skiria į išrinktuosius ar pasmerktuosius,—mėgino įtikinti 
ir tėvas dar vis abejojantį sūnų.

Tačiau ir tėvo žodžiai neįtikino jo abejojimų.
— Noriu visados tikėti, kad Dievas yra Meilė. Ki

taip negali būti! — šaukė susijaudinęs ir išėjo lauk, ne
benorėdamas klausyti, kas kunigų kalbama.

Vydūnui sunku buvo sutikti su kunigų nuomone, ir 
abejojimai jį toliau kankino. Jam atrodė, kad visi Dievo 
tvariniai turi būti tobuli. Juk ir Kristus savo mokyti
niams skelbė: „Būkite tat tobuli, kaip ir Jūsų dangiš
kasis tėvas tobulas“ (Mato, 5,48).

Tačiau gyvenime Vydūnas matė daug blogybių, su
rasdavo jų ir savyje.

Ypač jam į akį krito girtavimas, kartais žmones pa- 
verčiąs į- būtybes žemesnes už paprasčiausius gyvulius. 
Girtas praranda p.otą ir savo žmogiškos garbės pajau
timą. Vydūno tėvai svaigalų negerdavo. Tėvas pasako
davęs kad jo tėvai ir net tėvų tėvai negirtaudavę.

Žmogaus prigimtį žeminančiu veiksmu Vydūnui at
rodė ir rūkymas. Nei jo tėvai nei seneliai nerūkė. Maty
davo jis rūkančius kaimynus. Vienas aukštas senelis rū
kydavo i'gą pypkę. Vydūnui jis buvo mielas malonus. 
Mėgdavo su juo pakalbėti. Jis Vydūnui visokių pasakų 
ir padavimų paporindavo. Vydūnas, klausydamas sene
lio pasakų ir poringių, stebėdavo, kaip jis su pasigardžia
vimu papsėdavo savo ilgų cibuku pypkę.

— Vaikaiti, gal nori dūmelį patraukti? - kartą pa
kalbino jį senelis.

— Oi. ne, ne! — kratės Vydūnas.
— Na. pamėgink, pamatysi, koks gardumėlis.
Viskuo besidomįs vaikas paklausė raginimo: o gal 

ir gardu? Trukte’ėjes vieną kartą dūmą pasijuto be- 
svaigstąs. Veide1 is išbalo, galva sukosi, rankos pradėjo 
drebėti. Juokais leipdamas senelis dar kartą siūlė trauk
ti dūmą, bet Vydūnas, lyg per miglas bematydamas, 
ranka stumtelėjo siūlomą pypkę ir kaupė visas jėgas, 
kad- svaigulys nepertrenktų ant žemės. Tai buvo vienin
telė jo rūkymo pamoka, ir jis visą gyvenimą liko ne
rūkąs,

žaidimuose gyvas, vikrus, ūmus likęs vienas Vydū
nas būdavo susimąstęs, ilgesingas. Iš mažens jau jis sky
rėsi iš savo amžininkų ir išvaizda, ir elgesiu, ir galvose
na. Jo savotiškumas nevisuomet jo vienmečių būdavo 
pagarbiai sutinkamas. Kartais jis sukeldavo kituose ir 
pavydo, o kartais net paniekos, skatinančios jį įžeisti. 
Prisimena jis, kai dar vaikas susisvajojęs stovėdavo Pil
kalnyje ar Tilžėje kur tarpvartėje ar tarpduryje, lauk
damas grįžtančio tėvo. Praeiną vaikigaliai jį paniekina
mai apšaukia, kartais meta į jį pagalį ar akmenį, ar net 
pribėgę drožia jam į veidą ir lekia tolyn. Greitakojis 
Vydūnas tuoj pat mušeiką pasivytų, ir jo plieninės ran
kos bematant jį priremtų prie gatvės grindinio. Bet ar 
Mokytojo nepasakyta: „Jei kas tave ištiko per dešinį 
skruostą, atsuk jam ir antrą“. Pajautus smūgį ne tiek 
kūnas, kiek širdis susopdavo: kodėl taip elgiamasi, juk 
niekam jis blogo nepadarė, rodos, su jo broliais taip ne
pasitaiko. Ar tik jis nesąs siaučiamas kažkokio ne- 
labumo.

Paūgėjęs Vydūnas su savo amžininkais pakalbėda
vo ir apie mergaites. Ir tos kalbos jam teikdavo daugiau 
skausmo, negu paguodos. Vydūnas motery jau iš mažens 
matė kažka švento žmogaus dvasią keliančio. Jo gi 
draugai nešvankiai kalbėdavo apie savo santykius su 
mergaitėmis. Vydūnui toks jų elgesys buvo nesupranta
mas ir koktus, primenąs kažką nešvaraus, žmogų nieki
nančio ir žeminančio.

Didėjanti gyvenimo patirtis aštrino sunkiai spren
džiamą klausimą: iš kur ir kodėl tobulo Dievo tvariniuo
se tiek daug blogio?

— Ar tik šalia Dievo — Kūrėjo nėra kitos griaunan
čios jėgos. Ar tai nėra darbas velnio, apie kurį jam kal
ba ir tėvai. Kodėl Visagalis Dievas leidžia savo tvari
niuose tarpti blogiui?

Kad tai piktosios dvasios, velnio darbas, ir Kristus 
savo prilyginimuose apie Mesijo Karalystę skelbė mo- 
kvtiniams: „Dangaus Karalystė panaši į žmogų, kuris 
pasėjo savo dirvoje geros sėklos. Bet žmonėms bemie
gant, atėjo jo neprietelis, pasėjo kviečiuose raugių ir 
nuėjo sau. Kai želmuo paaugo ir užmezgė vaisių, tuomet 
pasirodė ir raugės. Šeimininko tarnai atėjo ir jam tarė: 
Viešpatie, argi ne gerą sėklą pasėjai savo dirvoje? Iš 
kur gi atsirado raugių? Jis jiems atsakė: Tai padarė

žmogus neprietelius. Tarnai jam sakė: Jei nori, mes ei
sime ir išrinksime jas? Jis atsakė: Ne, kad kartais rink
dami rauges, neišrautumėte drauge su jomis ir kviečių. 
Palikite vienus ir kitus augti iki piūčiai: piūties metu aš 
pasakysiu piovėjams: Pirma išrinkite rauges ir suriškite 
jas į pėdelius sudeginti, o kviečius sukraukite į mano 
kluoną“ (Mato, 13, 24-30).

Paleidęs žmonių minias, kurios jūros pakrantėje 
klausė jo prilyginimų apie Mesijo karalystę, Kristus pa
rėjo namo ir mokinių prašomas išaiškinti dirvos raugių 
prilyginimą, jiems tarė: „Kurs sėjo gerą sėklą, yra žmo
gaus Sūnus. Dirva — pasaulis, gera sėkla tai karalystės 
vaikai, raugės — netikę vaikai. O neprietelis, kuris jas 
pasėjo, yra velnias, piūtis — pasaulio pabaiga; pjovėjai 
— angelai. Taigi, kaip surenkama raugės ir sudegina
ma ugnyje, taip bus pasaulio pabaigoje. Žmogaus Sūnus 
siųs savo angelus, ir jie surinks iš jo karalystės visus 
papiktinimus ir tuos, kurie darė neteisybę, ir juos įmes 
į ugnies krosnį. Ten bus verksmo ir dantų griežimo. 
Tuomet teisingieji žibės, kaip saulė savo Tėvo karalystė
je (Mato, 13, 37-43).

Bręsdamas ir daugiau patirties įgydamas Vydūnas 
žmonėse vis labiau pastebėdavo ir blogio bei visokių 
ydų, nesiderinančių su kilniu žmogaus pašaukimu. Kiek
vienas žmogus daugiau ar mažiau yra kitų veikiamas, o 
ir jis taip pat kitus veikia. Vieni kitus veikla jų sąmonę 
šviesindami kiti gi ją temdindami, stumdami žmogų 
prie blogio. Vydūnas jautė pašaukimą kitus veikti švie
sinančiai ir šalinos to, kas jį galėtų veikti tamsinančiai.

— Būdamas mažas vaikas, — rašo Vydūnas, — jau
čiausi ypatingai laimingas, kad galėjau kitus pradžiugin
ti, jiems ką gero padarydamas. Ir stengiaus vis tvirtinti 
sutikimą ir gerus santykius tarp artimųjų. Tiesiog nusi- 
gąsdavau, kad savo staigumu juos kartais pats suar
džiau. Taip labai to nenorėjau, o pasitaikydavo, tarsi ko
kia galia mane norėtų pažeminti. Kitų gerovė, jų 
džiaugsmas ir laimė man vis rodėsi pagrindu viso ir ma- 

•no gyvenimo nušvitimo. O subrendęs išmaniau, kad tai 
ir tik yra kas pridera kilniam žmogui (Kalėjimas Lais
vėjimas 64 psl.).

(Bus daugiau)

Baltijoje žvejoja apie 100 Lietuvos žvejų 
laivų. Jūreiviams, žvejojantiems Atlante, 
dabar ruošiami trumpalaikiai papildomi 
seminarai. Galimas dalykas, jie apmokomi 
ir tokių dalykų, kurie su žvejyba nieko 
bendra neturi.
Kiaulienos centnerio savikaina—100 
rublių (naujais pinigais)

(E) Šilutės rajono .Artojo“ kolchozo ga
minių savikaina dar esanti labai aukšta, 
kritikuojama Vilniaus radijo transliacijoje ' 
.Valandėlėje žemės ūkio darbuotojams*. 
Kiaulienos centnerio savikaina čia esanti ■ 
100 rublių (arba 1.000 rb. senais pinigais)-.-

...r:

MAISTO PAKAKS

Maisto 20 mlliardų žmonių yra 
įmanoma pagaminti

Suintensyvinus maisto produktų gami
nimą ir padidinus žemės naudojamąjį 
plotą, galima išmaitinti mažiausia, 20 mi- 
liardų žmonių. Dabar žemės rutulyje gy
vena trys miliardai žmonių. Tokiais teigi
mais profesorius, Nobelio laureatas A. Vir 
tanen iš Helsinkio, Suomijoje, pasisuko 
prieš baimę, kad nuolatinis žemės gyven
tojų didėjimas gali priversti žmones ba
dauti. Taip jis kalbėjo Lindau, V. Vokie
tijoje, chemijos Nobelio premijų laimėto
jų suvažiavime. Virtanen gavo Nobelio 
premiją už savo naują metodą konservuo
ti pašarui ir pašarinėms žolėms. Jis dar 
pasakė, kad daugelis šalių, išskyrus Pie
tų Ameriką ir Afriką, žemės ūkio, gamybą 
par paskutiniuosius dešimt metų • labiau . 
padidino, negu gyventojų prieauglis reika. 
lauja. Greičiausia, kad ryšium su pakilu
siu turtingumu žemės gyventojų skaičius 
ateityje didės lėčiau, negu iki šiol. Štatisr A 
tikos duomenys ir apskaičiavimai, kada 
žmonija žus dėl stokos vietos neturi „rea
laus pagrindo“- - , ....-y • ’ },0.
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Europos Lietuviu Kronika MŪSŲ RĖMĖJAI
Alfonsas Barzdys, apmokėdamas susi-

„EUROPOS LIETUVIS“ PADARYS 
PERTRAUKĄ

Šis numeris prieš vasaros atostogas yra 
paskutinis.

Kitą savaitę „Europos Lietuvis“ neiš
eina.

O paskui vėl eis tvarkingai.

SKAITYTOJAI TUOJ GAUS KNYGĄ
Jau baigtas {rišti naujas Nidos Knygų 

Klubo leidinys — prof. Igno Končiaus 
knygos „Žemaičio šnekos“ I dalis. Knyga 
išsiuntinėjama skaitytojams.

Tai knyga apie žemaičius — žmones, jų 
santykius, aplinką.

Tos knygos netrukus išeina ir antroji 
dalis.

LONDONAS
REMONTAS BAIGIAMAS

Londono Lietuvių Namai kuris laikas 
kaip remontuojami.

Remontas netrukus jau Baigiamas.
Dabar Lietuvių Namai bus baltos spal

vos.

dintą žodį ir kiekvieną savo krašto žmo
gų-

Vanda Jomantienė-Kolasinskaitė, sulau 
kusi 65 metų, palaidota balandžio 6 dieną 
Braunschweigo Katalikų kapinėse. Savo 
gyvenime pasižymėjo darbštumu ir gera
širdiškumu.

Juozas Dubauskas, ilgametis Lietuvos 
Policijos tarnautojas, tremtyje invalidas 
ir siuvėjas, gimęs 1900.V.10 Čelniukų kai
me, Tverečiaus valsč., Švenčionių apskr., 
mirė 1961.VI.18 Neustadto miesto ligoni
nėje, palaidotas birželio 22 d. Neustadto 
miesto kapinėse.

Teko jam gyventi Hamburge, Spacken- 
berge, Neustadte. Visur buvo renkamas { 
visus lietuviškų organizacijų komitetus, 
kur uoliai darbavosi mūsų tautiečių gero
vei.

LIETUVIŲ KUNIGŲ JUBILIEJUS
Šiemet švenčia lietuviai kunigai 15-kos 

metų kunigystės jubiliejų (1946.VII.21 bu 
vo įšventinti Eichstaette ir Romoje) šie
lietuviai kunigai: J. Budzeika, A. Bukaus
kas, V. Kaleckis, S. Lisauskas, J. Klimas, 
V. Salaviejus, V. Šarka, K. Vaišvilas, K. 
Butkus-Butkevičius, K. Černiauskas, J. 
Duoba, S. Matulis, B. Liubinas.

LONDONIŠKIAI ISPANIJON
Nemaža Londono lietuvių šiais metais 

atostogų vyksta Ispanijon. Turintieji nuo
savas mašinas, pasiima ir savo draugus.

VOKIETIJA
HAMBURGAS

Gauna naujus butus Gaidelių šeima, Ku 
lisauskai, Poviloniai, Baziliauskai, Salia
monai, Aučiai Klimkaičiai, Jagomastai, 
šikšniai.

Lietuvių dailininkų parodą numatoma 
suruošti Hamburge rugsėjo mėnesį. Visą 
sunkiausią darbą apsiima atlikti žurnalis
tas Gediminas Šilkas.

Hamburgo lietuviai numato šiemet iš
leisti sienini savaitinį nuplėšiamą kalendo 
rių. Šalia kalendariumo bus keli lapai vi
siems lietuviams žinotinų reikalingų ad
resų. Užsisakyti galima „Aušros Vartų“ 
redakcijoje, (24a) Hamburg-Altona, Lan- 
genfelder Str. 113 IV.

Padidėjo lietuviškos šeimos. Juozo ir 
Onos Rainių šeimoje gimė birželio 19 d. 
dukrelė Erna Rainytė.

Stasio ir Valės Jocių šeimoje — birže
lio 28 d. ketvirtas sūnus Vidutis Jocis.

Freden-Leine, Butkevičių šeimoje gimė 
birželio 2 d. sūnus Mykolas Butkevičius.

MŪSŲ MIRUSIEJI
Mykolas Pipiras mirė kovo 17 d. Kiel - 

Friedrichsorte.
Jis gimė 1885.XII.22 Šigaliuose, gyveno 

ir dirbo Klaipėdoje. Buvo aktyvus Klaipė 
dos Katalikų Parapijos bažnytinio komi
teto narys. Dėl savo gero būdo buvo visų 
mylimas. Labai vertino lietuvišką spaus-

DANIJOJE APSILANKIUS
Lietuvių su vokiečių išduotais kelionės 

dokumentais danai neįsileidžia, reikalin
ga viza. Danijos konsulate Flensburge už 
vizą vienai dienai iš lietuvių nieko nepa
ėmė, nors paprastai imama DM5.60. Vokie 
tijos piliečiams įvažiuoti Danijon nereika- 
linge jokia viza. Danijoje Vokietijos pasie 
ny ir toliau iki daugiau kaip 30 km danai 
daugiausia kalba vokiškai. Vokiečiai sa
ko, kad Vokietijos - Danijos pasieny be
veik visi danai moka vokiškai, tik nenori 
kalbėti... Danai, kai nugirsta, kad kalbi 
vokiškai su neįprastu jiems akcentu, tai 
tuojau rodo daugiau mandagumo.

Danijoje maisto produktai, palyginti su 
V. Vokietija, yra pigesni, kai kas net pu
sė kainos.

Kiek teko matyti nuo vokiečių sienos 
iki 30 km, ūkiai atskiri, trobos-pastatai 
mūriniai, su sodais, kaip Lietuvoje, pui
kiai sutvarkyta ir gražiai atrodo. Laukuo
se matyti tik karvių kaimenės, arklių ne
simato. Laukai apsodinti nuo vėjų krū
mais, ir atrodo lyg „javų sodai“, — ne 
taip, kaip Lietuvoje, kur gali žvelgti į lau 
kų tolumas ir banguojančius javus. Dirba 
ma mašinomis. Keliai ir susisiekimas vi
same krašte puikus. Žmonės gražiai apsi
rengę mieste ir kaime, santūrūs, bet kai 
užkalbini, gyvai ir' maloniai reaguoja ir 
rodo palankumo šypseną.

Valdinėse įstaigose tarnautojai turi vi
sišką supratimą apie dabartinę Lietuvos 
padėtį. J. C.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškomi šie asmenys:
1. Jonas MILIUS-MULEVIČIUS,
2. Juozas KUNDROTAS.
Smulkesnių žinių ryšium su šiais paieš

kojimais galima gauti Lietuvos Pasiunti
nybėje: 17 Essex Villas, London, W.8.
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TOLIMOJI AMERIKA — RAŠO: A. Pužauskas

(Atkelta iš 2 psl.)
dės gintarinės“... P. Stelingio žodžiai. To
liau — , Eglės rauda“ mūsų naujo ir ža
dančio muziko Br. Markaičio, Jėzuitų Či
kagos vyriausiojo ir buvusio „Europos 
Lietuvio“ nuolatinio bendradarbio, gyve
nusio Londone, kūrinys. Sekanti dainelė 
pagal St Santvaro žodžius „Lopšinė“, 
muzika Amerikos lietuvaitės vienuolės 
Bernardos, SSC, apie miegančią karalaitę 
Baltijos jūrų gintaro kambary. Moterų 
choras baigė gyva ir išdykusią Vanagaičio 
— Jakubėno harmonizuota „Rodos, par- 
pulčiau“. Šioje dalyje vėl prisijungia prie 
moterų vyrai ir dirigento paaukštiniman 
atsistoja Br. Budriūnas, atsivežęs puikų 
chorą net iš tolimosios Kalifornijos. Jam 
teko labai melodinga, kad ir trumpa, J. 
Strolios „Ei 'didi, didi girios medeliai“, 
liaudiška jo paties (Budriūno) harmoni
zuota populiari „Pradės aušrelė aušti“, 
kurią publika nebaigiamais plojimais pri
vertė pakartoti. „Po aukštus kalnus“, har
monizuota V. Banaičio, nuaidėjo lyg lietu
viškais Rambynais, o po jos sekė dar ne
sena V. Jakubėno „Tremtinių ir išvežtųjų 
giesmė“, kurios žodžiai jau šimtais kartų 
deklamuoti lietuviškose scenose: „Mylėsi 
Lietuvą iš tolo, visa širdim, visais jaus
mais“, sukurti laureato poeto B. Brazdžio
nio. Plojimai išreikalauja scenon ir kom
pozitorių ir poetą. Čia buvo duota atsi
kvėpti ir dainininkams ir žiūrovams, ku
rių buvo per devynis tūkstančius. Erd
viuose salės pašoniuose tuoj ėmė grupuo
tis seniai nematytų draugų būreliai. Suva
žiavę žmonės ne tik iš visų Amerikos ir 
Kanados miestų bet buvo ir Argentinos 
ir Brazilijos atstovų.

Antroji šventės dalis buvo pradėta St. 
Sodeikos vadovybėje. Mišrus choras smar
kia Br. Jonušo dainele „Kurteliai sulojo“, 
Miko Petrausko „Parsivedžiau mergužėlę 
lepūnę*. Vėl Brazdžionio „Tėvynės gėlės“, 
muzika S. Gailevičiaus. Smagia ristele 
prabėgo A. Vanagaičio „Vėjužėlis".

Sekančio kėlinio dirivavimą pereme 
bostoniškis J. Gaidelis, kuris pradėjo sa
vo paties komponuota „Daina,daina“. „Su 
daina, kur žygin moja, sieksim didvyrių 
garbės“ (P. Vaičiūno žodžiai), , Oi, kad 
išauštų rausva aušrelė“, sukomponuota J. 
Žilevičiaus pagal Klaipėdos krašto liau
dies motyvus. Šią dalį užbaigė karinga ir 
smarki S. Santvaro „Ant marių“, muzika 
Br. Budriūno. Paskutinėje dalyje jungtinį 
mišrų chorą perėmė į patyrusias rankas
A. Mikulskis. Sklandžiai nuaidėjo St. Šim
kaus „Vėjo dukra“, žodžiai F. Kiršos, la
bai įspūdinga ir gili J. Bertulio „Pabusk, 
pasauli“, ateik į talką Lietuvos artojams, 
padėk išnešti vargą ant pečių... žodžiai
B. Gaidžiūno.

Dainų šventės programa buvo baigta 
galingu šauksmu, visiems sustojus, „Lie
tuviais esame mes gimę“, žodžiai Sauer- 
veino muz. St. Šimkaus.

Dainos atidainuotos, kalbos išsakytos, 
bet gilus, šiltas atsiminimas liko. Dalyvau
ta istoriniame parengime, klausyta darbo 
rezultatų, įtempto darbo chorvedžių ir 
dainininkų per eiles repeticijų visuose šio 
žemyno kampuose, kur yra lietuvių. Dai
na sujungė ir senus emigrantus ir jau 
tremty gimusius jaunuolius. Po šventės 
buvo didžiulis banketas - šokiai, kur daly
vavo pora tūkstančių, iki vėlyvos nakties 
dalydamiesi gražiais įspūdžiais. Čia buvo 
pagerbti užsitarnavę choristai, kurių net 
šimtas susidarė dainuojančių lietuviškuo
se choruose jau dvidešimt penkeri metai. 
Neabejotina, kad lietuviška giesmė ir dai
na buvo ir yra nepakeičiamas ginklas lie
tuvybės išlaikymo darbe. O buvusiam pas
kutinėje laisvų lietuvių dainų šventėje 
yra aišku, kad dar daug metų mūsų dai
nos skambės Amerikos žemyne, jungs dai
nos mėgėjų kartas, budins prisnūdusius Ir 
įkvėps dar budinčius naujiems darbams 
ir naujiems laimėjimams.

dariusią skolą už Nidos Knygų Klubo lei
dinius, kartu savo sąskaiton atsiuntė ir 
8.5.6 sv. avanso.

Aukojo 1.7.6 sv. J. Vengras.
P. Simonaitis už kalendorių sumokėjo 

10 šil.

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., London, 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 — {lūžę 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.

KARO MOKYKLOS 18 LAIDOS 
SUVAŽIAVIMAS

Šiais metais rugsėjo 2-3 d.d. Toronte, 
Kanadoje, įvyksta PLP Karo Mokyklos 18 
laidos suvažiavimas 25 m. sukakčiai pami 
nėti. Visi tos laidos solenizantai kviečia
mi dalyvauti. Suinteresuotieji šiuo reika
lu prašomi rašyti: K. Batura, 102 Govern
ment Rd., Toronto 18, Ont. Canada.

Taip pat pranešu, kad gauta iš Lietuvos 
18 laidos vinjetė, kuri perfotografuota 
originalaus dydžio ir galima užsisakyti.

K. B.
' 'irt j* t

Ir muzikai šlovins 22-jį kp suvažiavimą
(E) Liaudies meno rūmai Lietuvoje ruo 

šia spaudai dainų rinkinį „Tarybų Lietu
vos kompozitoriai TS kp 22-jam suvažiavi 
mui“. Leidinyje numatoma įdėti Juzeliū
no .Dainą apie partiją“ (žodžiai Reime- 
rio), Švedo .Dainą -apie Leniną“ (žodžiai 
Montvilos), naujas muzikų Kavecko, Gai
žausko ir kt. dainas, šlovinančias komu
nistų partiją. Leidinyje būsią 15 dainų, tik 
neaišku, ar bus dainos, skirtos Stalinui ir 
Chruščiovui.

t.

Kun. Kuzmickio jubiliejus
Liepos 9 d., 13 vai., po lietuviškų pa- liūs, seseles ir gimines, išreikšdamas ilge-

maldų St. Patrik bažnyčioje, tos bažny
čios išlaikomoje mokyklos salėje buvo su
ruošta kun. J. Kuzmickiui 25 metų kuni
gavimo jubiliejui paminėti arbatėlė.

Arbatėlės organizavimu ir jubiliatui do
vanėlės pirkimu rūpinosi Bažnytinis K- 
tas, talkininkaujant Moterų D-jai.

Jubiliatui pagerbti arbatėlėn susirinko 
netol šimto žmonių. Stalai apdengti ir ap
dėti sumuštiniais, pyragaičiais ir sausai
niais. Susirinkusiems susėdus už stalų, 
pakviečiamas ir gerbiamasis jubiliatas. 
Moterų D-jos narės pila arbatą ar kavą, 
kas kam patinka, ir prasideda pašnekesys.

Bažnytinio K-to P-kas K. Bivainis su
ploja delnais ir paprašo susirinkusius mi
nutės tylos. Jis taria žodį, kuriame nuš
viečia jubiliato kaip kunigo sunkų, atsa
kingą, ekonomiškai nuo kitų priklausantį 
išeivijoje gyvenimą, bet kartu prašo jubi
liatą būti ir toliau mums kelrodžiu ne tik 
religiniame, bet ir lietuviškai patrioti
niame gyvenime, iki kol mes- pasieksime 
savo trokštamojo tikslo. Tuo metu devy- 
nerių metų šviesiaplaukė Laimutė Šimku
tė įteikia jubiliatui dovanėlę — mažą 
gražiai baltame popieriuje įvyniotą dėžu
tę. Priimdamas dovanėlę, jubiliatas dėko
ja įteikėjai paduodamas dešinę, o kairiąja 
paglosto jos šviesius plaukelius.

Dalyvaujantieji ilgai ploja.
Kviečiamas tarti žodį Dr. St. Kuzmins

kas, kuris sveikina jubiliatą DBLS Tary
bos' vardu, džiaugdamasis, kad Anglijos iš
eivių lietuviškoji kolonija savo tarpe turi 
tokį žmogų, kuris ne tik rūpinasi tautiečių 
sielos reikalais, bet ir savo mikliai valdo
ma plunksna ir lietuviškai patriotiškais 
pamokslais žadina ir neleidžia užmigti. 
Baigdamas pažymėjo, kad su jubiliatu jau 
ir tėvynėj buvo pažįstami per jo vyresnįjį 
brolį, su kuriuo kartu sėdėjo universiteto 
suole...

L.T.S. Nottinghamo Sk. P-kas J. Galbuo- 
gis, buvęs jubiliato kaimynas, trumpai 
apibūdino dar laisvoje tėvynėje jubiliato 
nuveiktus lietuviškai tautinius darbus ir 
palinkėjo geros sveikatos ir ištvermės 
jungti visus lietuvius siekiamajam bend
ram tikslui.

Paskutinysis sveikinimo žodį taria K. 
Deveikis, pažymėdamas, kad lietuviai ger
bia ir myli visus kunigus, o ypač tuos, ku
rie yra ne tik kunigai, bet lietuviai kuni
gai, kurie moko savo tautiečius ne vien 
sielos išganymui garbinti Dievą, bet ir 
kartu mylėti savąjį kraštą, būti patriotais 
lietuviais, kaip mokė Valančius, Bara
nauskas. Maironis, Tumas-Vaižgantas. 
Baigdamas pabrėžė, kad gerbiamasis ju
biliatas toksai yra.

Arbatėlės dalyviai atsistoję sudainuoja 
ilgiausių metų.

Prasidėjo dainos, užkandžiavimas, po
kalbiai, o jubiliatui sutinkant gabesnieji 
vyrai sukombinavo ir po stikliuką aštres
nės išgerti.

Gerbiamssis jubiliatas padėkoja bažny
tiniam k-tui, moterų d-jai už suruoštąją 
arbatėlę, dėkoja sveikintojams - kalbėto
jams ir visiems pagerbimo arbatėlėje da
lyvaujantiems, pažymėdamas, kad jis yra 
laimingas jų tarpe. Prisiminė nepriklau
somą Lietuvą - Tėvynę, savo tėvelius, bro-

sio jausmus. Padėkojo Aukščiausiajam už 
suteiktąjį protą ir gerą mintį, kad savo 
gyvenimui pasirinko pavyzdžiais poetą 
pralotą Jakštą, svedasiškį kanauninką 
Tumą- Vaižgantą... Išvyniojęs iš popierių 
dovanėlę ir išsiėmęs iš dėžutės piniginę, 
pradaręs su jumoru pareiškė ačiū už do
vaną — piniginę, ją gerbsiąs ir saugosiąs, 
kaip nottinghamiečių dovaną, bet už vidu
je esamus daiktus neimąs atsakomybės, 
kad juos išsaugosiąs.

Arbatėlės užbaigai K. Bivainis kviečia 
du „jaunuolius“ jubiliato garbei sudai
nuoti duetą — K. Deveiki ir J. Žalą. .Jau
nuoliai sudainuoja 1919 metais savanorių 
dainuotąją dainą „Nors vėtros ūžia aplink 
mus, drąsa mūs nepražus, nors daugel 
mes kentėsime, tėvynė laisva bus“...

Pažymėtina, kad St. Patrik bažnyčios 
klebonas anglas kun. Soor taipogi prisidė
jo prie arbatėlės, bet neturėjo laiko kartu 
dalyvauti. Dalyvis

Sidabriniai paukščiai atskraidina svečius

(E) Birželio pabaigoje jau prasidėjo 
naujos ekskursijos iš JAV į Vilnių. „Tie
sa“ ir kiti laikraščiai, be to, Vilniaus radi
jas savo laidoje užsienio lietuviams džiū
gauja, kad vėl pradeda atvykti Amerikos 
lietuviai turistai. Vėl juos pasitinka P. Ro 
tomskis (Draugystės ir kultūrinių ryšių 
su užsieniu draugijos valdybos pirminin
kas), Vilniaus m. vykdomojo komiteto, 
spaudos atstovai, merginos tautiniais rū
bais. Be birželio 24 d. atvykusiųjų netru
kus laukiama dar 20 „Amerikos lietuvių“. 
Visi jie — mažiau ar daugiau — „parau
dę“ seni JAV ir Kanados gyventoji 
Jiems teks įmokėti Inturisto įstaigai ne
maža dolerių.

Ir Lietuvoje atšventė ko peracijps dieną
(E) Hagoje dar 1923 m. nutarus pirmą

jį liepos šeštadienį skirti tarptautinei ko
operacijos dienai, ir Lietuvoje toks minėj! 
mas buvo surengtas liepos 1 d. Vilniaus 
dramos teatre. Lietkoopsąjungos valdyba 
į minėjimą sukvietė Lietuvos partijos ir 
vyriausybės atstovus. Pranešimą apie So
vietų Sąjungos vartotojų kooperacijos 
veiklą ir vaidmenį ir — antroje vietoje— 
apie tarptautinės kooperacijos judėjimą 
padarė Lietkoopsąjungos valdybos p-kas 
P. Murauskas. Po minėjimo drama suvai
dino iš gudų išverstą premjerą „Levoni- 
cha išeina į orbitą“. 

Kiek darbo žmonių galės turėti
„geras atostogas“

(E) Profesinių sąjungų tarybos skyriaus 
vedėja Pranskaitytė per Vilniaus radiją pa 
šakojo, kiek Lietuvos darbo žmonių šiemet 
ga'ės atostogauti vasarvietėse ir gydytis sa 
natorijose. Jei neskaityti kolchozininkų, 
kurie į socialinį draudimą ir aprūpinimą 
atostogomis visai neįjungti, Lietuvoje dir
bančiųjų šiuo metu yra per 600.000. Aki
vaizdoje to skaičiaus atrodo keista, kad ap 
mokamų atostogų vasarvietėse ir sanatori
jose šiemet gaus tik palyginamai mažai

OOOO ooooSZSEXSZS
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.

SPECIALUS PRANEŠIMAS
NAUJAS BUDAS SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ SIŲSTI

Nuo 1961 m. vasario 15 d. siuntiniai, užsakyti per BALTIC 
STORES LTD., pasieks siuntinio 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 prist atymas garantuotas.

BALTIC STORES LTD.
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD.. LONDON, E.2. ENGLAND.
Tel. SHO 8734.
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skaičius darbo žmonių. Anot Pranskaity- 
tės, poilsio namuose Palangoje, Valakam
piuose, Druskininkuose, Nidoje ir kitur 
šiemet ilsėsis 26.300 respublikos darbo 
žmonių. Iš to skaičiaus 800 galės savo atos 
togas praleisti „broliškų respublikų“ poil
sio namuose. Sanatorijose (Lietuvoje ir 
„broliškose respublikose“) ilsėsis ir gydy
sis 15.000 darbo žmonių. O 3.500 turėsią 
progos „pamatyti žavingąsias Juodosios jū 
ros pakrantes, Soči, Jaltos ir kitose gydyk
lose“. Jei tuos visus skaičius ir sudėti, ne
susidarys nė 10 proc. visų dirbančiųjų.

Oro sąlygoms atsparūs MARINE dažai
VIDAUS IR IŠORĖS DAŽYMO 

DARBAMS.
Parduotuvėse jų nėra. Kainos konkuren 

elnės. Užsakius ne mažiau kaip už 80 šilin
gų ar daugiau, nemokamai pasiunčiama. 
Spalvų pavyzdžiai ir daugiau žinių gau
nama:

J. KAASIK, c/o Estotrust Ltd.,
4/6, Dukes Place,

London, E.C.3.
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