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REIKŠMINGAS DARBAS Visi Laisvinimo Talkon 7 DIENOS
Informacinių ir propagandinių leidinių 

anglų kalba apie Lietuvą ir jos bylą klausi
mas yra vienas skaudžiausių mūsų išeivijos 
politinėje veikloje. Jų maža, ir tie ligi šiol 
pasirodę tiek mažai išplitę, q kartais ir abe- 
jotini tinkamumo atžvilgiu, kad nesudaro 
reikšmingesnis pozicijos išeivijoj politinio 
darbo visumoje ir nė iŠ dalies negali paten
kinti reikalavimų, kuriuos šioje srityje mums 
stato Lietuvos reikalas.

Taigi su tuo didesniu pasitenkinimu tenka 
sutikti pastangas nors iš dalies užkimšti tą 

■ gėdingą mūsų emigracinės veiklos spragą ir 
tų pastangų vaisių — politinį žurnalą anglų 
kalba EAST and WEST — A Quarterly 
Review of Soviet and Baltic Problems.

Susitarus su estais ir latviais šiame krašte 
ir Švedijoje, sudaryta Londone leidimo ben
drovė . Alliance Publishing Company“, kuri 
leidžia minėtąjį žurnalą. Kaip iš jo paant
raštės matyti, jis, nors ir nėrą skiriamas iš
imtinai Lietuvos reikalams prezentuoti ang- 
lo-saksų politiniam ir intelektualiniam pa
sauliui, o apima viso Pabaltijo ir net plates
nes problemas, visgi nors iš dalies patenkins 
verkiant mums būtiną reikalą — informuo- 

* ti anglo-saksų pasau'io politines ir Intelek
tualines sferas Lietuvos bylos klausimais ir 
iš viso Pabaltijo problemomis.

Kaip teko patirti, šis žurnalas ketina Pa
baltijo problemas prezentuoti iš Rytų Vaka
rų konflikto perspektyvos.

Atsakinguoju žurnalo redaktorium pa
kviesta žinomoji estų žurnalistė Helen Pur- 
re, redaktoriai ir drauge leidėjai yra: A. P. 
Aizsilnieks, buv. Rygos Universiteto ekono
mikos profesorius, prof. H. Perlitz, Estų 
Tautinio Fondo pirmininkas ir prof. S, Žy
mantas, DBLS-os vicepirmininkas.

MIN. SELTERS APIE ŽENEVOS 
KONFERENCIJĄ

- • Šiuo metu Ženevoje žymia dalinu spren
džiamas faktiškasis visos pietryčių Azijos Ii 
kimas. Tiesa, formaliai tariamasi dėl Korė
jos taikos sutarties ir tvarkos Indokinijoje 
atstatymo, bet iš tikro viena ar kita forma 
gali iškilti ne tik azinės, bet ir visas komp
leksas visų kitų problemų. Todėl ši konfe
rencija atsidėjus sekama visų laisvųjų Va
karų ir taip pat tremtinių politikų. VLIKas 
Berlyno konferencijos metu savo stebėtoju 
į Berlyną buvo pasiuntęs URT valdytoją 
Dr. P. Karvelį, o dabar Baltų Taryba stebė
toju į Ženevą delegavo savo narį K. Selterį, 
ilgametį estų užs. reik, ministerį, atstovau
jantį estams ne tik Baltų Taryboje, bet ir 
prie Bonnos vyriausybės. Šiuo metu į Že
nevą yra suvažiavę tik vienų raudonųjų po
litikų ir delegacijų narių apie 1.000 žmonių. 
Kitą tūkstantį sudaro Vakarų žurnalistai, 
visi beveik išimtinai Azijos reikalų specia-

* listai. Tiesioginiai Pabaltijo reikalai šioj kon 
ferencijoj neatrodo, kad iškiltų. Keletui die 
nų min. K. Selters buvo atvažiavęs į Baltų 
Tarybos posėdžius Vokietijoje ir paskum 
išvyko atgal į Šveicariją.

Konferencija turi du pagrindinius uždavi
nius, — pastebėjo min. K. Selters, kalbėda
mas su Eltos redaktorium: — 1. baigti Ko
rėjos konfliktą ir 2. — karą Indokinijoje. 
Pirmąją konferencijos savaitę buvo daugiau 
šia stengiamasi „patirti bendrą atmosferą“, 
o ypač priešingosios pusės nuotaikas ir nu
sistatymus.

Karo baigimo Indokinijoje reikalu, kaip 
atrodo, esama trejopų projektų: — 1. rau
donieji (Vietminh) reikalauja, kad prancū
zai pasitrauktų iš Indokinijos, kitaip tarus, 
ją faktiškai perleistų raudoniesiems sukilė
liams ir kinams. 2. Britai turi paruošę savo 
planą Indokinijai padalyti tarp raudonųjų 

» ir tautinių vyriausybių. Kiek atrodo, jie ir 
toliau stengiasi pasiekti šio kompromiso. 
3. Amerikiečių vyriausybė, kiek buvo gali
ma spręsti, turėjo prieš konferenciją savo 
planą, kaip prancūzams ir Vietnamui reikė
tų tučtuojau suteikti efektyvią pagalbą, bet 
ne vieni patys, kartu su kitais kraštais, didės 
nėję bendruomenėj, kurioj turėtų dalyvauti 
ir britų Commonwealth. Britų vyriausybė 
tokioj akcijoj, nors ir negalutinai, dalyvau
ti atsisakė, bent nenori prieš konferencijos 
galą tuo reikalu aiškiai pasisakyti. Tad tarp 
šių trijų svarbiausių projektų šiuo metu ir 
jieškoma išeities. Tačiau pastaruoju metu 
nuotaikos ir viltys, ypač reikštos amerikie
čių spaudoj, kaip ir ankstyvesnės, nesibaigs 
nesėkme.

Apskritai, Maskva, pati stengdamasi ne- 
. išsikišti į priekį, vaidina gero tarpininko 

vaidmenį su kinais, kom. Vietminhu ir pran- 
< cūzais. I priekį stumiami raudonieji vietmi- 

niečiai. Tuo tarpu Vakarų valstybės dėl vi
sos eilės suprantamų priežasčių negali taip 
laisvai operuoti, kaip raudonieji diktatoriai.

Pirmame šio žurnalo numeryje randame 
kunigaikštienės K. Atholl sveikinimo žodį 
ir visą eilę įdomių straipsnių, kurių žymiau
si —- Herbert Tingsteno, politinių mokslų 
profesoriaus Stokholmo Universitete ir vie
no didžiausių Švedijos laikraščių „Dagcns 
Nyheter“ vyriausiojo redaktoriaus, tema — 
„Pabėgėlių misija“, Mintauts Cakstės, buv. 
Latvijos Augščiausio Teismo teisėjo, — 
„Gordijaus mazgas“, Vakarų su Rytais 
santykių bei konferencijų tema, S. Žyman
to — „Bažnyčia ir sovietinis komunizmas 
— Lietuvos pavyzdys", A. P. Aizsiclniks— 
„Sovietų užsienio prekybos tikslai“, August 
Rei, buv. Estijos užs. reik, ministerio — 
„D. Britanija ir Pabaltijo valstybės“, gen. 
V. Tepfers — „Politinė Sovietų policija šian 
dien“, Norbert Žaba — „Suomija tar.p Ry
tų ir Vakarų“ ir%kt.

Be to. kultūrinis skyrius, knygų apžvalga.
Kiek žurnalo turinys augšto intelektuali

nio lygio, tiek ir jo išviršinis apipavidalini
mas kultūringas ir patrauklus.

Svarbu, kad šis darbas būtų mūsų visuo
menės galimai plačiau paremtas, žurnalą 
prenumeruojantis ir jį propaguojant angliš
kai kalbančių skaitytojų tarpe.

Jį remdami, nors iš dalies atliksime savo 
pareigą toje srityje, kur dėl žinomų ir ap
verktinų priežasčių yra tiek apleista.

Žurnalo metinė prenumerata D. Britani
joje — 10/-, atskiro numerio kaina 2/6, ki
tuose Europos kraštuose metinė prenumera
ta 12/-, JAV-ėse, Kanadoje ir kitur — 2 
doleriai.

Pirmasis to žurnalo numeris yra pardavi
nėjamas ir kviečiame kuo daugiau lietuvių 
jį įsigyti. Kaina 2/6 ir gaunamas DBLS-gos 
centre, 43, Holland Park, London, W. 11.

G. P-as

Tačiau toji išorinė žymė dar neparodo tik
rojo' komunistinių kraštų ' stiprumo, o Va
karų — silpnumo. Iš esmės kalbant, neten
ka abejoti, kad Vakarų pasaulis tinkamai 
išlaikys ir šį egzaminą ir kad galų gale vis 
tiek mugalės jo idėjos.

Tačiau ir ši konferencija neabejotinai pri 
sidės prie dar didesnio Vakarų pasaulio pra 
blaivymo, jog su komunistais galima tik ta
da Šnekėtis, kai esi stiprus, o tuo pačiu bus 
daugiau priartėta prie visų pavergtųjų tautų 
galutinio išlaisvinimo. Žymių tam jau ma
tyti. Pvz. kad ir tų pačių prancūzų vyriau
sybė, atsižvelgdama į kintančią visuoemnės 
nuomonę ir privengdama ekscesų, turėjo at
sakyti rusų baleto gastroles Paryžiuje. Tai
gi Ši konferencija padės dar daugiau at
skleisti tikrąjį bolševikinių imperialistų vei
dą. o tuo pačiu sustiprins mintį, jog reikia 
išvaduoti pavergtąsias tautas.

;— Kaip Jūsų, pone ministeri, nuomone, 
ar pastebima pažanga pastangose išlaisvinti 
Pabaltijo kraštus?

Tariuosi neapsiriksiu pasakęs, kad paverg 
tosios tautos tik tada bus išlaisvintos, kai 
Vakarų valstybės jausis pakankamai stiprios 
ir turės užtenkamai reikalingos valios tai iš 
Sovietų pareikalauti. Tačiau abiem atvejam 
reikia pagrindinio pasiruošimo. Mano nuo
mone, tie pasiruošimai yra jau padarę gerą 
pažangą. O dėl jų valios tenka pasakyti, 
kad, mano nuomone, tautos Vakaruose ir 
jų vyriausybės dar nėra priėjusios prie ne
sugriaunamo įsitikinimo, jog laisvasis pasau
lis, iš tolimesnės perspektyvos žvelgiant, tik 
tada galės išsilaikyti, jei bus išlaisvintos pa
vergtosios Europos tautos ir rusai grąžinti 
į jų tautines sienas. Šį įsitikinimą plačiai pa
skleisti yra ne tik Vakarų politikų uždavi
nys, bet ir mūsų pačių pareiga. O kaip visi 
žino. Vakaruose tų politikų, kurie šio už
davinio imasi, skaičius kasdien didėja. (E.)

Maskva. Sovietų spauda rašo, kad mir
ties bausme nuteista „amerikiečių šnipas“ 
ukrainietis V. Ochrimavičius, prieš kurį lai
ką „amerikiečių žvalgybos parašiutu nuleis
tas Ukrainon“. „Pravda" nuteistąjį vadina 
„ukrainiečių nacionalistų vadu“.

Mūsų Apylinkės Bendruomenės 
nariui

p-nui STELMOKUI MOTIEJUI 
jo mylimai žmonai STELMOKIENEI 
STASEI mirus, didžioje liūdesio va
landoje, reiškiame giliausią užuo
jautą.

PLB Hamburgo Valdybos ir 
Bendruomenės nariai

Artėja liūdna sukaktis, šiemet vasarą su
eina 10 metų, kai Lietuva velka sunkią So
vietų Sąjungos jėga primestos antrosios oku 
pacijos naštą. Nežiūrint didelių aukų, gau
sių pastangų ir parodyto didelio pasišventi
mo, įvykių raida taip susiklostė, jog savo 
pagrindinio troškimo — Lietuvos išlaisvini
mo ir Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 
— dar nesame pasiekę. Tačiau nėra pavykę 
ir Sovietų Sąjungai savo agresijos vaisių 
prieš Lietuvą ir kitas Pabaltijo valstybes le
galizuoti ar prievartiniam Lietuvos įjungi
mui į Sovietų Sąjungą išgauti tarptautinį 
pripažinimą.

Atsistojus vienam prieš kitą komunisti
niam pasauliui, vadovaujamam Sovietų Są
jungos įš vienos pusės, ir laisvajam pasauliui 
su Jungtinėmis Amerikos Valstybėmis prie
šakyje iš kitos, — Lietuvos išlaisvinimo rei
kalas yra ryškiai atsistojęs į tarpą tų pa- 
grindinių»politinių problemų, be kurių iš
sprendimo neįmanoma pašalinti laisvojo ir 
komunistinio pasaulio įtampą.

šioje likimėje kovoje didžiulis atsakingu
mas tenka visiems laisvajame pasaulyje esan 
tiems lietuviams. Visų mūsų pareiga pada
ryti viską, kad laisvasis pasaulis laimėtų, 
lik tuo būdu mes atgausime savo tėvynei 
laisvę ir nepriklausomybę.

VLIKas šioje kovoje yra tautai įsiparei
gojęs — vadovauti ir telkti visas mūsų jėgas. 
VLIKas, šį uždavinį vykdydamas, tad ir 
kviečia visą lietuvių visuomenę talkininkau
ti ir remti visais būdais Lietuvos išlaisvini
mo darbą.

Paskutiniame savo posėdyje š. m. balan
džio 21 d. VLIKas yra priėmęs LIETUVOS 
LAISVINIMO TALKOS nuostatus. Pagrin
dinis Laisvinimo Talkos nuostatas taip 
skamba:

„VLIKas, siekdamas .pagilinti laisvojo 
pasaulio lietuvių dalyvavimą Lietuvos lais 
vinimo darbe ir padėti visiems lietuviams 
organizuotai įsijungti {'didžiąją kovą už 
Lietuvos politinę laisvę, skelbia LIETU
VOS LAISVINIMO TALKĄ ir kviečia 
dėtis į ją visus laisvojo pasaulio lietu

vius“.
Atsidūrę laisvajame pasaulyje lietuviai yra 

parodę.daug meilėfi ir gį įįšyentijno išlaisvi
nimo darbe.

Ryšium su LIETUVOS LAISVINIMO 
TALKOS nuostatų paskelbimu norima ypa 
tingu būdu priminti, jog. visi lietuviai, kad 
ir kur jie bebūtų, turi pajusti, kad gyvena
me didįjį Lietuvos laisvinimo darbymetį.

Tebūna ateinantieji metai nuo birželio 
mėn. 15 d. pradedant LIETUVOS REZIS
TENCIJOS ĮŽADŲ ATNAUJINIMO IR 
LEMTINGŲ ŽYGIŲ METAI.

Per šiuos metus mes turime kartu su ki
tomis pavergtosiomis tautomis įstengti at
likti vieną žygį, būtent — sukrėsti laisvojo 
pasaulio sąžinę ir visiems akivaizdžiai pa
rodyti, kas laukia laisvųjų kraštų,, jeigu bus 
nusilenkta jėgai prieš teisę bei teisingumą. 
Pabaltijo valstybių likimo tragizmas, Sovie
tų Sąjungos iškilmingiausių sutarčių tarp
tautiniams valstybių santykiams tvarkyti pa 
mynimas po kojų yra tokie ryškūs ir šaukią 
dangaus keršto nusikaltimai, jog mes turi
me pajėgti mūsų ir mūsų kaimynų likimą 
taip išgarsinti pasauliniu mastu, kad šiuo 
ginklu dabar vykstaničame šaltame kare bū 
tų bolševikams kirstas skaudus, o gal net ir 
lemtingas smūgis.

Ta aplinkybė, kad mes su Sovietų Sąjun
ga esame turėję visas tarptautines sutartis, 
kurios tik yra įmanoma, kad šias sutartis 
.Sovietų Sąjunga buvo visai laisvu noru su
dariusi ir paskui apgaulingu būdu sulaužė, 
verčia mus tvirtai tikėti, jog, tinkamai visa 
tai nušvietę, mes išeisime su argumentais, 
nesugriaunamai įrodančiais visišką Sovietų 
Sąjungos moralinį bankrotą. Negi pasaulis 
nepajėgs įžiūrėti, kad visa tariamoji taikos 
ideologija iš Sovietų pusės yra ne kas kitas, 
kaip klastingiausia apgaulė? I Sovietai, elg
damiesi su mūsų tėvyne pikčiau, kaip nėra 
niekad buvę elgiamasi jokioje kolonijoje, ne 
galės rodytis tarptautiniame forume kaip 
laisvės nešėjai ir skriaudžiamųjų mažųjų 
tautų išlaisvinimo gynėjai. Sovietiškas ne
girdėto žiaurumo mūsų krašte vykdomas 
kolonializmas turi būti vaizdžiai pristatytas 
prieš viso pasaulio akis.

Kiekvieno krašto lietuvių visuomenės or
ganizacijos, pirmoj eilėj atitinkamų kraštų 
bendruomenių vadovai, turi nedelsiant imtis 
iniciatyvos paruošti programą, kaip skelbia
mieji REZISTENCIJOS METAI turėtų bū 
ti jų krašte geriausiai paminėti ir įgyvendin
ti.

Mūsų politikai, žurnalistai, rašytojai, pa
mokslininkai, menininkai, moterys, jauni
mas — pirmon eilėn turi parodyti savo žy
giais, jog visa lietuvių tauta veda šventąjį 
visuotini karą už savojo krašto laisvę.

Kiekvienas lietuvis turi savęs paklausti, ką 
jis savo pažįstamųjų rate ir savo galimybių 
ribose gali padaryti Lietuvos laisvinimui.

Kaip būtų gera, kad pasaulį galėtų išvysti 
panaši knyga apie mūsų kančias ir ašaras, 

kaip sakysime, „Dėdės Tomo lūšnelė“, kuri 
kaip žinome, savo metu buvo visus sukrėtu
si ir daug prisidėjusi prie juodųjų vergijos 
panaikinimo.

Kiekviename krašte turi būti suruošta ypa 
tinga REZISTENCIJOS DIENA. Ta proga 
turi būti rastas kelias prieiti prie to krašto 
rinktinės visuomenės, kad mums daroma 
skriauda būtų atskleista ir užsitikrinta jos 
parama mūsų šventam reikalui.

Labai būtų pageidaujama, jog kiekviena
me krašte mūsų tautiečiai susirūpintų, kaip 
mūsų valstybė traktuojama to krašto spau
doje, radijo pranešimuose, mokyklų vado
vėliuose, enciklopedijose ir įvairiuose leidi
niuose. Daug kur Sovietams pavyksta ap
gauti ir suklaidinti laisvąjį pasaulį: Lietuva 
imama žymėti ne kaip laisva, o kaip sovie
tinė valstybė.

Sovietai yra dabar ratifikavę genocido 
pasmerkimo konvenciją. Mūsų pareiga pa
teikti visam pasauliu įrodymų, kad Sovietai 
kaip vykdė, taip ir toliau tebevykdo mūsų 
tėvynėje genocidą pasibaisėtinu mastu. So
vietai po Stalino mirties bandė įtikinti pa
saulį, kad jie, esą, nusigręžę nuo bolševi
kiško žiaurumo. Bet dabar mes matome, 
kad „kraugerį ir šunišką išdaviką“ Beriją 
pakeičia Serovas. Tas pats Serovas, kuris 
organizavo lietuvių deportacijas, išspaudęs 
kalnus mūsų tautiečių ašarų ir šimtus tūks
tančių nuvaręs į priverčiamuosius darbus ar 
kapus.

Arba vėl Molotovas, pasirašęs susitarimus 
su Ribbentropu .tiesioginis šio karo kaltinin 
kas, užuot pasodintas į kaltinamųjų suolą 
kaip didžiausias karo nusikaltėlis, šiandieną 
nori pasaulį įtikinti Sovietų Sąjungos tai
kingumu. Tuo pačiu metu daugiau kaip 100 
mil. europiečių, esančių už geležinės uždan
gos ir buvusių iki šio karo laisvų, yra Mo
lotovo vykdomo sovietiškojo imperializmo 
priemonės paversti tikrais Sovietų režimo 
vergais.

Lietuviai šiandieną yra išsisklaidę po vi
są pasaulį. Daug kas yra gavę Lietuvos dė
ka mokslą ir išėję į šviesuolių eiles. Tepa- 
junta kiekvienas reikalą atsilyginti savo tau 
tai. Įvairiuose kraštuose yra įvairios darbui 
sąlygos. Jas geriausiai pažįsta ten atsidūrę 
ir suspėję su jomis apsiprasti mūsų tautie
čiai. Jų iniciatyva, jų sugebėjimas ir jų pa
sišventimas turi nulemti, ar mes, dešimties 
metų Sovietų okupaciją išgyvendami, pa
jėgsime padaryti žygių, kad sutrupėtų kala
mi vergijos pančiai. Mes nesame vieni. Su 
mumis eina ir kitos tautos, kurias ištiko tas 
pats likimas. Mokėsime apjungti visas to 
paties tikslo siekiančias jėgas. Nesidrovėki
me imtis vadovauti ir, prireikus, išeiti į pir
mąsias eiles.

Mes nesame pamiršti įr apleisti. Pirmon 
eilėn su mumis eina Amerikos Jungtinės 
Valstybės. Jų parlamento komiteto, vado
vaujamo Kersteno, tardymo duomenys įduo 
da į mūsų rankas tokių ginklų kovoti už 
mūsų teises, jog ir akmeninė sąžinė, visa tai 
atskleidus, turėtų už mus prakalbėti.

DIDYSIS LIETUVOS LAISVINIMO 
TALKOS DARBYMETIS atėjo.

Viso laisvojo pasaulio lietuviai kviečiami 
aktyviai įsijungti į šį šventą darbą (URT).

TEISINGAS ATSAKYMAS
Prieš kurį laiką Čekoslovakijos komunistų 

vyriausybė įteikė JAV vyriausybei protėsto 
notą už propagandinių balionėlių leidimą 
virš Čekoslovakijos teritorijos. Amerikos vy
riausybė atmetė notą, pastebėdama, kad 
Čekoslovakija privalo panaikinti suvaržy
mus, draudžiančius laisvai susirišti su lais
vuoju pasauliu. Jei čekų vyriausybė šitaip 
padarytų, balionėliai nebebūtų reikalingi, 
sakoma amerikiečių notoje.

BRITU POLITIKA NEPASIKEITE
Premjeras Churchillis, kalbėdamas Ž. Rū

muose, pareiškė, kad D. Britanijos politika, 
liečianti Ženevos konferenciją ir pietryčio 
Azijos gynybos paktą, pasilieka ta pati. 
Premjeras pabrėžė, kad penkių valstybių ka
rinių štabų pasitarimai, kuriuose dalyvauja 
ir britai, nieko bendro neturį su pietryčio 
Azijos gynybos reikalu ir tų štabų pasitari
mai neįgalina D. Britanijos jokiems nau
jiems įsipareigojimams.

Į Klausimą, ar britų vyriausybė nėra pa
keitusi savo pažiūras santykiuose su Kinijos 
komunistais ir ar D. Britanija nesutiktų pri
imti komunistinės Kinijos diplomatus, jei 
šio metu komunistų vyriausybė šitokius dip
lomatus siųstu Londonan, Churchillis atsi
sakė atsakyti, pasiteisindamas, kad tuo rei
kalu jam reikia „atgaivinti atmintį".

Maždaug tuo pačiu laiku JAV užsienių 
reikalų ministeris Dulles spaudos atstovams 
pareiškė, kad D. Britanija dalyvautų bendra
me pietryčio Azijos gynybos organizacijoje 
prieš komunistų veržimąsi. Aiškindamas 
prancūzų - amerikiečių pasikalbėjimus, Du

Strasburgas. Kancleris Adenaueris, kal
bėdamas Europos Tarybos posėdyje, kvietė 
Europos kraštus bendron veiklon, spren
džiant pabėgėlių reikalus. Adenaueris pareis 
kė, kad 10 metų po karo pabėgėlių bangos 
atvyksta į Vakarų Vokietiją, tuo tarpu, kai 
ir karo meto pabėgėliai yra dideliame varge. 
Kalbėtojas padėkojo olandų vyriausybei už 
pasiūlymą įsteigti prie Europos Tarybos 
specialų pabėgėliams fondą.* * * * *

Tel-Avivas. Rumunijos kilmės žydai, emi
gravę iš Rumunijos Izraelin, paskelbė 100 
valandų bado streiką, protestuodami prieš 
žydų persekiojimą komunistinėje Rumunijo
je. 45 žymūs žydų veikėjai sugulė didžiausioj 
Tel-Avivo sinagogoje šiai bado demonstraci
jai prieš žydų, pasilikusių Rumunijoje, tero
ru *****

Vašingtonas. Kongresmanas Hillings pa
reiškė, kad amerikiečių vyriausybė ėmėsi ati
tinkamų žygių sugauti laivus, nelegaliai ga
benančius Guatemalon ginklus įš sovietų sa
telitinių kraštų.

*****
Kairas [ grįžtančius iš Tevfik uosto, bri

tų karius, Suezo kanalo apylinkėje, teroristai 
metė rankinę bombą ir ėmė šaudyti įš au
tomatinių ginklų. Bomba nesprogo. Nė vie
nas iš žygiavusių karių nebuvo sužeistas.* * * * * ,

Frankfurtas. Vakarų Vokietijos policija 
suėmė keturis komunistų vadus, vadovavu
sius vokiečių komunistų partijai Vakar. Vo
kietijoje. *****

Berlynas. Vakarų Berlyne sudegė stovyk
la, skirta pabėgėliams. Gaisro metu žuvo 
penki ugniagesiai.*****

Londonas. Lordas Howard, Faifordo tei
sėjas, pagrasino deportuoti lenką Janickį už 
neatsargų važiavimą motociklu ir neklausy
mą policininko įsakymo sustoti.*****

Londonas. Britų užsienio reikalų ministe- 
ris Edenas, pereitą savaitgalį buvo grįžęs iš 
Ženevos Londonan, kur turėjo pasitarimą su 
premjeru Churchilliu ir-vyriausybės nariais. 
<3&vęs naujas vyriausybės instrukcijas dėl D. 
Britanijos laikysenos Ženevos konferencijoj, 
min. Edenas išskrido Ženevon.*****

Parylius. Vyr. štabo viršininkas, gen. 
Ęly, inspektavęs Tonkine prancūzų dalinius, 
grįžo Paryžiun su nauju gynybos planu. 
Gen. Ely reikalauja Indokinijon papildomai 
išsiųsti 40 batalionų karių, ginti Tonkino 
sostinės Hanoi ir Haifotfgo uosto.

*****
Berlynas. Rytiniame Berlyne pereitą sek

madienį prasidėjo „taikos gynėjų“ konfe
rencija. Komunistų konferencijos šūkis — 
„peržiūrėti tautų nepriklausomybę ir sulik- 
viduoti grėsmę atominės ir vandenilio bom
bų panaudojimą“. Suprantama, kad šioje 
konferencijoje kalbama tik apie „kapitalistų 
atominius ginklus.*****

Honkongas. Amerikiečių karo ir trans
porto laivų jūrininkai, tarnaują Tolimuose 
Rytuose, netikėtai buvo užaliarmuoti tuoj 
pat grįžti į savo tarnybos laivus. Šitoksai 
karo laivyno vadovybės įsakymas sukėlė 
įvairiausių spėliojimų.*****

Londonas. 1600 garvežių mašinistų ir kū
rikų streikas plečiasi. Sis geležinkeliečių strei
kas graso sunkiąjai britų pramonei. Pietų 
Valijos anglių kasyklos turėjo apriboti, o 
vietomis visiškai sulaikyti anglių kasimą. Kai 
kurie pramonės fabrikai, gaminą eksportui, 
turės sumažinti dirbančiųjų skaičių, arba lai
kinai visiškai sustoti.

lles pareiškė, kad JAV vyriausybė painfor
mavo prancūzus apie sąlygas, nuo kurių 
priklauso Amerikos ginkluotų pajėgų inter
vencija Indokinijoje. JAV nėra linkusios gin 
ti kolonializmą, tačiau pasiruošusios ginti 
laisvę įr nepriklausomybę.

Londonas Britų futbolo rinktinė, žaidžiu- 
si Budapešte su vengrų rinktine, pralaimėjo 
7:1. Šis pralaimėjimas tebeskamba visoje 
britų spaudoje, kaip viena didžiausių tautos 
„nelaimių“. Tokio pralaimėjimo britai ne
turėję 90 metų. Tiek spauda, tiek ir sporto 
žinovai nesigaili aštrių autokritikos žodžių, 
vertindami savo futbolistus ir sporto klubus. 
Sporto komentatoriai reikalauja iš pagrindų 
peržiūrėti ir pertvarkyti treniruočių meto
dus ir žaidėjų parinkimą.

Panašų pralaimėjimą anglai turėję 1878 
m., žaisdami Glasgove su škotų komanda. 
Tada Anglija pralaimėjusi 7:2 pasekme. 
Trims metais vėliau Londone škotai supylė 
anglus 6:1,

1
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LABAI APLEISTAS REIKALAS leistų lituanistikos veikalų, kaip Šapokos

NAKTIS BE RYTO

Kai kas mūsų tautiečių yra buVę garsia
jame Britų Muziejuje Londone ir paprastai 
išsinešdavo vieną labai sunkų įspūdį: mes 
didžiai esame apsileidę ir lietuviškais leidi
niais tos didžiosios įstaigos neaprūpinę, ži
noma, tai nuostolis ne britams, bet mums 
patiems: mūsų vardui ir mūsų reikalui intin 
svarbu, kad ten būtų sukrauti visi mūsų lei
diniai, visų knygų ir visos periodikos po vie
ną egzempliorių. Nepadarėme šitaip ir da
bar nedarome ne iš užsispyrimo, bet iš pa
prasto nerūpestingumo (tikiuos, kad ten nė
ra net leidinių apie Lietuvą net anglų kalba, 
kuriuos vis sakomės leidžią didžiais tikslais 
— kitoms tautoms save parodyti, o šiaip 
taip išperkama patys sau, bent didžiąją da
lį, ir laikome). O gal dėl lėšų stokos, nors 
šita priežastis, rodos, būtų nepateisinama: 
jeigu atskiras lietuvis šiaip taip įveikia nu
sipirkti visus lietuviškus leidinius iš savo 
darbininkiškos algos, tai ką čia bekalbėti 
apie tokį svarbų reikalą, kaip nupirkti ir pa
dovanoti knygas ir periodiką pačioms didžio 
sioms pasaulio bibliotekoms! Žiūrėkit, su
taupyki! poros žmonių kelionę kur nors į 
tolimus kraštus ir dar neaiškią kelionę, tai 
ir Vilkas iš Tautos Fondo galėtų šituo rei
kalu daug, oi, daug padaryti!

Čia užsiminėme Britų Muziejų, nes jis 
mums Europoje artimesnis. O štai „Vieny
bė“ (1954. IV. 30 Nr. 18, straipsnyje „Li
tuanistika centrinėje New Yorko bibliote
koje“) rašo apie kitą tokią pat didelę įstai
gą, tai New Yorko centrinę biblioteką, iš
laikomą iš privačių fondų, kurioje lietuviš
ki reikalai tur būt maža kuo geresni, negu 
Britų Muziejuje. Straipsnyje sakoma, kad 
negirdėti, jog koks nors lietuvis milionterius 
būtų susidomėjęs šituo reikalu ir pasiųlęs 
savo dolerių lietuviškajam skyriui papildyti. 
O kiti štai kaip daro:

„Todėl mažų kraštų imigrantai arba net 
ir jų diplomatinės atstovybės, nors ir neturė
damos tokio uždavinio, stengiasi ir savo kraš 
to knygas kaip galima daugiau sukoncen
truoti šioje milžiniškoje bibliotekoje, kurio
je lankosi taip daug mokslo žmonių iš' viso 
pasaulio, ieškodami literatūros jų naujai lei
džiamiems veikalams.“

Kokia iš tikrųjų to lietuviškojo skyriaus 
padėtis, straipsnyje matyti iš palyginimo su- 
latviais:

„Lietuviškųjų veikalų skaičius Šiuo metu 
yra bent trylika kartų mažesnis, negu latvių 
(mano pabaraukta — KB). Tai žiaurus skir
tumas, ir manau, kad tai galima paaiškinti 
kuo kitu, kaip mūsų pačių apsileidimu. Šis 
apsileidimas dar mažaiu pateisinamas ir dėl 
to, kad latvių skaičius prieš II-jį pasaulinį 
karą buvo juk daugelį kartų mažesnis už lie
tuvių, peržvelgus gi latvių literatūrą, rasime 
joje ne tik kone pilną komplektą Rygos uni
versiteto leidinių, bet visą eilę įvairių moks
lo, meno ir literatūros žurnalų komplektų ir 
gana didelę grožinės literatūros kolekciją. Ir 
nenuostabu, kad jie mus yra taip toli pralen 
kę. Štai, dar neseniai, vos spėję išleisti pir
muosius savo grožinės literatūros veikalus 
šiame krašte, latvių tremtiniai jau spėjo šiai 
bibliotekai padovanoti per vieną savo žur
nalistą visą eilę tokių veikalų. Iš lietuvių pu
sės beveik niekados nepasirodo tokių žygių. 
Vieną vienintelį tokį atvejį iš mūsų pusės 
paskutiniu metu teko pastebėti autoriaus pa
dovanotą Lavinsko ir Banišausko „Anglia
kasių atsiminimus“. Ar tai nerodo mūsų 
tretminių apsileidimo kultūrinėje srityje?! 
Šiandien, norėdamas rašyti kuriuo nors Lie
tuvos kultūriniu klausimu, nerasi šioje bib
liotekoje ne tik žymesnių Nepriklausomos 
Lietuvos veikalų, nei pilno Vytauto Didžio
jo Universiteto leidinių komplekto, nei to
kių kultūros žurnalų, kaip Vairas, židinys. 
Naujoji Romuva, Lietuvos Ūkis ir kt., bet 
net tokių standartinių naujai jau tremtyje iš- 

bei Sruogienės „Lietuvos istorijos* ar V. 
Biržiškos „Senųjų lietuviškų knygų istorijos“ 
bei P. Joniko „Lietuvių kalbos istorijos“. 
Taip pat ir žurnalų padėtis negeresnė. Be 
Ateities ir Gabijos (kuri tik šiemet buvo už
prenumeruota), nesimato šioje bibliotekoje 
nei Aidų, nei Literatūros Lankų, nei Varpo, 
nei Santarvės, nei visos eilės kitų tremtinių 
žurnalų'*.

Toliau autorius svarsto kelius, kaip iš tos 
balos išbristi. Jis tiki, kad knygų leidėjams 
sunku dovanai siuntinėti savo leidinius. Jis 
dar leidžia ir tokią abejotiną galimybę: su
organizuoti platų lietuviškos knygos rinki
mo vajų ir tuo būdu aprūpinti didžiąją New 
Yorko biblioteką. O kas bus, kai vajuje bus 
surinkta vienos knygos 100 egzempliorių, o 
šimto pačių reikalingųjų — nė po vieną? 
Toks vajus, atrodo, galėtų tik šiek tiek pa
gelbėti išspręsti reikalą, o šiaip jau tiek New 
Yorko biblioteka, tiek Britų Muziejus, tiek 
dar viena kita vieta turėtų būti pastoviai, 
sistemingai aprūpinama visais leidiniais, ir 
tai, mūsų galva, būtų daug svarbiau, negu 
kiti nereikšmingi ir didelių sumų pareikalau
jantieji dalykai, pratuštinantieji viešuomenės 
sumetamus fondus.

REIKALAS NEDIDELIS, BET VĖL

UŽMIRŠTAS

Laikraščiai pabarsto kiek žinių apie mūsų 
spaudos kovas anais carizmo ir spaudos drau 
dimo laikais. Bet jaunimui tų žinių reikėtų 
žymiai daugiau. Tai jau, aišku, nebe laik
raščių reikalas. Todėl „Dirva“ (1954. V. 6. 
Nr. 18) straipsnyje „Jie buvo lietuviai ir ne
šė šviesą“, be kita ko, štai ką rašo apie vie
ną jau gal kiek pavėluotą, bet vis dar tebė
gsimą pataisyti šitokį reikalą:

„Daugelis didesnių ir mažesnių organiza
cijų šiais metais tą sukaktį (spaudos draudi
mo panaikinimo) ryžtasi minėti. Minint iš
kelti būdingesnius anos priespaudos ir ko
vos bruožus. Tik labai gaila, kad ta proga 
niekas nesiryžta išleisti mūsų jaunimui tais 
klausimais leidinėlio, kuriame jie rastų vi
sus to laikotarpio būdingesnius įvykius. Jis 
padėtų geriau suprasti tą laikotarpį, lietuvių 
tautai nemažai kaštavusį kraujo, bet iš kitos 
pusės ir stipriau įsąmonintų tęsti kovą su 
prispaudėjais ir siekti visiškos laisvės“.

KAS GREIČIAU AMERIKONĖJA?

„Keleivio“ korespondentas iš Brocktono 
(1954. V. 5 Nr. 18) bara naujai atvykusius 
lietuvius ir pavyzdžiais rodo, kad jo bari- 
masis teisingas. Jis dėl nutautimo rašo ši
taip:

„Kada atvažiavo pirmieji dipukai, mums, 
amerikonams, darydavo priekaištų, kad mes 
ištautome. Dabar žiūriu, kad jie greičiau 
amerikonėja, negu mes. Kai kurie jų per ke
lis metus jau pralenkė mus, kurie čia gyvena
me pusšimtį metų. Suaugę graibstosi angliš
kus žodžius, vaikai tarp savęs kalba angliš
kai.“

„Dipukai buvo įkūrę šeštadienio mokyklą. 
Tos mokyklos nelankė pusė dipukų vaikų. 
O ar atsimenate, kiek mūsų vaikų būdavo 
tokiose mokyklose, kurias mes turėjome 
prieš trisdešimt ar daugiau metų Būtume 
pirštais užbadę, jei kas būtų neleidęs savo 
vaiko į tokią „Žiburėlio“ mokyklą. Dipukų 
šeštadienio mokykla dabar neveikia. Sako, 
klebonas patalpų neduoda. Niekas ir mums 
nedavė patalpų. Mes patys patalpomis pa
sirūpinome. Mes neturėjome sau namų ir 
automobilių, bet mokyklai patalpas susiras
davome. Dipukams namai ir automobiliai 
labiau rūpi negu mokykla.“

„Aną dieną skaitau korespondenciją 
„Drauge“. Rašo, kad lietuvių parapijos mo
kyklos vaikučiams trijų dienų rekolekcijos

TRYS DIDIEJI RAŠYTOJAI

Jei po amžių kada skaudūs pančiai nukris 
ir vaikams užtekės nusiblaivįs dangus, 
mūsų kovos ir kančios, be ryto naktis — 
ar jiems besuprantamos bu- i

Maironis

VILNIAUS generalgubernatorius Kauf- 
manas, susitaręs su Varšuvos genergub. Mi- 
liutinu, 1865 m. uždraudė Lietuvoje spaudą 
lotyniškomis raidėmis. Tą įsakymą tų pačių 
metų rugsėjo 25 d. patvirtino Rusijos vidaus 
reikalų ministeris Valujevas, o sekančiais 
1866 metais — pats caras.

Užkrito slogi, kankinanti naktis. Žmo
nės slapstėsi su lietuviškomis maldaknygė
mis ir kalendoriais, žandarai trėmė į Sibirą 
knygnešius ir lietuviškojo žodžio šauklius.

Tačiau tą ilgą, rūškaną naktį nerimo ra
šytojai: 1883 m.-Ragainėje nušvito „Auš
ra“, 1889 m. suskambo „Varpas“, o 1890 
m. pasirodė „Žemaičių ir Lietuvos Apžval
ga“. Rašė J. Basanavičius, J. Šliupas, Vaiž
gantas, V. Pietaris, V. Kudirka; dainavo 
Vištaliauskas, Dagilis, Vanagėlis, Maironis, 
Ad. Jakštas...

Pagaliau 1904 m. gegužės 7 d. lietuviai 
atgavo spaudą. Išsiblaivė dangus, išnyko 
niūrus slogutis, tad galima buvo toliau tęs
ti kovą jau už tautos laisvę, už Tėvynės ne
priklausomybę. „Pragiedruliai 1 “ — šūkte
lėjo jauhadvasis Vaižgantas. „Kai du stos, 
visados daugiau padarys!“ —trenkė kumš 
čiu Ad. Jakštas, o Maironis, įkvėptas entu
ziazmo, užtraukė:

Į darbą, į darbą, kaip Dievas įsakė, 
su tekančia saule vilties!

Kai šiuo metu laisvame pasaulyje mini
me lietuvių spaudos laisvės atgavimo 50 
metų sukaktį, noriu priminti tris mūsų di
džiuosius rašytojus, tris kunigus ir lituanis
tus —
Aleksandrą Dambrauską — Adomą Jakštą, 
Joną Maciulevičių — Maironį ir 
Juozą Tumą — Vaižgantą.

TARNAS AR AD. JAKŠTAS?
NERAŠYSIU apie juos literatūrinės stu

dijos ir neminėsiu jų gyvenimo faktų nuo 
gimimo iki mirties. Kas norės susidaryti 
pilnutinį vaizdą apie juos tris, galės pasi
skaityti kurį nors literatūros istorijos vado
vėlį.

Mano tikslas—‘‘duoti kelias jų gyvenimo 
iškarpas, kurios vaizduoja juos esančius to
kius pačius žmones kaip ir visi kiti, tik gal 
labiau pasinešusius literatūros linkme pa
čios kūrybos ir kasdienio gyvenimo eigoje.

Jau gimnazijoje* mokydamasis susidomė
jau Aleksandru Dambrausku — Adomu 
Jakštu. Buvau skaitęs jo eilėraščius ir saty
ras, buvau ne kartą gilinęsis į jo literatūri
nius (kritikos), filosofinius ir teologinius 
samprotavimus. Žinojau, kad jo, „Draugi
jos“ žurnalo kritiko, nuomonė apie poetus 
ir beletristus daugelio imta širdin ir kad ne 
vieną pradedantį rašytoją jis moraliai pa
laikydavo arba negailestingai sulikviduo- 
davo.

Įsivaizdavau jį seną akiniuotį, rūstų, su- 

buvo anglų kalba. Mūsų vaikams rekolekci
jos buvo lietuviškai. Mes to reikalaudavome. 
Dabar suaugusiems rekolekcijos vyksta lie
tuviškai ir angliškai atskirai. Bet vaikams 
tik angliškai. Ir tai lietuvių parapijos mo
kyklos, kurioje apie ketvirtoji dalis vaikų 
yra dipukų. Korespondenciją apie tas reko
lekcijas rašo irgi dipukas. Jis netgi neužsi
mena, kad reikėtų vaikams lietuviškai reko
lekcijas vesti. „Draugas" deda koresponden
ciją be jokios pastabos, lyg džiaugdamasis, 
kad taip yra.“

Nesigilindami į „Keleivio“ sąskaitas su 
„Draugu“, turime šiam senajam lietuviui 
pripažinti daug šventos tiesos. 

džiūvusį, nepažįstantį šypsenos ir juoko, 
stambų, petingą, drūtą.

Tačiau kai pirmą kartą pamačiau jį Kau 
ne 1931 metų rudenį, — apstulbau ir savo 
akimis netikėjau; aš skaudžiai nusivyliau 
savo vaizduotės susikurta Ad. Jakšto iš
vaizda.

Kurią tai saulėtą rudens popietę, kada vo 
ratinkliai draikėsi be vėjo, po popietinio pa 
sivaikščiojimo grįžau į savo kambarį Se
minarijoje ir, verždamasis atgal į auksinė
mis spalvomis besipuošiantį mūsų sodelį, 
ilgesingomis akimis žiūrėjau pro didžiulį 
langą. Kaip tik tuo metu cementiniu taku iš 
miesto (Rotušės) pusės kulniavo mažutis, 
sulinkęs senelis. Jo galvą dengė senoviška, 
užriestais galais skrybėlė, priminusi man 
Nemuno laivelį. Galva atrodė aprišta bal
ta skarele: iš tolo neįžiūrėjau, kad tai žilų 
plaukų vainikas. Juodas apsiaustas (nors iš 
tikrųjų buvo tai sutana) makalavosi trupu
tį žemiau kelių, o iš po jo kyšojo nelygin
tos, apysiaurės kelnės.

Senelis nėjo drąsiai, kareiviškais žings- 
niaisį bet vilko kojas, brūžindamas batų 
puspadžius į šviesų cemento taką. Jo ranko
se buvo, rodos, laikraštis, į kurį buvo įsmei 
gęs akiniuotas akis. Tarp jo akių ir laikraš
čio mano nustebimui tebuvo kokių 10-15 
cmt. tarpas.

Keistas pasirodė tas senelis — gal koks 
tarnas ar durininkas, ėjęs galbūt pranešti 
vicerektoriui apie atvykusį svečią. Tačiau 
kažinkas jame buvo nepaprasta, nekasdie
niška, tad pusbalsiu paklausiau savo pre- 
pozitą Z. Ignatavičių:

— Kas čia per žmogus?
Prepozitas pasižiūrėjo pro langą, nusi

šypsojo ir atsakė:
— Prelatas Aleksandras Dambrauskas— 

Adomas Jakštas.
Net išsižiojau iš nustebimo ir prisispau

džiau prie lango, kad geriau pastebėčiau 
žmogų, kurio gyvas atvaizdas sugriovė ma 
no įsivaizduoto augšto, petingo žmogaus 
viziją.

KALBA TARTUM BARDAMASIS
GIMNAZIJOJE turėjau puikų literatū

ros mokytoją, direktorių Praną Samulionį. 
Iš visų buvusių savo mokytojų jį geriausiai 
atsimenu ir geriausiu žodžiu paminiu: jis 
mokėjo mus, jaunus mokiniukus, apkrėsti 
gimtosios kalbos ir literatūros meile ir, šian 
dien pamenu, tarsi nenoromis, lyg gailėda
masis apleisdavo klasę paskambinus.

Pr. Samulionis buvo didelis Ad. Jakšto 
gerbėjas ir ne kartą mėgo mums apie jį šį 
ar tą papasakoti. Ypač jis pabrėžė šio „di
delio žmogaus“ cholerišką temperamentą, 
įkarštį ginčuose ir net paprastuose pasikal
bėjimuose.

Ir štai įsivaizduokime: Seminarijos sode 
lio taku, kai visi aliumnai tūno vėsiuose 
kambariuose, takuoja du draugai, du rašy
tojai — Ad. Jakštas ir Juozas Tumas — 
Vaižgantas. Abu judrūs, abu nedideli, abu 
pražydę kaip obelys. Abu sutanuoti, aki
niuoti, abu su laikraščiu, knyga ar brevio- 
riumi rankose. Juodu, atrodo, karštai gin
čijasi apie naują knygą, kurią Vaižgantas 
giria kaip tikrą deimančiuką, o Jakštas pei
kia kaip dekadanso apraišką.

Ad. Jakštas karštai skėteruoja rankomis, 
tartum vilyčiomis šaudo mažutėmis akimis 
ir purto galvą, jog net skrybėlę reikia pa
taisyti, kad nenusiristų kur į patvorį. Pa
ėjęs kelis žingsnius, staiga sustoja, kad įsi
bėgėjęs Vaižgantas turi padaryti kelių žings 
nių šuolį atgal. Jis nelaukia, kol Vaižgantas 
pabaigs savo mintį, bet rėkte rėkia, šaukte 
šaukia, ir mes, stebėdami juos pro langą, 
neiškenčiame nepasakę:

— Žiūrėkite, kaip Jakštas Vaižgantą akė
ja!

Nenusileidžia nė Vaižgantas. Ir jo ran
kos švaistosi kaip malūnsparniai, kad net 
apsiausto skvernai maskatuoja; ir jo pa
auksuotais akiniais papuoštos akys laksto,

NEKALČ1AVS1OJI MRA1JOS ŠIRDIS
Galų gale Fatima primena mums trečią

jį dalyką: pamaldumą į Nekalčiausią Ma
rijos Širdį.

Verta atsiminti, kad jau 1916 metais, 
prirengdamas vaikus Marijos apsireiški
mams, „Taikos angelas“ minėjo Jėzaus ir 
Marijos širdis, kurios žadėjo suteikti ne
paprastų malonių trims mažiems piemenė
liams. Paskui Fatimos Marija, pradedant 
pirmuoju 1917 mettų apsireiškimu, prašė 
atlyginti už piktžodžiavimus ir įžeidimus, 
daromus Nekalčiausiajai Marijos širdžiai.

Birželio 13 d., antrojo apsireiškimo me
tu, Fatimos Marija pasakė Liucijai:

— Tu turi ilgiau žemėje pasilikti. Jėzus 
nori pasinaudoti tavimi, kad aš būčiau ži
noma ir mylima. Jis nori išplėsti pasauly
je pamaldumą į mano Nekalčiausią Širdį. — 
Aš pažadu išganymą tiems, kurie prakti
kuos šį pamaldumą. Jų sielos bus mylimos 
Dievo nepaprasta meile, kaip gėlės mano 
padėtos prieš Jo sostą!

Kai Liucija nuliūdo, sužinojusi, kad ji 
turės pasilikti viena žemėje po dviejų drau 
gų mirtties, Marija pasakė:

— Ne, mano dukrele, aš niekuomet ta
vęs neapleisiu. Mano Nekalčiausioj i Širdis 
bus tavo prieglauda ir kelias, kuris nuves 
tave pas Dievą.

RUSIJOS PAAUKOJIMAS
Nagrinėjant trečiojo apsireiškimo smulk 

menas ir atsiemnant pasakytą paslaptį, 
greittai galima įsitikinti, kad pamaldumas 
į Nekalė. Marijos Širdį vaidina didelį vaid 
menį kitų reikalavimų tarpe. Po baisaus 
pražuvusių sielų vaizdo Fatimos Marija 
pasakė:

— Jūs ką tik matėte pragarą, kur eina 
vargšų žmonių sielos. Norėdamas juos iš
gelbėti, Viešpats nori įvesti pasaulyje pa
maldumą į mano Nekalė, širdį. Jei žmo
nės darys, ką aš jiems sakysiu — daug 
sielų bus išgelbėta ir ten bus taika. (1914- „ 
18 metų) Karas .netrukus pasibaigs. Ta
čiau, jei žmonės nenustos (želdinėję Die
vo, neilgai trukus prasidės kitas, baisesnis 
karas; jis įvyks šv. Tėvo Pijaus XI Ponti
fikato metu.

Toliau Ji pridėjo:
— ..Aš ateisiu paprašyti paaukoti Rusi

ją mano Nekalčiausiajai Širdžiai, o taipgi 
priimti pirmaisias mėnesio šeštadieniais 
atsiteisimo Komunijas. Jei mano reikalavi
mai bus išpildyti, Rusija bus atversta ir 
ten bus taika. Kitaip, pikta propaganda 
skleis savo klaidas visame pasaulyje, kel
dama karus ir Bažnyčios persekiojimus. 
Daugybė bus nukankinta, šv. Tėvas daug 
kentės, kaikurios tautos bus sunaikintos...

Taičau to tamsaus ateities vaizdo fone 
glūdi ir dižaugsminga paguoda. Ją kelia 
mums Fatimos Marijos pasakyti žodžiai:

— Mano Nekalčiausioj! širdis galų ga
le triumfuos!

Taigi jau 1917 m. liepos 13 d. Rožančiaus 
Karalienė ragino mus būti pamaldžius į 
Nekalė. Jos Širdį, o ypatingai reikalavo 
praktikuoti pirmuosius mėnesių šeštadie
nius ir paaukoti Rusiją ir pasaulį Jos Ne
kalė. Širdžiai. Už tai duotas ir pažadas: ne 
tik bus išgelbėtos daugelio žmonių sielos, - - 
bet ir išprašyta pasauliui taika.

PAMALDOS
HUDDERSFIELD — birželio 5 d.. 11 v., 

šv. Juozapo bažnyčioje.
NOTTINGHAM — birželio 6 d. (Sekminė

se), 12,15 vai.
BRADFORD — birželio 7 d. (pirmadienį), 

12,30 vai.

šaudo, o balsas pasiekia forte (jei ne fortis
simo).

Pagaliau juodu rimtai susibara, atrodo: 
abu skėryčiuoja, skėtriojasi kaip du beko- 
voją gaidžiai. Rankos taip šmaikščioja, kad 
rodos tuoj pasieks oponento ausis.

Ne, juodu nebaigia kalbos ir net neatsi
sveikina: vienas įsižeidęs potekinis lekia į 
Seminarijos rūmus, o kitas — Ad. Jakštas 
— dar akimirksnį pastovi, dar pašvytruoja «, 
rankomis tartum kardais ore, dar išpsau- 
džia kelis sakinius ir staiga apsisukęs puste
kinis lekia į vartus.

Šiandien Jakšto popietinis pasivaikščio
jimas nevykęs. Turbūt ir grįžęs į namus — 
prie Sv. Kazimiero knygyno — negalės at
sisėsti prie didžiulio rašomo stalo, nes jo 
ranka drebės ir nepataikys suregzti smulkių 
stilingų raidžių. J. Kuzniic.'kis.

BR. DAUBARAS

MEDINĖ
Spaudos baliaus vakarą Vladis ilgesnį lai

ką vaikštinėjo Mickevičiaus gatve, sekda
mas atvykstančius svečius į Karininkų Ra
movę. Jis laukė, kada Lintgertai atvyks su 
jo zylėmis į balių, palikę namuose Julę, be
siruošiančią Tilmanso salėn šokiams.

Kas minutę iš Laisvės Alėjos įsukdavo 
žvangančios rogutės, atveždamos skaromis 
galvas apsivyniojusias ponias ir plačiomis 
brangių kailių apikaklėmis jų palydovus. 
Stiprių elektros prožektorių šviesoje skendo 
įeinamieji platūs rūmų laiptai, papuošti jau
nomis eglaitėmis. Ponios, išlipusios iš rogu
čių, suimdavo saujon šilko suknelių kraš
tus ir, vyrų prilaikomos, išdidžiai kopdavo 
švariai nuo sniego nuvalytais laiptais sidab
ru ir auksu žvilgančiais baliaus batukais.

Vladis smalsiomis akimis nusekdavo kiek 
vieną laiptais kopiančią porą, mintyse svar
stydamas, kiek jis laimėtų, jei jam pavyktų 
nepastebėtam bent vieną akimirką pasiraus
ti jų kišenėse. Omai jis stabtelėjo prie laik
raščio kiosko, stebėdamas žvaliai prava
žiuojantį vežiką. Kai iš važelio j šaligatvį 
pirmoji išlipo Julė, iškeldama du baltomis 
skepetaitėmis pridengtus narvelius, Vladis 

ŠIRDIS
atpažino savo zyles, jų puošniąją pirkėją 
Lintgerienę ir jos palydovą. Pro kiosko kam 
pą jis matė, kai narvelius įnešusi į rūmus 
grįžo Julė ir, įsisėdusi į tebelaukiančias ro
gutes, pasuko Kęstučio gatvėn. Nusipirkęs 
kioske „Regatos“ pokelį, perėjo skersai 
alėjos ir, valandėlę pasvarstęs, paėjėjo iki 
kino „Metropolitain“ apšviestų reklaminių 
plakatų. „Pirmą kartą Kaune! Premjera! 
Matha Hari su Greta Garbo ir Roman Ne
varo“ — paskaitė stambią antraštę ir, įsigi
jęs kasoje trečios vietos biletą, įsmuko sa
lėn. Pažiūrėjęs „Foxo“ apžvalgą ir Lietuvos 
kroniką, išėjo šalutinėmis durimis, nelauk
damas filmo.

Kanto gatvėje buvo ramu ir tik retkar
čiais šaligatviuose pasirodydavo praeivis. 
Tylu ir Lintgertų namuose. Lentų varteliai 
buvo praverti ir jų nepalietęs įslinko jis kie
man. Pirštų galais apėjo namus ir, priselinęs 
prie virtuvės durų, valandėlę klausėsi, jieš- 
kodamas kišenėje vitrakčio. Po kelių įgu
dusia ranka posūkių rakto skylutėje, spūs
telėjo rankeną, ir lėtai petim stumdamas 
prasiveriančias duris, dar kartą apsidairė 
sniegu užklotame sode. Nuo gatvės Žiburio

krito ilgi medžių šešėliai baltame sodo pa
tale. Iš Nemuno čiuožyklos sklido vos girdi
mi „Ant bangų“ valso garsai.

— Rytoj ir aš paūšiu, — smilgtelėjo Šu- 
rano galvoje mintis ir jis dingo tamsiame 
pravertų durų plyšyje.

♦ ♦ ♦

Sekmadieniais, pietų metu, Urbono resto
rane visada būdavo kamšatis. Dalis padavė
jų ateidavo vakarinėn pamainon ir dažnais 
atvejais tokį metą savininkas liepdavo nuo
lat virtuvėje dirbančiai Janinai eiti padavė
jos pareigas, nuošalesniuose kambariuose. 
Bet Šį kartą, nelauktai vienai padavėjai ne
atvykus, indų plovėjai buvo pasakyta laiki
nai aptarnauti pirmąjį, kuriame pietų metu 
grojo smuikininkė ir pianistė. Janina buvo 
neįgudusi padavėjos darbe, juo labiau šia
me didžiausiame kambaryje, kur prie kiek
vieno staliuko sėdėjo keli svečiai, nekantriai 
laukdami jos patarnavimų. Muzikos, šūkavi 
mų, juoko ir užsakymų bendrame mišinyje 
ji nė nepastebėjo, kai prie kampinio staliu
ko nauja eilute apsirengęs, briliantinu išsi
tepęs plaukus, atsisėdo naujas svetys — zy
lių gaudytojas Vladis, nekantriai pirštais 
baksnodamas balta staltiese uždengtą stalą.

Savininkas, pastebėjęs naują svetį, pats 
priėjo, paduodamas valgių sąrašą.

Prastą turite padavėją. Ji iki vidunakčio 

nespėtų atnešti pietų, — rinkdamasis val
gius, priekaištingai pastebėjo Vladis.

Savininkas, žemai nusilenkęs, atsiprašė iš
didųjį svetį ir po minutės prie jo staliuko 
atskubėjo Janina.

— Tai ką, Nina, broliui nenori pietų duo
ti?

— Nespėjau. Bet iš kur tu taip išsipuo
šęs?...

— Tavo paleistos zylės vėl suskrido ir, 
matai, jos virto pinigais...

— Bet dabar tu man atnešk grafinėlį ir 
pietus. Alkanas aš visada, kai tik tave pa
matau... Kai pavalgysiu, galėsime pasikal
bėti.

— Aš neturiu laiko...
— Turėsi. Sį kartą padarysime geresnį 

biznį, negu su zylėm. Paskubėk!
Pietų metui pasibaigus praretėjo svečiai, 

nutilo smuiko ir pianino garsai. Vladis, 
mokėdamas seseriai sąskaitą, padėjo litą 
arbatpinigių ir jai pažįstamu balsu, kai tik 
jis turėdavo kokį nors reikalą, švelniai tarė:

— Man būtinai reikia su tavim pasikal
bėti...

— Kalbėk, — atsikirto ji stačiokiškai.
—' Ne čia. Ir nespursk! Vienuoliktą va

landą ateik j „Automatą“. Ten lauksiu. Ir, 
žiūrėk, kad ilgai man netektų laukti ir vėl 
čia ateiti. Nesibijok, šį kartą man tavo pi
nigų nereikia. O kur tu dabar gyveni? — 
klūstelėjo keldamasis nuo stalo.

— Pas žmones, — atsakė ji, nueidama su 
padėklu.

Sutartame restorane, Vladis, sutikęs seserį, 
nusivedė j atskirą kambarį. Jis buvo gero
kai įkaitęs nuo išgertos degtinės ir, vos du
ris uždaręsj iš kišenės ištraukęs žvilgantį 
žiedą, kyštelėjo atėjusiai prie nosies:

— Na, gražus! Norėtumei tokį turėti? 
Tikras briliantas! Ir turėsi, jei būsi protin- a 
ga ir manęs klausysi... Tu manai čia viskas? 
Štai, va, žiūrėk! — ištraukė iš kitos kišenės 
svarią auksinę apirankę ir apvalų gelsvą 
laikrodį su tokios pat spalvos grandinėle. >

— Kur tu juos pavogei? —, neimdama į 
į rankas rodomų daiktų, paklausė sesuo.

— Ot šitaip, tai jau man nepatinka! Ši
toksai klausimas, tai ne tavo, sesut, reikalas. 
Tavo reikalas tuos dalykus rytoj nunešti į 
lombardą ir ten užstatyti juos savo vardu 
už tokią sumą, kokią jie duos. Rytoj aš at
eisiu pietauti ir tu atiduosi man gautus pi
nigus. Už tarpininkavimą gali pasiimti, va, 
kad ir šitą, — bandė jis jai mauti ant piršto 
žalia akute žiedą.

— Šito aš nedarysiu! —traukdama laiko
mą pirštą, priešinosi sesuo.

— Padarysi! Ir tai rytoj iki pietų! Aš ne
juokauju. Štai, vienas, du, trys, keturi ga
balai, — skaičiavo jis, dėdamas žiedus, api-w 
rankę ir laikrodį jos rankinukan.

(Bus daugiau)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
VASARIO 16 GIMNAZIJAI SURINKTA 

15 sv. 5 $1. 6 p.
Pereitą šeštadieni Lietuvių Namuose 

zijai paremti, kurio metu surinkta 15 sva- 
buvo suruoštas pobūvis Vasario 16 Gimna- 
rų, 5 šit. ir 6 penai.

Lietuvis P. Taujėnas, siųsdamas 5 sva
rų auką, savo laiške rašo: „Nemanau da
lyvauti jūsų ruošiamame baliuje. Man 
skaudu, kad mes valgysime ir gersime pil
nomis burnomis, o gimnazijos mokiniams 
liks tik lašeliai ir trupinėliai. Siunčiu 5 
svarus ir prašau mapo šią kuklią auką 

* prijungti prie tų trupinėlių ir perduoti ją 
Vasario 16 gimnazijos mokiniams. P. Tau
jėnas.“
MANCHESTERIO LIETUVIŲ KLUBAS 
RUOŠIA EKSKURSIJĄ LONDONAN 
Birželio mėn. H d. Manchesterio lietu

viai atvyksta trims dienoms Londonan. 
Ekskursantai apsistoja Lietuvių Namuose, 
43. Holland Park, šeštadieni, birželio 12 d. 
manchesteriečių viešnagės proga Lietuvių 
Namuose ruošiamas pobūvis. Visi lietuviai 
londoniečiai tą šeštadieni kviečiami atvyk
ti i Lietuvių Namus ir atnaujinti pažintį 
su svečiais manchesteriečiais.

AR BUS ŠIĄ VASARĄ STOVYKLA 
JAUNIMUI?

Pereitą vasarą lietuvių skautų ir jauni
mo stovyklai pasibaigus, skaitėm, kad ši
tokia stovykla šiame krašte bus rengiama 
kiekvieną vasarą, kad tai vienintelė tikra 
lietuvybės tvirtovė, kad mūsų jaunimas 
ten sugužėjęs {gauna jėgų visiems metams 
kovoti su svetimąją jtaka ir panašiai.

Visi žinome ir suprantame tokios sto- 
* vykios reikšmę, tik gaila, kad jau birželio 

mėnuo čia pat, o dar šiuo reikalu nesu skai 
čiusi nė vienos eilutės, pranešančios apie 
šitokios stovyklos organizavimą. Šiuo k'au 
simu rūpinuos, nes jei lietuvių stovyklos 
nebūtų, kiekviena lietuvių šeima, turinti 
jaunimą, turėtų j ieškoti savo vaikams vie
nai kitai savaitei vietos bent pas anglų 
ūkininką. Gausesniai šeimai nejmanu iš
važiuoti atostogoms i pajūrius, todėl vasa
ros stovykla buvo vienintelė galimybė vai
kams kelias dienas pagyventi grvname ore. 
pabendrauti savųjų tarpe. Iš tikrųjų būtų 
didelis nuostolis visiems, jei tokios stovyk
los šią vasarą niekas neorganizuoų.

Trijų valkų motina

SEKMINĖS VIENĄ KARTĄ METUOSE
Ir vieną kartą metuose linksmai galėsi

te Sekminių atostogas praleisti Lietuvių 
Namuose, 43, Holland Park, susitikti su sa 
vo draugais ir pažįstamais, kurių taip pat 
per Sekmines čia atvažiuos. O šeštadienį, 
birželio 5 d., 7.30 vai. čia pat įvyksta

SEKMINIŲ BALIUS.
Gros geras orkestras, veiks bufetas. Įėji- 

«. mas — vyrams 2/6.
PADĖKA

Londono lietuvių tautinių šokių grupės 
vardu reiškiu nuoširdžią padėką DBLS 
Centro Valdybai už piniginę dovaną — 10 
svarų, Londono Lietuvių Soc. ir Sporto 
klubui už suruoštas vaišes, p. Jurienei, p. 
Makauskienei, p. Nenortienei p. Virkučiui 
ir p. M. Kaulėnui už paskolintus tautinius 
rūbus ir juostas. Ypatingą padėką reiškia
me p. Nenortienei už vertingus patarimus 
repeticijų metu.

J. A/kimavičius,
Liet. Tautinių šokių grupės vadovas

„PASKUTINĖ VILTIS"
Tai St. Lauciaus parašyta 3 veiksmų 

drama, kurioje palieičamas pavergtosios 
Lietuvos kaimo gyvenimas — ūkininkų 
prievarta varymas į kolchozus, ši veikalą 
kaip vertą ypatingo dėmesio, rekomenda
vo Lietuvių Kultūros Fondo, Dramos Vei
kalų Konkurso Komisija Amerikoje. Kaip 
praneša Amerikos lietuvių spauda, nese
niai buvo statomas Cicero mieste, ir iš vi
suomenės susilaukė didelio susidomėjimo 
ir įvertinimo.

„Londono Vaidila“ į šių metų savo dar
bų repertuarą įtraukė ir veikalą „Paskuti
nė Viltis". Režisuoja P. Mašalaitis. Visi 
parengiamieji darbai jau eina prie pabai
gos. Veikalo pastatymas įvyks Londone, 
birželio mėn. 26 ir 27 d. d. Taip pat, kaip 
tenka spręsti iš pasikalbėjimų, šio veika
lo pastatymu yra didelis visuomenės susi
domėjimas ir be londoniškių. nemažai ruo 
šias! atvykti ir iš provincijos. Stebint vi
są eigą, atrodo, kad biletus teks dar gero
kai iŠ anksto užsisakyti.

V. V.

Pamaldos lietuviams evangelikams
Sekminių pirmą dieną 1.30 vai. Bradfor- 

de, evangelikų bažnyčioje, 29. Great Hor
ton Road. Sekminių antrą dieną 1 vai. 
Nottinghame, St. Peter's Church.

Kun. A. Keleris

MOTERYS TREMTYJE
Centralinės ir Rytų Europos Moterų Fe

deracijos tremtyje Centro Komitetas kvie
čia visuotinį susirinkimą.

Federacijoje dalyvauja 14 tautų, tame 
skaičiuje ir mes. Kviečiame mūsų moteris 
ir vyrus skaitlingiausiai tame susirinkime 
dalyvauti. Lady Muir kalbės apie Centrali
nės ir Rytų Europos problemas (klausi
mai ir diskusijos).

Susirinkimas įvyks birželio mėn. 10 d., 
ketvirtadienį. White Eagle Club. 2, Albert 
Gate. S. W. 1. (Požem. stotis — Knights
bridge, autobusai 9, 73, 14, 22, 52 137).
LINKSMAS POBŪVIS

Liet. Social. Klubas. 345a Victoria Park 
Rd., Sekminių Pirmą dieną ruošia

ŠOKIŲ VAKARĄ
Pradžia 7 vai. Gros geras orkestras. 

Veiks bufetas. Staliukus prašoma iš anks
to užsisakyti pas Z. Jurą, telef. SHO 8734.

KETTERINGAS
Sekmadienį, gegužės 30 d. Ketteringo 

lietuviams 12 vai. pamaldas laikys kun. 
A. Kazlauskas. Po pamaldų, parapijos sa
lėje šaukiamas ssuirinkimas.

Sujudo Stoke - or
Nors emigracija atima iš mūsų nemaža 

skaičių lietuvių, bet jų vieton stoja kiti, 
iki šiol. neįsijungę bendron veiklon. Tai 
yra vienas nuostabiausių ir labiausiai 
džiuginančių reiškinių D. Britanijos lie
tuvių gyvenime.

Mažai kas gal iš viso girdėjo, kad Stoke- 
on-Trent gyvena kelios dešimtys lietuvių, 
iki šiol neįėjusių 'į mūsų organizacinį gy
venimą. Ir štai, pereitą šeštadienį, jie įstei 
gė DBLS skyrių, naujomis jėgomis papil
dę mūsų organizaciją ir pasiryžę ateityje

COVENTRY
SEKMINIŲ PROGA POBŪVIS

Coventriečiai šias Sekmines nutarė švęs 
ti savo parapijoje, kviesdami pas save sve
čius iš kaimyninių apylinkių. Sekminių 
pasilinksminimas ruošiamas Pilot Hotel 
patalpose, šeštadienį, birželio 5 d. Šokiams 
gros lietuvių orkestras. Bufetas veiks iki 
23 vai., o šokiai ir žaidimai iki 24 vai. Pra
džia 18 vai. Rengėjai prašo coventriečius 
ir svečius gausiai atsilankyti.

NOTTINGHAMAS
VEŠ KRAITELĮ

Gegužės 22 d. Nottinghamo lietuvių bū
relis pirmą kartą susirinko savo naujame 
klube pasiūturiuoti, alučio paragauti ir 
prisiminti lietuviškas sutartines, šeimyni
nio pobūvio gįobėjas buvo skyriaus pirmi
ninkas Galbuogis su žmona, o jiems gra
žiai talkininkavo asistentai Matulaitis ir 
Bivainis.

Tačiau tikroji pobūvio priežastis buvo vi 
sai kita: pagyvenęs Nottinghame penke- 
ris metus ir kuria tai proga apsilankęs 
Škotijoje, Juozas Bliūdžius susirado čia- 
gimę lietuvaitę Marcelę Klesevičiūtę Kel
ly. jausmo padiktuotas nutarė ją vesti ir 
apsigyventi Wishow miestelyje. Negalėjo 
nottinghaimečiai. nudavę aklus ir kurtus, 
tylomis išleisti Juozą, tad ir susirinko su 
sumuštiniais ir geriausiais linkėjimais.

Pirmas atsisveikinimo žodį tarė pirm. J. 
Galbuogis, iškėlęs Juozo veiklumą ir ener
gingumą ir apgailėjęs, kad valdyba neten
ka paslaugaus savo nario. Kadangi J. Bliu 
džius buvo ir vietinio bažnytinio komiteto 
pirmininkas, šiltais žodžiais jį atsisveikino 
ir kun. J. Kuzmickis. padėkodamas už nuo
širdžią talką parapijiniame darbe. Gale 
prabilo Nottinghamo „patriarchas“ apy
gardos pirmininkas K. Kudla, pažymėjęs, 
kad Juozas nepasirinko Kanados ar ma
dingos Amerikos bet kalnuotą Škotiją, kad 
sėsliai apsigyventų ir sukurtų lietuvišką 
šeimą Senųjų vietos lietuvių vardu geriau
sios sėkmės Juozui palinkėjo Mrs. Ryches. 
Po to skambėjo lietuviškos dainos su „Il
giausiais metais“. Galbūt įdomiausia buvo, 
kai visi susirinkę traukė seną mūsų dainą, 
pritaikė ją išvažiuojančiam Juozui: „Veš 
kraitelį per laukelį, mane jauną į varge
lį, to liūdžiu“.

Gale J. Bliūdžius trumpai padėkojo vi
siems susirinkusiems už gražias išleistuves 
ir talką bendrame lietuviškame darbe.

Reikia tikėtis, kad energingas ir veiklus 
Juozas, persikėlęs į Škotiją, neliks lietu
viškos veiklos nuošalyje, bet ir toliau 
jungsis į darnią veiklą.

KLUBO ATIDARYMAS
Šių metų gegužės mėn. 29 d. 6 vai. p. p. 

Nottinghame The Spread Eagle Hotel, 
Goldsmith str. (tuojau už Goumont kino) 
įvyks lietuviško klubo atidarymas, kuris 
veiks kiekvieną šeštadienį.

Kviečiame Nottinghamo visuomenę kuo 
skaitlingiausiai atsilankyti.

ŠKOTIJOS LIETUVIŲ KONCERTAS!
Škotijos lietuviu. Bellshill šv. Cecilijos 

choras Sekminių išvakarėse atvyksta j 
Nottinghamą su įspūdingomis ir gražiomis 
dainomis.

Koncertas įvyksta Sycamore School (Sy 
camore Rd.) salėje birželio mėn. 5 d. 
Pradiža punktualiai 17 vai. Po koncerto 
šokiai, grojant lietuviškam orkestrui. 
Veiks bufetas ir turtinga loterija. (Iš mies 
to centro važiuoti autobusu Nr. 31 iki Sy
camore Rd.)

Sekmadienį, birželio mėn. 6 d., bus pa
maldos St. Patrick's bažnyčioje 12.15 vai. 
Pamaldoms giedos šv. Cecilijos choras. 
Visi Nottinghamo ir apylinkės lietuviai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti.

MANSFIELDAS
VYRAI NESNAUDŽIA

DBLS Mansfieldo skyrių sudaro, berods, 
vieni vyrai, kurie čia kasa akmens anglį, 
sprendžia sunkoką moterystės klausimą 
(neturėdami savo tarpe lietuvaičių) ir vis 
dėlto organizuotai dirba.

Gegužės 23 d. Šv. Pilypo bažnyčioje jie 
turėjo savo pamaldas, kurias atlaikė kun. 
Kuzmickis, pasakydamas pamokslą, lie
čiantį religinį ir tautini vyrų gyvenimą, o 
po pietų angliakasių bendrabučio salėje 
susirinko aptarti einamųjų savo reikalų. 
Susirinkimą atidarė ir jam pirmininkavo 
skvriaus pirm. Nedzelskis. Buvo gyvai 
svarstyta du pagrindiniai klausimai: vasa
ros iškyla ir parapija.

Dauguma pasisakė, kad iškyla rengtina 
birželio mėnesio pabaigoje. Tačiau kur? 
Apie dešųnts pasisakė už iškylą į Londoną, 
nors buvo ir tokių, kurie pageidavo nuvyk 
ti j pajūrį ir ten dieną tikrai pasilsėti. Iš
kylos reikalui buvo išrinkta dviejų narių 
komisija, į kurią išrinkti Karalius ir Mi
šelis.

Po to buvo svarstyta liet, parapijos klau 
simas. Nariai pritarė, kad vietoje būtų iš
rinktas religiniems reikalams atstovas ku
ris organizuotų pamaldas, palaikytų ryšį 
su kanelionu ir rinktų jo išlaikvmui aukas. 
Kaoelionas buvo prašytas aplankyti Mans- 
fieldą metų bėgyje 3-4 kartus. Bažn. ko
miteto pirm, išrinktas Bruožis.

Pabaigoje, pirmininko pakviestas, trum
pą kalbą pasakė svečias kun. J Kuzmic
kis. padaręs trumpą mūsų ir politinio gy
venimo apžvalgą. Ateinančiam šeštadieniui 
nariai buvo pakviesti dalyvauti Notting
hamo lietuvių klubo atidaryme.

L - Trent Lietuviai
savo veikla konkuruoti kitus S-gos pavyz
dingus skyrius.

Stoke-on-Trent ir kaimyninių miestų 
lietuviai padarė ypatingai malonų įspūdį 
savo nuoširdumu, draugiškumu ir ener
gingumu. Čia nebuvo jokių „pogrindžio“ 
kalbų, nesigirdėjo apkalbų, nei apie kažko
kias politines sroves, nei sroveles.

Prie skyriaus įsteigimo daugiausia pri
sidėjo Newcastle gyvenąs Dudėnas ir sto- 
kietis, (taip tarpusavyje vadinasi gyveną 
Stoke-on-Trent), Rentelis. Be abejonės, kad 
šią idėją gyvai parėmė ir dauguma, nes į 
steigiamąjį susirinkimą atėjo per pusšimtis 
lietuvių, kas sudaro apie 90 procentų visų 
ten gyvenančių. Susirinkimui pirmininka
vo Dudėnas, sekretoriavo — Rentelis. Į 
naująją skyriaus valdybą išrinkti trys as
menys — Andriuškevičius, rimtas, turįs 
lietuvių tarpe pasitikėjimą ir taip pat pa
tyręs visuomeniniame darbe.; jaunosios 
kartos atstovas P. Tričys ir susirinkimui 
pirmininkavęs Dudėnas. Revizijos komisi- 
jon — Repšys. Daubora ir Karobas.

Susirinkime dalyvavo ir kalbėjo svečiai 
iš Londono — DBLS pirm. M. Bajorinas ir 
C. V-bos vicepirmininkas kun. Kazlaus
kas. Po susirinkimo gražiai pasikalbėta 
prie alučio mums rūpimais reiįfalais. Ketu
ri asmenys užsisakė „E. Lietuvį“, o B. Puo 
džiūnas paaukojo du svarus „E. Lietu
viui“ vietoj prenumeratos, nes į jo namus 
jau ir taip ateina du egzemplioriai.

Susirinkusieji visi įstojo ar įstos į nau
jąjį skyrių (per susirinkimą pritrūko įsto
jimo blankų). Girdėti, kad kaimyninių 
apygardų valdybos jau varžosi dėl naujo 
skyriaus. Wolverhamtono sk. pirmininkas 
K. Žukauskas, žinodamas stokiečių pajė
gumą jau į steigiamąjį susirinkimą atvyko, 
suagituoti naująjį skyrių Birminghamo 
apygardon...

Sekmadienį kun. Kazlauskas atlaikė pir
mąsias lietuviškas pamaldas Sacred Hert 
bažnyčioje, kurios klebonu yra vyskupas 
Wright. Lietuviai skaitlingai pamaldose 
dalyvavo ir, visų nustebimui, pamaldų me 
tu gražiai giedojo lietuviškas giesmes. 
Vietos lietuviai pageidauja, kad juos daž
niau lankytų lietuvis kunigas.

Beveik visi lietuviai dirba anglių kasyk
lose ir. suprantama, už tokį darbą jie gerai 
atlyginami. Kai kurie jų gyvena Council 
namuose ar NCB specialiai angliakasiams 
pastatytuose butuose. Kiti perkasi nuosa
vybėn namus. Stoke-on-Trent miestas yra 
susijungęs su kitais kaimyniniais mieste
liais, taip, kad sunku atskirti, kur čia tų 
miestų riba. Vienas stokiečiams didelis 
nepatogumas — tai atstumas, sudarąs kliu 
tis dažniau sueiti draugėn.

Naujam skyriui linkime kuogeriausios 
sėkmės.

X

PRANCŪZIJA
TREMTINIŲ 

KRIKŠČIONIŲ DARBININKŲ 
KONGRESAS STRASBURGE

Gegužės 1-2 d.d. Strasburge (Prancūzi
joje), įvyko Tarptautinės Tremtinių Krikš
čionių Darbininkų Federacijos (FITCRE) 
kongresas, šiai federacijai priklauso Bul
garijos, Čekoslovakijos, Estijos, Gudijos, 
Jugoslavijos, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, 
Rumunijos, Ukrainos ir Vengrijos tremti
nių krikščionių darbininkų organizacijos. 
Jos šūkis: „Už tautų laisvę ir socialinį tei
singumą!“

Kongreso darbai daugiausia ėjo komisi
jose: bendrojoj, tremtinių reikalams ir auk 
Įėjimo. Kongresas priėtnė eilę nutarimų ir 
atsišaukimą į viso pasaulio darbininkus. 
Kongresas kviečia laisvąjį pasaulį padėti 
„mūsų draugams darbininkams, kuriuos 
persekioja rusų komunistinis režimas, at
gauti tautinę bei socialinę laisvę", kviečia 
laisvojo pasaulio darbo žmones kovoti 
prieš visokios spalvos kapitalistinį darbi
ninkų išnaudojimą, bet labiausiai prieš vals 
tybinį komunistų kapitalizmą.“

Kongresas išrinko federacijos pirminin
ku Rudowskj (lenką), 1939 m. Lenkijos 
katastrofos dienomis buvusį Kaune ir ma
loniai prisimenantį Lietuvą. Federacijos 
generaliniu sekretorium perrinktas Popo- 
vičius. Kongrese taip pat dalyvavo Euro
pos Tarybos, Aukštojo Tremtinių Komisa
ro atstovai ir Krikščionių Darbininkų Pro
fesinių Sąjungų Internacionalo (CISC) pre 
zidentas Gaston Tessier ir generalinis sek
retorius A. Vanistendael. Lietuvos krikš
čionims darbininkams tremtiniams kongre
se atstovavo Darbo Federacijos Centro Vai 
dybos vicepirmininkas dr. J. Grinius, K. 
Čeginskas ir dr. Z. Brinkis. Dr. Grinius da
lyvavo bendroj ir tremtinių reikalams ko
misijose, K. Čeginskas — bendrojoj ir auk
lėjimo komisijose. Abu gyvai reiškėsi ko
misijų darbe ir diskusijose. Į Federacijos 
vadovybę nuo Lietuvos krikščionių darbi
ninkų įeina Pukteris (prezidiumo nariu 
pavaduotoju) ir dr. Grinius (kontrolės ko
misijos nariu).

Kongerso metu LDF vicepirmininkas dr. 
Grinius turėjo progos nuoširdžiai išsikal
bėti apie nepriklausomos Lietuvos krikš
čionių darbininkų sąjūdį ir apie dabartinį 
darbo žmonių būvį okupuotoje Lietuvoje 
su Krikščionių Darbininkų Profesinių Są
jungų Internacionalo prezidentu G. Tessier.

Konkreso proga dr. Grinius per Ameri
kos Balsą tarė žodį pavergtosios tėvynės 
darbo žmonėms.

Kor.

PARYŽIUJE LANKĖSI BALFO 
PIRMININKAS

Š. m. gegužės 12 d. prof. Dr. J. B. Kon
čius. BALFo pirmininkas, atskrido lėktu
vu Paryžiun. Su juo kartu atkeliavo kan. 
J. Paškus, Čikagos klebonas, kuris gegu
žės 14 d. išskrido toliau Romon. Aerodro
me svečius sutiko BALFo įgaliotinis Dr. 
S. A. Bačkis ir Prancūzijos LB krašto val
dybos reikalų vedėjas A. Švirmlckas bei 
CARE Organizacijos Europoje gener. di
rektorius Mayer. Būdamas Paryžiuje, 
mgsr. J. B. Končius apžiūrėjo CARE or
ganizacijos būstą, susipažino su jos veik
la ir turėjo keletą pasitarimų su tos orga
nizacijos Europoje direktorium. Taip pat 
jis susipažino su tos organizacijos atsto
vu Prancūzijoje J. B, McCloskey. S. m.

VOKIETIJA
IŠ GAUTING'O LIETUVIŲ GYVENIMO

Sekant lietuvių spaudą, kartais tenka 
rasti vieną kitą pasisakymą ir apie Gau- 
ting'o Sanatoriją, kurioje rado prieglobs
tį karo sūkuryje netekę sveikatos tautie
čiai.

Vieni stengiasi objektyviai nušviesti 
sunkią ligonių padėtį, ieškodami būdų ją 
sušvelninti. Kiti, nepajėgdami įžiūrėti tie
sos, pasisako prasilenkdami su tikrove.

Kas dėl Gauting’o. tai gautingiškiai yra 
susiorganizavę į PLB vienetą. Turi savo 
biblioteką su 356 lietuviškomis knygomis. 
Lietuviškos muzikos 47 plokšteles, kurio
mis reprezekntuojamasi užsieniečių tarpe, 
kas 3-4 savaites rengial ietuviškos muzi
kos pusvalandžius per vietos radio, ši lie
tuviška bendruomenė yra darni, tarp sa
vęs sugyvena gražiai, bet jei kuris daugiau 
paveiktas tremties vargų nenori savo gy
venimą tvarkytį pagal visuomeninio gy
venimo reikalavimus, tai stengiamasi jį 
sudrausti.

Su sanatorijos administracija ir su ki
tomis tautybėmis lietuvių sugyvenimas 
yra geras ir susilaukia palankaus įvertini
mo.

Dabar, vienas pirmųjų valdybos rūpes
čių pravesti paskaitų ciklą įvairioims te
momis stengiantis supažindinti tautiečius 
su esama padėtimi tiek tarptautinės tiek ir 
lietuviškos politikos baruose. Pavyzdžiui. 
1954. 4. 29 aplankė St. Vykintas iš Mem- 
mingeno su paskaita „Lietuva ir tarptauti
nė padėtis“. Sekančiam kartui pakviestas 
Izidorius Rugienius iš Miuncheno. Tiki
mės surasti ir daugiau asmenų, su kuriais 
susiduriama kovojant už Lietuvos išlaisvi
nimą.

Dėl pačios sanatorijos gydymo ir mais
to būti) galima daug ką pasakyti, bet šiuo 
kartu tenka paminėti tik vieną: prieš ku
rį laiką buvo į sanatoriją atvykusi prie
žiūros tarptautinė Komisija, kuri tik su 
direktorium pasitarusi, konstatavo, kad 
šioje sanatorijoje „maistas tiekiamas ligo
niams labai geras, pusryčiams ir vakarie
nei duodama geriausia arbata“ tik dėl 
gydymo Komisija kiek suabejojusi.

šiuo vizitu nustatytus davinius, kartu 
su pastaba dėl nepakankamo gydymo, iš
siuntinėjo užsieniečių šalpos Institucijoms 
susipažinti. Gal būt, gavo ir mūsiškės?

Ta Komisija nesusidomėjo kaip ir koks 
maistas patiekiamas ligoniams valgykloje. 
Be to. Komisija nepastebėjo, kad pagal 
IRO ir vokiečių sudarytą sutartį Tarptau
tinis Pacientų Komitetas yra pripažintas 
ir kaipo toks jis turi būi kviečiamas į po
sėdžius tais atvejais, kai sprendžiami tarp 
sanatorijos ir pacientų kilę nesusiprati
mai arba maisto klausimas. Tame Komi
tete yra ir lietuvių atstovas, šis Komitetas, 
jei būtų pakviestas, būtų pareiškęs pagei
davimą. kad minėtoji Komisija atsilanky
tu į valgyklas ir patikrintų, kas ten patie
kiama ir kaip patiekiama, o ne tai, kas bu 
vo direktoriaus nurodyta.

Manome, kad TBC ligoniams kol kas 
didžiausią vaidmenį vaidina maistas, jo 
tinkarrtus paruošimas ir patiekimas. Spren 
dimas apie maisto gausumą vien iš to, kiek 
jo išmetama, negali duoti tikro vaizdo.

Ligoniams aišku, kad sanatorijos mais
tas nepakankamas, kartais labai vienodas, 
o dažnai dėl blogo pagaminimo mažai su
naudojamas, tuo sanatorijos direkcija aiš
kina maisto perteklių.

Pageidautume, kad lietuviškos šalpos 
Institucijos rastų būdų kaip šalpą ligo - 
niams padidinti, o nepasikliauti jos Komi
sijos nepagrįstais daviniais. Valdyba

DIEPHOLZ
Pavyzdinga vargo mokykla veikia Diep

holz^. Persikėlus gimnazijai į Pietų Vokie 
tiją, manyta, kad mūsų mažųjų mokinimas 
ir auklėjimas smarkiai sušlubuos. Ačiū 
Dievui, kad čia buvo dar skautai. Skauti
ninke A. Gasnerienė, kuri yra ne tik gera 
jaunimo vadovė, bet ir pavyzdinga moti
na, ėmėsi organizuoti vargo mokyklą, žy
gis pavyko. Gauta kambarys ir įrengtas 
jaukiai. Pamokos vyksta kasdien po vie
ną, o kartais ir ilgiau, kaip valandą. Uoliai 
lanko apie 15 valkų. Kiti ateina rečiau. 
Tuo džiaugiasi ne tik pati mokyt. A. Gas
nerienė, bet ir visi vaikučių tėvai.

Pasigendama lietuvio kunigo, kuris vos 
vieną kartą per mėnesį aplanko.

Diepholz.'o apylinkei vadovauja ir pagal 
išgales dirba Čaplinskas.
HILDESHEIM

Hildesheimo apylinkės lietuviai džiau
giasi BALFo rūbų siunta.

gegužės 14 d. prof. J. B. Končius buvo pri
imtas kardinolo Maurice Feltino, Pary
žiaus arkivyskupo, kuriam prof. Končius 
padėkojo už teikiamą lietuviams Prancū
zijoje paramą. BALFo pirmininką palydė
jo Lietuvos atstovas Paryžiuje Dr. Š. Bač
kis. Gegužės 14 d. vakare prof. J. B. Kon
čius turėjo pasikalbėjimą su Prancūzijos 
LB krašto valdyba, tarybos nariais, studen 
tų sekcijos atstovais. BALFo įgaliotiniu 
Prancūzijoje. Ta proga svečias supažindi
no Prancūzijos lietuvių atstovus su JAV 
lietuvių veikla, jų pastangomis padėti Lie
tuvai ir lietuviams bei su BALFo darbais. 
Taip pat jis apibūdino lietuvių naujaku
riu būkle JAV ir labai gražiai atsiliepė 
apie lietuvių JAV gyvenimą visose srity
se. Nors ne lietuviškais reikalais prof. J. 
B. Končius atlieka kelionę Europoje, bet 
labai gyvai domisi visais lietuvių gyveni
mo klausimais ir taip pat domėjosi lietu
viu reikalais Prancūzijoje.

Gegužės 16 d. svečias atlaikė Lietuvių 
koplyčioje mišias ir pasakė pamokslą. Po 
pamaldų jis turėjo progos susipažinti su 
lietuvių vietos kolonija bei trumpai pasi
kalbėti su vietos lietuviais. Savo buvoji
mo metu Paryžiuje prof. J. B. Končius 
matėsi su Estijos bei Latvijos ministeriais 
Paryžiuje ir aplankė L. B-nės svetainę, 
taip pat JAV konsularinio skvriaus vedė
ją Paryžiuje, š. m. gegužės 17 d. svečias 
oaliko Paryžių, išskrisdamas Frankfurtan. 
Svečią palydėjo Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje. LB krašto valdybos pirm. O. 
Bačkienė, LK Misijos direkt. kun. Dr. F. 
Jucevičius ir CARE direktorius Paryžiuje 
Bloomstein.

IŠ VOKIETIJOS KRAŠTO VALDYBOS 
VEIKLOS

Š, m. balandžio 29 d. posėdyje Krašto 
Valdyba apsvarstė ir priėmė parėjusio me
tų ketvirčio apyskaitas ir bėgamojo ket
virčio sąmatas. Aptarta taip pat visa eilė 
gimnazijos, leidyklos, ir kitų Krašto Val
dybos institucijų techniški reikalai.

„Vasario 16 Gimnazijos“ biuletenio lei
dimo reikalu nutarta pasinaudoti „Euro
pos Lietuvio" paslauga leisti jį to Europos 
lietuvių organo priedu. Šiuo reikalu Krašto 
Valdybos vestų pasitarimų su „Europos 
Lietuviu" išdavoje numatoma galimybė 
leisti biuleteni čia minėtu būdu, su sąlyga, 
kad tas „Europos Lietuvio“ numeris bus 
išsiuntinėtas visiems Vasario 16 Gimnazi
jos rėmėjams nemokamai. Ta proga . Eu
ropos Lietuvis“ numato laikraštyje dėti, 
šalia oficialios biuletenio m e d ž i agos, 
straipsnius tiek Vasario 16 Gimnazijos, 
tiek iš viso lietuvių švietimo reikalais.

Vokietijos Krašto Valdybos leidžiamai 
Prof, d-ro šešplaukio „Pratybinei lietuvių 
kalbos gramatikai" VLIK'as skiria 1,000— 
DM sumos subsidiją. Gramatika spaustu
vėje jau surinkta, skaitoma jos korektūra, 
o iš spaudos ji išeis gegužės mėn. pabaigo
je.

Valdybos pirmininkas, p. Pr. Zundė, pra
nešė posėdyje apie savo pokalbius su „Free 
Europe Citizens' Service" įstaigos Frank
furte vadovu,. Mr. W. P. Abbey. Numato
ma, kad šioji įstaiga galės subvencionuoti 
įvairius Vasario 16 Gimnazijos leidinius 
lietuvių ir kai kitomis svarbiausiomis, kal
bomis, kaip anglų, vokiečių ir prancūzų 
kalba. Principe šiam sumanymui Mr. Ab
bey pritarė ir reikia tikėti, kad jo parama 
įstaigos direktoriate bus paskirtos tam rei
kalui sumos.

Aplinkraščių lietuvių bendruomenės Vo
kietijoje apylinkėms ir seniūnijoms Kraš
to Valdyba informuoja apie VLIK'o URT 
pasiektą Federalinėje Vidaus Reikalų M-je 
susitarimą, pagal kurį ateityje lietuviai ir 
kiti pabaltiečiai Vokietijoje galės turėti du 
pasus: Lietuvos užsienio pasą kaip pagrin
dinį tepatybės ir kelionės dokumentą ir, 
šalia to, vokiečių įstaigų išduodamą 1946 
m. Londono susitarimo pagrindu „Reise- 
ausweis" su jame atžymėtu benamio už
sieniečio įrašu.

Vokietijos Krašto Valdybai tarpininkau
jant, lietuviai prisidės prie U. N. Augšto- 
jo Komisaro sumanyto kooperacijos pro
jekto įvykdymo. Tuo projektu norima 
„U.N.V. Cooperative, Ine.“ aprūpinti Vo
kietijos stovyklose lietuvių tremtinių pa
gamintais liaudies meno dirbiniais, audi
niais, mezginiais, medžio drožiniais ir pan.

Bendradarbiaudama su Detroito lietu
viais, Vokietijos Krašto Valdyba išleido 
detroitiečių rengiamam vakarui su Petro 
Vaičiūno „Naujųjų Žomnių“ pastatymu 16 
puslapių gausiai iliustruotą vakaro progra
mą. Vakaras rengiamas Detroite gegužės 
29 d. Lietuvių Rezistencinės Santarvės 
Detroite. Jo pelnas skiriamas Vasario 16 
Gimnazijos Rūmams išpirkti. Programos 
medžiaga sudaryta bendradarbiaujant su 
renkėjais, o jos leidimo išlaidos dengiamos 
rengėjų.

KRAŠTO VALDYBOS IR GIMNAZIJOS 
ATSTOVŲ LANKYMASIS VOKIEČIŲ 

ĮSTAIGOSE
š.m. gegužės mėn. 5 d. Krašto Valdybos 

pirmininkas, p. Pr. Zundė, ir Vasario 16 
Gimnazijos atstovas, vyr. mok. S. Antanai
tis, lankėsi šiaurės Badeno Mokyklų Prie
žiūros įstaigoje.

Ilgame pokalbyje su tos įstaigos prezi
dentu, ministerijos tarėju Dr. Eichelberg, 
buvo aptartos Vasario 16 Gimnazijai „Er- 
satzschule“ teisių suteikimas. Dr. Eichel
berger, išsiaiškinęs su lietuvių atstovais 
visus gimnaziją liečiančius klausimus, prin
cipe pasisakė už teisių suteikimą ir pažadė
jo ta prasme referuoti ir ministerijoje, pa
remiant Vasario 16 Gimnazijos pastangas 
išgauti čia paminėtas teises.

Tam reikalui atliktini paruošiamieji dar
bai, visų pirma Vasario 16 Gimnazijos mo
kytojų cenzo, laipsnių ir pedagoginių su
gebėjimų įrodymo sutvarkymas. Kadangi 
didžioji mokytojų dalis yra išėję pedagogi
nį stažą Lietuvoje, tai jų cenzas bus nusta
tytas bendradarbiaujant su „Zentralstelle 
fuer auslaendisches Bildungswesen", kuri 
seka 75 kultūrinių kraštų mokslo gyveni
mą, jų tarpe ir Lietuvos, ir kuri gali nusta 
tyŪ mokytojų kvalifikacijas pagal jų išeitą
jį mokslą ir stažą Lietuvoje. Prieš suteik
dama „Ersatzschule" teises, ministerija 
kurį laiką per savo atstovus seks Vasario 
16 Gimnazijos mokymo ir auklėjimo dar
bą deleguodama į gimnaziją savo komisa
rus.

Ir dabar Vasario 16 Gimnazija nėra ko
kia beteisė mokslo institucija, bet veikia 
ministerijos leidimu kaip „Ergaenzungs- 
schule". Su „Ersatzschule's“ teisių pripa
žinimu siejasi ne tik tam tikros teisinės 
sąvokos, bet ir materialinė parama pagal 
Baden-Wuerttembergo krašte ruošiamą pri 
vačių mokyklų įstatymą.

Gegužės 10 d. Krašto Valdybos atstovas, 
p. A. Makarskas, ir Vasario 16 Gimnazijos 
atstovas vyr. mok. S. Antanaitis, lankėsi 
čia minėtoje vokiečių įstaigoje užsienio 
švietimo reikalams ir, pokalbyje su jos di
rektorium Dr. W. Wienert, aptarė konkre
čiai visos eilės gimnazijos mokytojų cen
zo pripažinimo reikalą. Pokalbyje buvo 
smulkiai aptarti visi Lietuvos mokyklinio 
gyvenimo, kiek tai liečia mokytojų cenzo 
pripažinimą, variantai ir numatyti praktiš
ki būdai tokiam cenzo pripažinimui išgau
ti.

Pokalbio proga įstaigos direktorius iškė
lė naują mintį išgauti Vasario 16 Gimnazi
jai, atsižvelgiant į jos ypatingą būseną ir 
jos auklėjimo tikslus, ypatingas teises, ku
rios palengvintų ir mokytojų auklėjimo 
tikslus, ypatingas teise, kurios palengvin
tų ir mokytojų cenzo pripažinimą. Tai min
čiai konkretizuoti Dr. Wienert pasiūlė Kraš 
to Valdybai, ją apsvarsčius, siūlyti Stutt- 
garto ministerijai sušaukti konferenciją, 
kurioje dalyvautų ministerijos, ir Krašto 
Valdybos atstovai, kartu su p. Dr. Wienert, 
kuris pažadėjo tokioje konferencijoje, grį
žęs iš savo numatomos kelionės J Turkiją 
ir Graikiją, aktyviai dalyvauti ir padėti 
realizuoti jo iškeltą projektą.
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NUOTAIKOS
Bolševikų okupuotoje mūsų Tėvynėje, 

kaip gaunamos žinios rodo, vyksta labai 
žiauri kova. Sovietinė mašina stengiasi lie
tuvius sumalti be jokio pasigailėjimo. Sten 
giamasi užgniaužti bet kokia nepriklauso
mybės mintis ir parodyti, kad jėga aneksuo 
tasis kraštas esąs paverstas neatskiriama 
Sov. Sąjungos dalimi. Rūpinamasi sunai
kinti ne tik tautos vadovai, bet ir naciona
linės valstybės idėja, laimėti kovą dėl tau
tos sielos — ją subolševikinant ir surusi
nant. Tai yra kova prieš lietuviškumą iš 
viso. Ir vis dėlto, nepaisant tos kovos ne
lygumo, nepaisant viso sovietinio brutalu
mo ir teroro žiaurumo, kraštas laikosi. Lie
tuvis, kiek tat, žinoma, yra tenykštėmis 
sąlygomis Įmanoma, kur galėdamas, nepa
siduoda. Jis širdyje lieka ištikimas savo 
senosioms tradicijoms, tėvų žemei, lietu
viškumui. kad ir turėdamas taikytis prie 
naujų gyvenimo formų.♦ * *

Kraštas, kad ir negalėdamas viešai to 
demonstruoti, iš esmės yra priešiškai nu
siteikęs okupantams, nors, iš kitos pusės, 
esama ir tam tikro nusivylimo dėl nepasi
tvirtinusių sukeltų vilčių. Ypač žiauriai gy 
ventojams atsiliepia jų dvasinis pavergi
mas, stengimasis surusinti ir sukomunis- 
tinti jų ielą Bolševikai savo sistema pri
vedė prie to. kad dabar kartai kitas bijosi 
net savo brolio. Jiems turi vaikai šniomė- 
ti savo tėvus, broliai — seseris etc. Kiti bi
jo savo tarpe išsišnekėti gal ne tiek dėl to. 
kad nepasitikėtu, o greičiau dėl to. kad vė
liau gali būti tardomi ir gali pasakyti ko
ki neatsargų žodi, kuris pakenktų kitam. 
Todėl — verčiau, galvoja, visai nekalbėti. 
Nemaža yra tokių, kurie yra nuėję su ko
munistais tik iš reikalo, sąlygų priversti, 
(sirašę nerasdami kitos išeities, bet iš es
mės savo širdyse vis tiek smarkiai nusi
statę prieš režimą. Pasitaiko, kad net at
sakingi komunistų pareigūnai ar šiaip pir
mūnai dažnai bolševikų adresu drebia la
bai kartų žodj. Tik, žinoma, pirma apsidai
rydami, kad to neišgirstų nereikalingos 
ausys. Išlaisvinimo viltis, galima sakyti, 
viena tik ir palaiko gyventojus, kad jie iš
tvertų tokią vergiją. Suvaryti j kolchozus 
valstiečiai visi aiškiai žino ir ne kartą vie
nas kitam pasako, kad jei tą žemę, kurią 
jie turi apdirbti kolchozuose vėl kas grą
žintų seniesiems žemdirbiams, tai iš jos 
būtų gautas kur kas didesnis derlius, nei 
dabar. Perėmus valdžią Malenkovui. Lie
tuvoj buvo paleisti gandai, kad „bus pa
keista konstitucija“. Tačiau gyventojai ži
nojo ir tarp savęs kalbėjo: nieko nepadės 
jokie konstitucijų keitimai, jei paliks tie 
patys komunistai, — juos pirmoj eilėj rei
kia perkeisti. Visi tikėjosi ir tebelaukia ka
ro. Pavergtieji mūsų tautiečiai yra ver
čiau pasiryžę dar kartą išgyventi kad ir 
visus karo baisumus, negu kęsti ilgalaikę 
rusų okupaciją, kurios jie yra tapę auko
mis. O tų aukų okupantai kaskart vis dau
giau pareikalauja. Tenka manyti, kad to
kios nuotaikos vyrauja ne tik tarp vienų 
lietuvių.

Tačiau pastebima ir vis didėjančių nega
tyvių reiškinių, ypač tarp jaunimo. Komu
nistinis jaunimas, o ne kartą ir jų vadai, 
tinginiauja, nenori dirbti, yra pasinešę {• 
alkocholizmą, rūkymą, „žalingų vakarieti- 
nių pavyzdžių" sekimą. Panašūs pavyždžiai 
Čekoslovakijoje ar Rytinėje Vokietijoje iš
keikiami kaip „bugi-vugizmas“, „bikiniz- 
mas“ etc. Tačiau šiaip ypačiai 18-20 metų 
jaunimas rusų nekenčia ir. nepaisant vi
sokios bolševikinės propagandos bei kiek
viename žingsnyje kalamų į galvą „tiesų“, 
ne mažiau tikisi „kokios nors permainos“ 
kaip ir senieji, kurių ne vienas yra jau fi
ziškai palaužtas. Bolševikų dabartinė „tvar 
ka“ yra nusivylę Lietuvoje net ir visa eilė 
bolševikų vadų, tik to nedrįsta viešai pa
reikšti. Pagaliau, jie galvoja, kažin ar jiem 
jau taip toli nubridusiems, kaip tai Salo
mėjai Neriai, begali būti kelias atgal?

Po Stalino mirties gyventojai laukė, kad 
bus geriau, bet koks bolševizmas buvo.’ toks 
iš esmės ir pasiliko. Tik gal šiaip buvo pa
daryta šiokių tokių nuolaidų, eilėse prie 
krautuvių ar kitur apmažėjo žmonių „uo
degos", kolchozuose buvo inspektoriams 
patrta nešaukti taip ant žmonių, kaip ant 
gyvulių, moterims leista ilgėliau padirbėti 
namuos etc. žmonės — klaidingai ar tikrai, 
tai kitas klausimas, — galvojo, kad Berija 
norėjo ar buvo pasiryžęs taisyti kai kurias 
bolševikų režimo klaidas. Bet visos viltys 
sugniužo Beriją suėmus ir vėliau likvida
vus. Jo byla parodė, kad senieji metodai 
pasiliko galioti ir toliau, ypač oficialiai pa
skelbus. kad Berija buvo kaip tik tas. ku
ris norėjo „kenkti kolchozams ir pakirsti 
kolchozinę santvarką“.

Gyventojų pasyvi rezistencija pastebima 
beveik kiekviename žingsnyje. Apie ' bol
ševikus, jų vadus, kaip Staliną ir Malenko- 
vą, arba savuosius Sniečkų, Gedvilą, Pa
leckio girtuokliavimą etc. yra sugalvota ir 
po kraštą sklinda daugybė „dainuškų“, juo 
fcų, anegdotų, pasakojimų, tikrų atsitiki
mų. Net ir kai kurie iš grįžusiųjų iš Lietu
vos vokiečių sakosi aiškiai pastebi jau 
vien iš to fak.to, kad jei už pasijuokimą, 
kaip „gaidys ir višta prie kolchozo pririš
ta", kertama 10-25 metai, jog kolchozuose 
negali būti gerai, tai ką bekalbėti apie 
bolševikišką maldos forma sustatytą „po
terėlį“, kuriame išsakomos visos Stalino 
padarytosios Lietuvai skriaudos. Arba, 
lyg litanijoje, meldžiantis bolševikiniam 
„dievui“: tėve ir mokytojau, pasigailėk 
mūsų ir mūsų tiek nekankink, etc. Parti
niai seniau buvo vadinami „Stalino skali
kais“. o dabar „partijos skalikais", rusės 
-„katiušom“, Rusija pašaipiai pajuokiama 
„plačiaja tėvyne“,patrankos — taikos ba
landžiais irtt. Kolchozų gerumą nusako ir 
plačiai mėgstamas pasakoti anekdotas anie 
Trumaną. Churchillį ir Staliną, kaip jie 
kartą važiavo viename automobily ir pake 
liui sutiko gerai jsiganiusj bulių. Tas įrė
žęs sprandą niekaip neina į šalį. Trumanas 
su Churchilliu visaip jį mėgino nuvaryti 
šalin, bet — vis nesėkmingai. Tada pasi
siūlė jį suvaldyti Stalinas. Ir tikrai, jo ben 
drakeleiviai netikėtai išvydo, kaip bulius 
vos šnipštelėjus Stalinui jam kažką į ausį, 
uodegą parietęs, nulėkė šalin. Pasirodo, 
Stalinas jį trumpai drūtai įspėjo: traukis 
šalin, arba — aš tave uždarysiu į kolcho
zą. Panašių anekdotų esama ir daugiau, 
pvz. apie vaiką, eilėje prie kratuuvės pali
kusį savo krepšelį ir nebijojusį, kad jį kas
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pavogtų, tol, kol truks partiios posėdis, ir 
kiti.

Savųjų ir patikimųjų tarpe lietuviai la
bai mėgsta kalbėti apie praeitį ir didžiuo
sius Nepriklausomybės pasiektuosius lai
mėjimus. To meto knygos ir laikraščiai ei
na iš rankų į rankas kaip kokios brangeny 
bės — laikomi dar brangesniais negu caro 
laikais parneštos iš Prūsų maldaknvgės ar 
elementoriai. Tokias knygas ar vadovėlius 
tėvai stengiasi išlaikyti savo vaikams kaip 
brangiausią atminimą, kuris turįs juos iš
saugoti laisvajai Lietuvai, sulaikyti nuo 
surusinimo ir subolševikinimo jų protus. 
Kokiu mastu vvkdomas bolševikinis tero
ras. būdingai pavaizduoja kad ir šie skai
čiai. Visoj Sov. Sąjungoj, bolševiku duo
menimis. išplatinama per 40 mil. sovietinių 
laikraščių egz„ o LTSR bolševikini" laik
raščių vienkartinis tiražas siekia 900 000 
egz. Ir vis dėlto šitoji kova su rusifikaciia 
ir prievartiniu bolševikinimu. nepaisant vi 
so bolševikinio teroro, apgaulės ir žvėriš
kumo. jaunojoie lietuvių kartoj yra sėk
minga. Jie širdyse lieka ištikimi tėvu že
mei kad ir k’ek okupacija truktų, kad i' 
kokios pavergtąją tėvyne daužytų audros 
bei nelaimės.

MAŽF.IĄ B A ŽNYBTU SKAISTUS
Gautosiomis naskiausiomis ž;niom,c 

1°53 metu eegužės mėn vietoj anksčiau 
Kaune nr,tęš kasa veikusių 15 bažnyčių be- 
vu>kė jau tik nu'ė Kitos buvo uždarvtoe 
Ukmergėje iš ’ uždarytu bažnyčių viena 
naikinu buvo atidarvta. bet ne pamaldom' 
o'ankvmn tikslams Tauragėj veikia viena 
kataliku bažnyčia, viena metodistų ir ka 
ninėse cerkvė, šakiuose evangelikų bažnv. 
č;a uždaryta, veikia viena katalikų bažnv. 
čia. Marijampolėje liko tik viena bažny
čia. Kleboną pašalinus klebonijoj ansigv. 
v»no rusų kariai. Bažnvčia buvo laikinai 
uždaryta už nesumokėjimą mokesčių, bet 
re’kalauiamas sumas parapijiečiams sumo 
kėlus ii vėl atidaryta Panevėžyje šv. Pet 
ro ir Povilo bažnvčia tebeveikia. Buvusia 
vienuolynas atiduotas raud. armijos refka- 
lams. o mokinių bažnvčia paversta sandė
liu Telšiuose veikia tik viena, kitos užda
rytos. Tas pats Varniuose: Raseiniuose li
ko viena kataliku bažnyčia, taip pat evan
geliku ,ir provoslavų cerkvė. Kalvarijoje 
veikia tik viena katalikų. Kėdainiuose 
kalvinu bažnyčia uždarvta. Radvilų kars
tai išmesti ir perkelti i kalvinų kapines.

KUNIGAI ..PATRIOTAI“ VILNIUJE
Lenkfioje tuos dvasininkus kurie eina 

su režimu, paprastai oficialiai vadina ..ku
nigais patriotais“. Pastaruoju metu lais
vuosius Vakarus yra pasiekė žinių, kad 
panašiu reiškiniu, nors dar ne tiek daug, 
esama ir okup. Lietuvoje. Tačiau šios ži
nios dar nėra patvirtintos kompetetingu 
ištaigu, todėl į jas reikia žiūrėti -su labai 
dideliu atsargumu. Vis dėlto tenka manvti. 
kad bolševikai kaip kitur, taip ir Lietuvo
je vra dėję ir tebededa nemaža nastąngu 
tokiu sau palankiu dvasininkų įsitaisyti, 
juo labiau, kad tarp kai kurių kunigų at
siranda manančiu.- jog Bažnyčios padėtį 
esą įmanoma Lietuvoje išgelbėti tik viena 
ar kita forma ..bendradarbiaujant su reži
mu“. Gautosiomis tokiomis žiniomis. Kau
no kunigų seminarija, kuriai vadovauja 
..Vi'n’aus ir Panevėžin ark’v^skuniios“, 
1953 m. išleido auklėtiniu, kurie buvo pa
skirti dirbti į parapijas Vilniuje ir ornvin 
cijoje. Dėl jų paskyrimo buvo tariamai su
tarta su Lietuvos kom. partijos tikybinius 
reikalus tvarkančiu skvrium. o vietiniai 
ko. skyriai tariamai gavę instrukcijų tu 
kunigų nepulti ir netrukdyti jų darbo. Nu
rodoma kad šių „naujų katalikų dvasinin
ku“ prieauglium ir jų mokslinimu rūpina
masi su kp pritarimu ir jos priežiūra.

Tokių „nauju laiku kunigų" pačiame 
Vilniuje buvę apie 8 Jų vienas buvo pri
skirtas prie Šv. Jurgio bažnyčios. Provin
cijoje nauiieji buvę paskirti į Maišiogalos. 
Švenčionėlių ir kitas parapijas. Paprastai 
šie „naujosios dvasios“ dvasininkai savo 
pamoksluose nevartoja pasakymų ..Romos 
Katalikų Bažnyčia“, bet „Lietuvių Katali
kų Bažnyčia“ ir save vadina „kunigais ka
talikais — lietuviais“. Tačiau tų bažnyčių, 
prie kurių jie buvo priskirti, parapijie
čiai į juos šnairuoja, laikosi labai rezer
vuotai. bijosi prie ju eiti išpažinties ir įta
ria, kad ar tik šie naujosios dvasios kuni
gai nebendradarbiauja artimiau, negu nor
maliai tat įmanoma ir reikalinga, su ko
munistinės valdžios sluogsniais. Tai vėliau 
bolševikai išnaudoja antireliginei veiklai 
vesti. Kaip faktiškai bolševikai varo anti
religinę kompaniją, gerai pavaizduoja kad 
ir jų pastatytoji „lietuviška filmą“, pava
dinta „Aušra prie Nemuno“, kur net Va
tikano valstybės sekretorius kardinolas 
reikalauja kunigus „šnipinėti imperialis
tams“...

„Lietuviai patriotai kunigai“ mėgina už
megzti ryšį su kitais panašiais kunigais 
Lenkijoje ir kituose satelitiniuose kraštuo
se. Pati Maskva 1952 metų gale leido pra
dėti ir net pageidavo tokių kontaktų. Ta
čiau ji labai bijo, kad Lietuvos katalikai 
neužmegztų tiesioginio kontakto su Lenki
jos katalikais patys, be jos žinios. Todėl 
tokie kontaktai buvo apriboti, ir šiems nau 
joviškiems dvasininkams buvo pasiūlyta 
pasirodyti drauge su kitais tokiais su ben
dra „pasaulinės taikos platforma“. 1950 
metų liepos mėnesį Luchacoviee. Čekoslo
vakijoj, buvo suruoštas prokomunistinės 
taikos kongresas, per kurį Lietuvos nau
jųjų laikų dvasipinkai užmezgė kontaktą 
su Čekoslovakijos tokios pat rūšies dva
sininkais. 1951 metais šie naujųjų laikų 
dvasios šalininkai Lietuvoje buvo jau įso
dinti į kai kurias raktines pozicijas. Buvo 
viešai sustiprinta kompanija už taiką. Tarp 
jų simpatiku. be kai kurių lenkų kunigų, 
minimi Vilniaus katedros paskutinis de
kanas Tarvydis, be to, dar Gajauskas, buv. 
Šilėnų vienuolyno viršininkas Žukas ir kt.

Jalbžikovskis nuo 1952 m. gyvena Bals
togėj ir valdo tą Viliniaus arkivyskupijos 
sritį, kuri priklauso Lenkijai. Arklv. M. 
Reinys buvo suimtas 1947 m. gegužės mėn. 
ir išvežtas. Paskiau grįžusieji iš Sov. Są
jungos karo belaisviai papasakojo jį suti
kę Vladimiro kalėjime, netoli Maskvos.

Su Trispalve Dubline VEIKSNIŲ VEIKLA
MOŠŲ ŠOKĖJŲ {SPŪDŽIAI IŠ FESTIVALIO AIRIJOJE

Dar žiemos metu Airijos Tautinių Šokių 
ir Dainų D-ja raštu kreipėsi j Londono lie
tuvių šokių grupę, kviesdama mus dalyvau 
ti gegužės mėn. įvyksiančiame tarpt, šokių 
festivalyje, Dubline. Nors tuo laiku mūsų 
šokių grupė dar nebuvo tinkamai pasiruo
šusi, tačiau buvo atsakyta teigiamai ir nuo 
to laiko intensyviai ruoštasi.

Po sėkmingos kelionės pasiekę Dubliną, 
buvome sutikti D-jos atstovų ir apgyven
dinti viešbutyje, kur netrukus atvyko ir es
tų šokėjai, taip pat iš Anglijos. Airijos sos
tinė festivalio proga buvo pasipuošusi vė
liavomis ir žalumynais. Jau pirmosios die
nos vakare turėjome milžiniškoje sporto 
„National Stadium" salėje pirmąją repeti
ciją, o kitos dienos ryte, tautiniais drabu
žiais apsirengę, aplankėm garsiosios airių

Londono šokėjų grupė— pirm, eilėje iš kairės: R. Daunoraitė, D. Bulaitytė, S.
Bosikis, G. Bulitityfė, J. Seniušaitė. Antroje 
mavičius (vadovas) ir L. Bungarda.
loterijos rūmus, kur mums buvo parodyta 
ir paaiškinta, kaip, vyksta biletų patikrini
mas ir traukimas. Daugumoje čia dirba
mergaitės, kurios (pus apdovanojo specia
liai šokėjams pamuštomis stiklinėmis, su . 
šokėjo gimimo dienos laimingosios žvaigž
dės ženklu. Tą pačią dieną, popiečio valan
domis mieste įvyko paradas. Kiekvienos tau 
tybės priekyje ėjo tautiniais drabužiais ap
sirengusi airių mergaitė, nešdama plakatą 
kuriame buvo aiškiai įrašytas tos tautybės 
vardas, o paskui ją su tautine vėliava žygia
vo šokėjai. Mums buvo nepaprastas išgyve
nimas, juo labiau, kad šitame krašte Lietu
vos ir lietuvių vardas buvo, atrodo, minimas 
pirmą kartą. Tūkstantinė minia kėlė triukš
mingas ovacijas.

Vakare, Arkivyskupo Berne salėje, visoms 
tautybėms suruoštas oficialus priėmimas, ku
riame dalyvavo Dublino miesto burmistras 
ir augšti Airijos valdininkai. Pasakytose kal
bose dažnai buvo minimas Lietuvos ir lie
tuvių vardas, ir mes jautėmės, tarsi iš tik
rųjų būtume Lietuvos „ambasadoriais". Po

SPORTAS
V. Steponavičius

WOLVERHAMPTONAS PAJUDĖJO
Gegužės 10 d. Wolverhamptono lietuviai 

krepšininkai padarė pirmą savo sportinio 
gyvenimo žingsnį, susitikdami su W-tono 
anglų krepšinio klubu.

Pirmasis puslaikis parodo, kaip daug teks 
mūsiškiams padirbėti, norint pasiekti šio
kio tokio lygio: lengvai prarandamas ka
muolys. blogas dengimas, netikslūs mėty
mai. Aiškiai jausti Ilgu krepšinio žaidimo 
metu pertraukų. Pirmasis kėlinys nralošia 
mas 33:14. Antrame kėlinyje mūsiškiai pa
rodo, jog kažkur, „aprūdijusiuose kauluo
se“, dar plaka krepšininko širdis: lietu
viai parodo žymiai darnesnį ir gražesnį žai 
dimą. laimėdami kėlinį 30:23. Rungtynės 
pralaimimos 56:44, pet pradžioje, susitin
kant su žymiai stipresniu priešu, sunku ko 
kito ir tikėtis W-niečiai turi geru žaidėju, 
tik dabar reikia kietai padirbėti. Nereikia 
bijoti pralaimėjimų, bet iš kiekvienų rung
tynių pasisemti sau naudos. K-da sudaryta 
iš senų ir jaunų „vilkų". Dažnesnės tre
niruotės atneš ir reikiamas pasekmes. ■

Žaidė ir taškus pelnė: V. Kelmistraitis 
—16: A. Heiman tas — 12; V. Karnilavi- 
čius — 8: L. Banaitis — 8: P. Jasionis — 
0; S. Fešteris — 0; J. Snabaitis — 0.

Būtų naudinga, jei w-toniečiai galėtų su
rengti rungtynes su buv. Manchester^ 
..Kovas“ krepšininkais, iš kurių jie galėtų 
nemažai pasisemti ateičiai patirties.

LIETUVIS KALĖJIME
Šeštadienio dienraščiai (Daily Express 

ir Daily Mail) skelbia, kad lietuvis Pranas 
Vanilavičius ir Helen Flaherty (Dixon), 
gyvena Christian Rd., Preston, uždaryti 
dešimčiai dienų Kendal kalėjime. Jie kal
tinami apleidę savo 11 dienų amžiaus kū
diki

Kaip skelbiama, kūdikis buvo paliktas 
netoli Stone Cross Youth Hostelio. kuris 
yra Kendalyje, Milnthorpe Rd„ kovo 18 d. 

oficialios dalies sekė šokiai iki 1 vai. nak
ties. Trečiadienį, dienos metu aplankėm Me
ssers Wills Ltd., cigarečių fabriką, kur ga
vome dovanų, o iš čia buvome nuvesti į gra
žų miesto sodą, kuriame laikraščių foto ko
respondentai mus fotografavo, o dienraščių 
bendradarbiai padarė keletą pasikalbėjimų. 
Tos pat dienos vakare įvyko pirmasis pasi
rodymas scenoje. Prieš kiekvieną koncertą 
įvykdavo visų tautybių paradas su vėliavo
mis, o per garsiakalbį grupei išeinant šokti, 
susirinkusiems buvo paaiškinama kokią tau
tybę šokėjai atstovauja, iš kur jie atvykę ir 
šiek tiek duomenų apie šokėjų tėvynes. To
kių koncertų turėjome keturis ir visada sa
lėje buvo tūkstančiai žiūrovų.

Nors ir nekuklu, bet turiu pasigirti, kad 
mūsų šokėjai pasirodė labai gerai ir turėjo 

eilėje: V. Zeniauskas, P. Žilinskas, J. A Iki-

didelį pasisekimą. Gal tik išskyrus pirmąjį 
šokį „Oželį“, kurį bešokant, įlūžo grindų 
viena lenta ir vos per plauką vienas mūsų
šokėjas nepaliko ten batuko..

Penktadienio vakarą visų tautų šokėjai 
buvo pakviesti į puošniausi Dublino hotelį 
bendram pasilinksminimui ir vaišėms. Čia 
šokome tik airiškus tautinius šokius iki 3 vai. 
ryto.

Nepastebimai greit prabėgo 7 viešnagės 
dienos. Sekmadienį Dublino stotin susirinko 
minios airių jaunimo, su kuriais perono aikš
tėje atsisveikinimui sušokome „Noriu mie
go". Padarę daug asmeniškų pažinčių, sek
madienio vakare apleidome svetingąją Airi
jos sostinę, kurioje septynių dienų bėgyje 
dažnai buvo minimas Lietuvos ir lietuvių var 
das, tiek koncertuose dalyvavusių, tiek ir ai
rių spaudoje.

Dėkodami festivalio rengėjams už malo
nų pakvietimą, pareiškėm airių jaunimo ats
tovams, kad mes jų vaišingumo niekad ne
užmiršime ir, laisvę atgavę, pasikviesime 
juos mūsų sostinėn Vilniun. Jaras.

FABRIKUI, VAKARINĖJE
ANGLIJOJE 

(liejykla ir mašinų gamyba) reikalingi

DARBININKAI

Viengungiams galima apsigyventi 
hostelyje.

Anglų kalba rašyti: 
Employment Department,
R. A. Lister & Co. Ltd., 
Dursley, Glos.

DĖMESIO!

Manchesterio Scenos Mėgėjai 
š. m. birželio mėn. 5 d., Blackley 
Instituto salėje rengia didelį ir 
įdomų vakarą.

Programoje: Vyt. Alanto. 3-jų 
veiksmų komedija

BUHALTERIJOS KLAIDA
Po vaidinimo šokiai. Gros pui

kus orkestras. Veiks turtingas bu
fetas.

Pradžia 5.30 vali p. p.
KVIEČIAME VISUS

ATSILANKYTI

VLIKo pirmininkas M. Krupavičius ir 
VT pirmininkas K. Žalkauskas nuvyko į 
New Yorką š. m. gegužės 4 d. Juos min. 
P. Žadeikio ir savo vardu pasitiko gen. 
kons. J. Budrys, ALT vardu — LAIC di
rektorė M. Kižytė. LLK vardu — Dr. A. 
Trimakas, valstiečių liaudininkų ir krikš
čionių demokratų partijos centro komite
tų atstovai. Am. Balso lietuviškojo sky
riaus vedėjas K. Jurgėla, pasaulinių spau
dos agentūrų ir New Yorko didžiųjų laik
raščių korespondentai, filmų kronikų ir 
televizijų fotografai. Rytojaus dieną įtakin 
giausias JAV dienr. , .New York Times“ 
pakartojo pirmininkų per pasikalbėjimus 
pareikštuosius žodžius: „Mes negalime leis 
ti, kad komunizmas laimėtų. Kai komuniz 
mas bus sunaikintas — Lietuva atgims. 
Lietuvos reikalai yra viso pasaulio nuo ko
munizmo išgelbėjimo reikalai." Gegužės 
5 d. įvyko iškilmingas LLK posėdis, ku
riam pirmininkavęs V. Sidzikauskas nuo
širdžiai pasveikino atvvkusius. Abu pirmi
ninkai padėkojo už sveikinimus ir nuošir
dų sutikimą

Veiksnių konferencija buvo numatyta 
pradėti gegužės 17 d. joje dalyvaujant 
abiem pirmininkams, min. P. Žadeikiui. 
ALT. LLK ir MLT. Programoj — aktualie
ji reikalai. Posėdžiai truko kelias dienas. 
Nepaprastai nakilia nuotaika praėjo gegu
žės 1 d. VLIKą sudarančių centru pasita
rimai. Priimta visa eilė svarbių nutarimų. 
Jokių nuomonių skirtumų tarp Vlikn at
stovų Europoje ir grupių centrų JAV-ėse 
nėra. Grupiu pasitarimai eina vieningai.

VLIKo ir VT pirmininkai buvo painfor
muoti telegrama apie tai, kad Federalinės 
Vokiečių Respublikos vyrlausvbė priėmė 
VLIKo paskirtą delegatą pilnai ir visuoti
nai atstovatui Lietuvos Respublikai. Ši. ži
nia pasiekė pirmininkus išlipant iš laivo.*****

JAV atstovu rūmu narvs J. Ch. Kersten- 
as, kalbėdamas su spaudos atstovais, gegu
žės 5 d. pareiškė, kad jo vadovaujamas 
Komitetas Komunistinei Agresijai Tirti 
šių metu lapkričio mėn., prieš prasidedant 
•Tungt. Tautu pilnaties posėdžiams, parei
kalaus JAV delegacija, kad ji pasiūlytu 
Jungt Tautose Sovietams pasitraukti iš 
okupuotu Pabaltijo kraštu. Komitetas taip 
pat nuamto rekomenduoti JAV. kad at- 
ašuktu TSRS satelitų diplomatini pripaži
nimą. Kersteno komiteto patarėjai netru
kus atvvks Europon. Pats komitetas čia 
’•uoš'asi atvvkti apie birželio vidurį. Lan
kysis ne tik Vokietijoje, bet taip pat Pran- 
cūzioie. D. Britanijoje fr Skandinavijoje.

ALT padarė visų galimų žygių, kad ko
mitetas anklaustų kiek galint daugiau lie
tuviu. Vykd. Taryba komitetui paruošė 
152 apklausinėjimus, kurių 135 jau pa
ruoštos anglų k santraukos.

VLIKo pirm. M. Krupavičius liudijo vie 
šame komiteto posėdyje New Yorke š. m. 
gegužės 8 d. Posėdžiui pirmininkavo pats 
J. Ch. Kerstenas, kuris VLIKo pirminin
kui pastatė visą eilę klausimų apie Sov. 
Sąjungos agresiją prieš Lietuvą, komunis
tų nusikalstamus darbus okup. Lietuvoje, 
masinius išvežimus, religijos persekiojimą
ir vykdomą tautžudystę.*****

Visais klausimais VLIKo pirmininkas 
aiškiai ir tvirtai, suminėdamas faktus. įvy 
kių datas, ką pats matė savo akiims būda
mas S. Kalvarijoje ir kita, taip pat pabrėž
damas lietuvių tautos žūtbūtinę kovą su 
okupantais ir nepalaužiamą viltį išsilais
vinti. VLIKo pirmininkas liudydamas kar 
tu įspėjo ir laisvuosius kraštus, kas jų lau
kia. jei nebus sutramdyti bolševikai. Tai 
padarė stiprų įspūdį komiteto nariams, 
žurnalistams ir auditorijoj buvusiems klau 
sy tojams. *****

Dr. L. Plechavičius paliudijo apie Rai
nių miškelyje komunistų nukankintų lietu 
vių medicininio apžiūrėjimo duomenis. 
(IT yra anie juos išleidusi prancūzų k. at
skirą leidinį, pavadintą „Lietuvos kanki
niai“), o K. P. Jurgėla — apie A. Snieč
kaus pasisakymus apie Kersteno komitetą 
ir jo narius. VLIKo pirmininkas M. Kru
pavičius drauge pareiškė, jog su VT pir
mininku K. Žalkausku atvyko į tą laisvės 
kraštą padėkoti JAV vyriausybei ir tau- « 
tai už rodomą palankumą Lietuvos bylai 
ir paramą Lietuvos išlaisvinimo kovoje.

GRĮŽTA „TVIRTOVĖS ANGELAS“ 
Augštos kilmės paryžietė, Genevieve de 

Galard Terraube, 29 metų amžiaus, vienin
telė moteris, buvusi Dien Bien Phu tvirto
vėje per visą apgulimo laiką ir nenuilstamai 
slaugiusi tūkstančius sužeistųjų, grįžta pas 
Savo motiną Paryžiun. Ji nesutiko apleisti 
sužeistųjų ir tada, kai tvirtovė krito ir ko
munistai sutiko ją išleisti..šiomis dienomis, 
gavusi prancūzų aviacijos viršininko Indoki
nijoje įsakymą grįžti, ji verkdama atsisvei
kino su sužeistaisiais, laukiančiais eilės eva
kuoti.

Honojoj sesuo Genevieve spaudos atsto
vams papasakojo apie didvyriškas tvirtovės 
gynėjų kovas pridurdama, kad ji pasiuntė 
komunistų vadui Ho Ci Min pasveikinimą, 
jo gimimo dienos proga. įvairios laisvojo pa- 4 
saulio spaudos agentūros pasiūlė „Tvirtovės 
Angelui" 35.000 svarų už sutikimą bendra
darbiauti. >

LIETUVAITE,
Rimtas. 35 metų amžiaus vyras, jieško 

gyvenimo draugės. Sutinku atsikviesti bet 
iš kurio krašto. Su pirmuoju laišku prašo
ma nuotraukos. Paslaptis užtikrinta. Ra- 
švti šiuo adresu: Mr. Z. Pavasaris, 77, St. 
Stephens Rd. Nottingham. England.

AR JAU ESATE
NIDOS KNYGŲ KLUBO NARIU ? 

Birželio mėn. knyga 
Br. Daubaro

DUONOS BEJIEŠKANT
Už tris šilingus bus pasiųsta 

Klubo nariams.
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