
Nr. 23 (353)

LI ETŲ VIS
LONDONAS, 1954 Birželis 10 VII metai

Kova su 
Teroru

Netrukus sueina 13 melų nuo pirmosios 
masinės deportacijos. Tuo metu Sovietai 
ištrėmė 34.260 Lietuvių ir daugelį tūkstan
čių kitų pabaltiečių. Tam jų nusikaltimui 
buvo ilgai ir apgalvotai ruoštasi.

Komunistų partija, Rusijoje įgyvendinu
si nepaprastą terorą, jo ašmenis nukreipė 
ir prieš mažąsias tautas. Rusai buvo tik pa
vergti, tačiau mažosios tautos prarado ne 
vien laisvę, bet ir galimybę gyventi, nes jos 
yra fiziškai sunaikinamos. Ankstesnę dik
tatūrą, kuri naikino tik atskirus asmenis, 
pakeičia proletariato diktatoriai. Jie panau
doja visas pažangiosios technikos priemo
nes tūkstančiams ir milijonams žmonių su
naikinti. Šio amžiaus diktatūros, o ypač 
komunistinio proletariato diktatūra, tampa 
ištisų tautų žudike-

Pirmasis penkmečio planas palydėjo į ka
pą milijonus ukrainiečių. Jų milijonai bu
vo ištremti j Sibirą. Po II-jo Pasaulinio ka
ro Sovietų Aukščiausiosios Tarybos 1941 
m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Volgos vokie
čiai buvo ištremti j Omsko sritj, Altajaus 
kraštą ir Kazachstano respubliką. Daugiau 
kaip pusė milijono Volgos vokiečių neteko 
tėvynės.

1946 m. sovietinė spauda pradėjo šaukti, 
kad ir kitos mažosios tautos yra neištiki
mos Sovietams. Tais metais birželio mėn. 
SovietųAukščiausioji Taryba nutarė ištrem
ti čečėnus, ingušus ir Krymo totorius. 
750.000 neteko savo tėvynės ir, lyg smėlio 
sauja, buvo paberti plačiose erdvėse. Ka
rui pasibaigus — staiga dingsta daugiau 
kaip milijonas kalmukų ir karačių.

Pirmoji sovietinė tautžudybė įvykdyta 
Pabaltijy. Tas kraštas, kuris jau seniai ru
sus viliojo, dėl kurio jie ilgai kovojo, siek
dami prasikirsti langą j Vakarus, vadinasi, 
išėjimą į jūras, tampa komunistų auka. 
Prieš 13 metų jie bąvo nusistatę pradžioje 
išvežti 700.000 lietuvių ir nemažiau atgaben
ti naujų kolonistų. Vokiečių rusų karas su
trukdė jiems įgyvendinti šį žudikišką pla
ną. Per 34.000 suaugusių, senelių ir vaikų 
anuomet buvo pasmerkti kančiai, badui, 
šalčiui ir mirčiai.

Sekantis rusų komunistų įsiveržimas, 
įvykęs prieš 10 metų, lietuvių tautai atnešė 
dar didesnes ‘sutemas. Rusas — mongolų 
auklėtinis, — ištisais šimtmečiais nepatyręs 
laisvės, ėmė griauti visa, kas lietuviui yra 
šventa. Paskubomis jie užgniaužia laisvę, 
palaipsniui griauna ūkį, lietuvišką kultūrą 
ir persekioja tikėjimą. Nemaži kiekiai lie- 
tuivų kalinami, tūkstančiai ištremiami į ru
sų komunistų sukurtas vergų stovyklas. 
Jaunimas išvežamas svetur dirvonų plėšti 
tuo metu, kai savo šalies dirbamosios že
mės vis didesni plotai pradeda dirvonuoti. 
Lietuviai tyčia vežami Maskvon, kad ten 
nuskambėtų lietuviška daina, kai tuo pa
čiu metu persekiojamas tikrasis lietuviškas 
raštas, griaunama lietuviška kultūra ir su
sinama ta pati daina. Rusui komunistui ne
patinka lietuviškosios šventyklos, todėl jis 
uždaro bažnyčias, persekioja kunigus.

Ir tas lietuvis, kuris vaikšto nuo senų se
novės prosenelių pramintais lakais, yra ly
dimas baimės ir nuolatinio rūpesčio, Jo 
veidą rūpestis vagoje ne vien dėl duonos 
plutos, nuolatinės baimės, bet ir tos didžio
sios skriaudos, kai kiekviename žingsnyje 
regi savo mielos Tėvynės naikinimą, visuo
tiną tautžudystę.

Ir kaip tik šiuo metu, kai didžioji tautų 
naikinimo pabaisa žiaurusis tautžudys rei
kalauja vis naujų aukų, reikia visame pa
saulyje vienu'balsu prabilti į laisvojo pa
saulio sąžinę. Laisvajame pasaulyje išsklai
dyti lietuviai turi sutartinai reikalauti iš pa
saulinių organizacijų, kad jos ryžtingai įsi
jungtų į šventą karą prieš lietuvių tautos 
žudymą.

Mes privalome reikalauti, kad tūkstan
čiai vergo dalią velkančiųjų būtų paleisti 
iš Rusijos priverčiamųjų darbų stovyklų.

Mes turime šaukti, kad lietuviai, kovoją 
už savo šalies laisvę, iš kalėjimų būtų iš
laisvinti.

Mes turšime vienu balsu tvirtai prabilti, 
kad bet kuris laisvės užgniaužimas, priver
čiamieji darbai, asmens, šeimos ar tautos 
persekiojimas turi būti pasmerktas ir sus
tabdytas.

Mūsų vieningas ir galingas balsas neliks 
aidas tyruose. Lietuvių garbingi žygiai bu
vo priežastis atsirasti Pabaltijo pavergimui 
tirti Komitetui, kuris savo darbus jau už
baigė. Tas Jungtinių Amerikos Valstybių 
Kongreso Komitetas, atstovo Charles J. 
Kersteno vadovaujamas, varpo dūžiu lais- 

-vajam pasauliui paskelbė rusų komunistų 
Lietuvai padarytą skriaudą. Sis' Komitetas 
baigia savo darbą.

Lietuviai, kurie jaučia savo tautai pada
rytą keršto šaukiančią skriaudą, privalo to
liau tęsti pradėtąjį darbą.

Laisvojo pasaulio lietuvių tautos ainiai,

Prieš septynis šimtus metų karaliaus 
Mindaugo sujungta Lietuvos valstybė, savo 
galybės ir klestėjimo pasiekusi Vytauto Di
džiojo laikais, užtvenkusi mongolų antplūdį 
į Vakarus ir germanų veržirmąsi į Rytus, 
XVIIIa. gale tapo rusų imperiralizmo au
ka. Tik po šimto dvidešimt metų nepaliau
jamos kovos su okupantu mūsų Tautos vie
ninga valia, nepalaužiamu ryžtu ir didelė
mis aukomis buvo laimėtas 1918 m. Vasa
rio 16-sios Aktas. Tačiau neilgai džiaugė
mės sunkiai atsikovota nepriklausomybe. 
Kremliaus tironai, padarę niekšingą sąmoks 
lą su Hitleriu prieš taiką, prieš Baltijos vals 
tybių nepriklausomybę ir prieš kitų valsty
bių .integralumą, okupavo Lietuvą, pastalė 
Maskvos diriguojamą bolševikinę „vyriau
sybę, įžūliai tyčiodamiesi iš lietuvių Tautos 
valios, jau eilė metų žudo Lietuvos gyven
tojus, sovietina kraštą, naikina Tautą. Lie
tuva nenusilenkė ir nenusilenks* sovietinei 
okupacijai. Visuotinis Tautos sukilimas 
1941 m. ir nepaliaujamas laisvės trokštamz 
čios Tautos prirešinimasis okupanto užma
čioms akivaizdžiai rodo, kad lietuvis nesu
tiks būti vergas. Vykdydami nepalaužiamą 
Tautos valią būti laisva ir nepriklausoma, 
mes dar kartą protestuojame prieš Sovietų 
Sąjungos įvykdytą smurtą, prieš sovietinio 
okupanto kėslus savintis Lietuvos suvereni
nes teises ir iškilmingai pareiškiame, kad 
Lietuvos suverenumas priklauso išimtinai 
lik lietuvių Tautai. Teisė kalbėli pavergto
sios lietuvių Tautos vardu, kol Lietuva so
vietinės armijos okupuotą ir .Sovietų Sąjun
gos primestų bolševikinių pareigūnų terori
zuojama, priklauso dėk Lietuvos išlaisvini
mo kovojantiems lietuvių veiksniams, o ne 
Maskvos valdovams bei jų pastatytiems lie 
tuviškiems parsidavėliams.

Okupantas slepia nuo pasaulio savo smur 
to padarinius ir lietuvių tautos kovą dėl 
laisvės. Jis dviguba geležine siena atitvėrė 
Lietuvą ir niekam svetimųjų neleidžia jon 
kojos įkelti. Veltui jo pastangos nuslėpti 
nuaikjltimiis! Pasaulis žino, kas darosi oku 
puotoj Lietuvoj. Laisvasis pasaulis jau pa
žįsta sovietiškojo imperializmo klastingu
mą, nesaistomą nei sutartimis prisiimtų įsi
pareigojimų, nei iškilmingai duotų pažadų, 
nei lietuvių Tautos valios.

Sovietų Rusijos agresijos viena pirmųjų 
aukų, Lietuva yra šiandien šaltojo karo lau
kas, greta Latvijos, Estijos, Lenkijos, Ven
grijos, Čekoslovakijos, Rumunijos, Bulgari
jos, Albanijos, Rytų Vokietijos ir eilės Azi
jos valstybių. Tarptautinė įtampa didėja. 
Jungtinių Amerikos Valstybių vadovauja
mas laisvasis pasaulis telkia jėgas. Demo
kratijos ir laisvės idėjų galia, technikos ir 
medžiaginių išteklių persvara yra laisvojo 
pasaulio pusėje. Griuvo visos tironijos. 
Grius ir ant nekaltų žmonių kraujo ir aša
rų, ant klastos ir melo statomoji Sovietų 
imperija. Nepadės jokie Kremliaus valdovų 
suktumai ir vingiai. Sovietų pavergtoji Eu
ropos dalis vėl bus laisva. Ir Lietuvos išva
davimas tėra laiko klausimas.

Broliai ir Sesės Tėvynėje! Perteikdami 
Jums išlaisvinimo viltį, mes kreipiamės į 
Jūs! Nepasiduokite okupanto klaidinami, 
kad laisvasis pasaulis jus pamiršęs. Jūs ne
sate pamiršti'. Pasaulis žino jūsų kančias, 
aukas ir lūkesčius. Akyliai sekite tarptauti
nių įvykių raidą ir nepasiduokite provokuo 
jami. Tausokime Tautos gyvybę'. Kas per 
ankstyvais spėjimais audrintų Jūsų dvasią, 
tas talkintų okupanto siekiams.

nors nelemtis juos vertė primiršti skambią 
savo kalbą, turi sudaryti nesuardomas gre
tas, kurios galingu balsu Lietuvos bylą iš
keltų Jungtinėse Tautose. Gegužės 5 d. 
Charles J. Kersten pareiškė New Yorke, kad 
jis yra pasiruošęs Pabaltijo bylą šį rudenį 
iškelti Jungtinėse Tautose. Visų lietuvių 
organizacijų ir atskirų asmenų uždavinys 
— talkininkauti tam žygiui ir parodyti ne
palaužiamą valią šioje kovoje dėl galutinio 
lietuvių tautos išlaisvinimo.

Mes neturime primiršti Jungtinių Ame
rikos Valstybių užsienio reikalų ministerio 
John Foster Dulles žodžių, pasakytų per
nai lapkričio 30 d., kai buvo pradėtas Pa
baltijo pavergimo tyrinėjimas. Jis sakė: 
„Mes tikime, kad sovietinė priespauda, ku
rion pateko šimtai milijonų Dievą mylin
čių, žmogaus vertingumą žinančių ir savo 
Tėvynei pasišventusių žmonių, negalės am
žiais tęstis. Toji santvarka turi pakitėti, ar
ba ji yra pasmerkta žūti. Jos žuvimas pri
klauso nuo laisvėje esančiųjų dvasinio, 
protinio ir ūkinio pajėgumo“.

Laisvėje esantieji lietuviai dar kartą pri
valo įrodyti, kad kiekvieną mūsų žingsnį 
lydi nepalaužiamas ryžtas, proto įtampa ir 
dvasios galia sunaikinti tas grandines, ku
rios slegia mūsų brolius ir seseris anapus 
geležinės uždangos.

G. Galva

I TAUTA!
Visi Lietuvos laisvinimo veiksniai šioje 

geležinės uždangos pusėje daro ir darys vi
sus žygius, kad Sovietų agresijos sutrukdy
tas mūsų Tautos suverenumo vykdymas bū
tų sustabdytas. Jie nesiliaus raginę Jungti
nes Tautas, tarptautines institucijas ir lais
vųjų kraštų vyriausybes sustabdyti okupan
to vykdomą mūsų Tautos fizinį žudymą ir 
dvasinį žalojimą, tiek pačioje Lietuvoje, tiek 
Sovietų Sąjungos administruojamojoje Ma
žoje Lietuvoje, kurią Sovietai kolonizuoja, 
sovietina, ir rusina, keisdami vietovardžius, 
deportuodami ir naikindami to krašto gy
ventojus, Prūsų lietuvius..

Broliai ir Sesės Laisvajame Pasaulyje! 
Kol mūsų Tauta Sovietų okupacijos įkalin
ta, kol lietuviams Tėvynėje užčiauptos lū
pos ir sukaustytos rankos, mūsų, laisvėje 
esančiųjų, šventa pareiga už juos kalbėti ir 
veikti. Išblaškyti po visus žemynus, būkime 
vieningi protu ir širdimi. Nesiliaukime žo
džiu, darbu ir auka rėmę Lietuvos pastangų. 
Moraliai remkime Lietuvos diplomatinius 
atstovus ir suglaustomis gretomis telkimės 
apie Vyriausiąjį Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetą, Nesiduokime svetioms aplinkos pa- 
glemžiami. Palikime ištikimi mūsų Tautos 
idealams. Nepamirškime atsakomybės būsi- 
mosioms mūsų Tautos kartoms ir istorijai.

*****

Gegužės 18 ir 19 d. d. "New Yorke vyku
sios. Politinės, Lietuviu Konferencijos, kurio
je c Lo ir Vykdomosios Tary-

etuvių Tarybos ir Mažo-bos!

MIMU MINĖJIMAS
o ..BIRŽELIO DEPORTACIJAS PLAČIAI MINĖS VISUR

Gaurunpomiį žiniomis, panašius mlnėji- 
mtis drituįge'sii latviais ir .estais arba su ki- 
torįiis bolševikai pavergtomis tautomis ruo
šia mūsų bebdrulmenės, įvairios organiza
cijos, komitetai* ai šiaip sambūriai taip pat 
visto- kittirt kuė irk yra"’tts-agiau tremtinu 
susispietusių. Ypač įspūdingi minėjimai 
numatomi JAV-se ir Kanadoje.

Minėjimų reikalu direktyvose nurodo
ma, kad per minėjimus visų tikybų maldų 
namuose organizuoti nos spec, pamaldos už 
genocido aukas Lietuvoje ir kenčiančius 
bolševikinę priespaudą mūsų tėvynėje bei 
Sibiro tremtyje. Kur galint skatinama j 
tokius minėjimus kviesti rezistencijos žmo 
nes. spaudos, radiofonų, religinių bendruo 
menių atstovus, politikus, visuomeninkus, 
kultūrininkus, profesinių sąjungų veikė
jus. Protestais, rezoliucijomis atkreiptinas 
dėmesys į vykdomą už gelež. uždangos ge
nocidą. reikalaujant, kad jis būtų sustab
dytas, o pavergtosioms tautoms grąžinta 
laisvė ir nepriklausomybė. Sujungtomis jė 
gomis, vieningai reikia reikalauti, kad bol
ševikinio imperializmo sudarytoji padėtis 
niekad neprivalo būti pamiršta, kad jokio
mis derybomis ir nuolaidomis toji padėtis 
nei tiesioginiu, nei netiesioginiu būdu ne
būtų įteisinta. Priešingai, visiems paverg
tosioms turi būti sudarytos sąlygos laisvai 
pareikšti savo valią ir įsijungti į viso lais
voj pasaulio demokratinę bendroumenę.

Gaunamosios žinios rodo, kad genocidas 
Lietuvoje vykdomas pilnutinai, tik yra pa
keisti metodai. 1. Tautos fizinis naikini
mas, deportacijos tebevykdomos toliau, 
nors ir nemasiniais išvežimais. Išvežama už 
visokius menkus prasižengimus, o ypač už

SIBIRO TREMTYJE
Vak. Vokietiją šiomis dienomis pasiekė 

viena mokytoja, neseniai grįžusi iš Vorku
tos. Ji bolševikų buvo už tariamą špiona
žą ir propagandą nubausta 25 metams prie 
vartos darbų. Mūsų atstovo paklausta apie 
tolimojoje Rusijoje sutiktus lietuvius, ji 
papasakojo, kad pakeliui i Vorkutą pir
mąją lietuvaitę ji sutikusi Vologdos perei
namajame kalėjime. Tai buvo apie 30 me
tų ūkininkė. Pasakotoja tikina, kad lietu
vės moterys ir mergaitės bolševikų buvo 
daugiausia nuteistos už tariamą ar tikrą 
partiaznavimą arba partizanų rėmimą. Ki- 
rovo pereinamajame kalėjime jos celėje 
buvo trys lietuvaitės: bausmę atlikusi mo
kytoja. kuri buvo siunčiama į vad. „laisvą 
ją tremtį“, ir dvi jaunos mergaitės, ne 
daugiau kaip 20 metų, 1952 m. nuteistos 
po 25 metus už propagandą ir partizanų 
rėmimą. Vorkutoje jai teko išbūti daugiau 
kaip metus laiko ir sueiti daug lietuvių. 
Dar stovyklos karantinoj sutiko dvi jaunas 
lietuvaites iš Tauragės apylinkės, kaip pa
prastai, už partizanų rėmimą — bent taip 
skambėjo sprendimas — nuteistos po 25 
metus.

Toje stovykloje, kurioje ji buvo laiko
ma. iš viso buvo apie 1.500 moterų, iš jų 
apie 30-50 lietuvių, šiaip ten buvo uždary 
tų esčių, latvių, lenkių ir kt. Iš sutiktųjų 
gerai atsimena mokyt. Vilhelminos Berna- 
tavičienės pavardę. Ji buvo nubausta pa
gal garsųjį 58 par. p. 6. Nuteistoji buvo pa 
likusi vieną ištekėjusią dukrą įr 2 berniu
kus. Ten sutiko ir keletą klaipėdiečių, bū
tent: Valė švirkšlys buvo atitremta iš Vo
kietijos Rytų zonos. Taikos metu jos tėvas 
turėjo apie Pagėgius pieninę. Mėta Vytie- 
nė iš Šilutės, nuteista 10 metų, buvo 8 me
tus jau atsėdėjusi. Trečioji klaipėdietė, Lu 
cija, areštuota ir nuteista Klaipėdoje 1953 
m. pradžioj. 1053 m. kovo mėn. buvo at
vežta į Vorkutą ir kaip gail. sesuo dirbo 

sios Lietuvos Tarybos atstovai jr Lietuvos 
Laisvės Komitetas ir kurioje Lietuvos įga
liotam Ministeriui Washingtone atstovavo 
stebėtoju patarėju Lietuvos Generalinis 
Konsulas New Yorke, vardu skelbdami šį 
žodį, vieningai su visa Tauta galvodami", 
veikdami ir jausdami, Lietuvos didingos pra 
eities drąsinami, išsilaisvinimo tikrumo gai
vinami, ryžtamės tęsti bekompromisinę ko
vą su bolševikiškuoju okupantu iki Lietuva 
ir vėl bus nepriklausoma ir laisva.

Tepadeda mums Dievas)
Tegyvuoja laisva, demokratinė, visas lie

tuviškas žemes apjungianti Lietuvai
Tegyvuoja visų lietuvių vienybė'.
POLITINĖS LIETUVIŲ KONFEREN

CIJOS vardu:
Lietuvos Ministerio Washingtone paves

tas:
Prel. Mykolas KRUPAVIČIUS, 

Vyriausiojo Lietuvos’Išlaisvinimo Komiteto 
Pirmininkas

Karolis 2ALKAUSKAS,
Vykdomosios Tarybos Pirmininkas

Jonas BUDRYS.
Lietuvos Generalinis Konsulas

Erdmonas SIMONAITIS,
Mažosios Lietuvos Tarybos Pirmininkas

Leonardas SIMUTIS,
Amerikos Lietuvių Tarybos Pirmininkas

Vaclovas SIDZIKAUSKAS,
Lietuvos Laisvės Komiteto Pirmininkas

partizanų palaikymą. Dalis nuteistųjų jau 
yra savo bausmę atlikę, deja, jiems i tė
vynę grįžti neleidžiama. Jie, lyg atskira 
vergų rūšis, apgyvendinami toli nuo tėvų 
žemės, kur tegali judėti tik nustatytame ra
jone. visą lietuviškąjį pajūrį, kur tik yra 
įrengti kariniai įtvirtinimai, su laiku nu
matoma visai nuo lietuvių „išvalyti“. 2. 
Tautos rusinimas stiprinamas. Visa eilė ru 
sų mokslininkų, akademikų ir agitatorių, 
nekalbant jau apie įvairius susirinkimus, 
praktikoje taiko dėsnį, lyg Lietuva būtų 
pabudusi iš kultūrinio letargo ir visą iš
mintį turi gauti, kaip tariamai esanti ga
vusi praeity, iš rusų tautos. Rusinimas vi
są laiką intensyvinamas per mokyklas, jau 
nimą, spaudą, teatrus etc. eina toliau. Tre
čiasis būdas naikinti tautai, jos branduo
liui' yra, koks tik beįmanoma, krašto ir jo 
gyventojų bolševikinimas. Tam tikslui, 
nesivaržoma jokiomis priemonėmis, net 
stengiantis sudaryti sau palankių dvasinin
kų kadrus, turinčių žygiuoti pagal partijos 
direktyvas. I Šitą tautos dvasinį ir fizinį 
žudymą reikia atkreipti laisvojo pasaulio 
dėmesį, nurodant, kad ir jo sulauks tas pat 
likimas, jei nebus efektyviai ateita į pa
galbą pavergtiesiems ir jie nebus išvaduoti 
iš bolševikinės vergijos.

Apie įvykusius birželio mėnesio minėji
mus, priimtąsias per juos rezoliucijas, ra
dijo pranešimus ir atsiliepimus svetimųjų, 
spaudoj, minint tragiškuosius birželio įvy
kus. Lietuvos bylą ir lietuvius, mūsų tau
tiečiai visame laisvajame pasaulyje prašo
mi kiek galint greičiau painformuoti VT 
Informacinę Tarnybą, drauge prisiunčiant 
svetimosios spaudos iškarpas.

stovyklos ambulatorijoj. Iš klaipėdiečių pa 
sakojimų ji sužinojo, kad 1948 m. Klaipė
doje mirė Dr. Zauniūtė, buv. užs. reik, mi
nisterio sesuo. Ji buvo visų labai mylima 
ir daug kam padėjo. Dėl to bolševikai prie 
jos labai kibo ir yra kalti dėl jos per anks
tyvos mirties. Pasakotojų teigimu. Klaipė
dos krašte vokiečių yra likę labai maža.

Stovyklos lietuvės laikėsi savam būry
je ir kitais nelabai pasitikėdavo. Visiems 
į akis krito lietuvių solidarumas: jos vie
na kitai kuo galėdamos padėdavo ir gyve
no kaip tikros seserys. Nė vienos kitos tau 
tybės moterys tarpusavy taip gražiai ne
sugyveno. Vorkutoje moterų buvo trys sto
vyklos. Pasakotojai teko dirbti pačius sun
kiausius darbus: prie kelių ir barakų sta
tybos. akmenų skaldykloje, maistą iškrau
nant iš vagonų etc. Gyvenimo ir darbo są
lygos buvo labai kietos, per dieną reikėjo 
dirbti 10-12 valandų. Gyveno po 100-120 
asmenų viename barake, gulėti turėjo po 
3-4 ant vienų narų, ant šiaudinių čiužinių. 
Narai buvo dviejų augštų. Lietuvės savo 
buitį pasilengvindavo iŠ namiškių Lietuvo
je ateinančiais siuntiniais, kurių gaudavo 
daugumas. Už darbo atlyginimą išmoka
maisiais pinigais galėdavo betgi ne visko 
nusipirkti.

Pasakotoja smulkiau nušvietė, kas yra 
vad. „laisvoji tremtis“, nauja darbo vergų 
rūšis. Paparastai visi attikusieji bausme 
priverčiamųjų darbų stovyklose negali grjž 
ti atgal i savo tėvynę, bet turi apsigyven
ti tose tolimose Sov. Sąjungos dalyse, ku
rias jiems paskiria bolševikinė administra
cija, — dažniausiai Azijoje. Prie tokių vie
tų „pritvirtintieji“ neturi teisės išvykti iš 
nurodytosios srities. Į šios rūšies tremtį 
siunčiami ne tik tie, kurie yra atlikę nu
statytąją bausmę, bet ir tiesiog šion trem- 
tin paskirtieji. I ją skiriami tiek okupuotų 
kraštų gyventojai, tiek ir Sov. Sąjungos

7 DIENOS
New Yorkas. Eleonora Rooseveltienė, 

prezidento Roosevelto našlė, šių metų lie
pos mėn. rengiasi viešnagėn į Maskvą. Ji 
vyksianti kaip bendradarbė amerikiečių 
iliustruoto leidinio „Look“. Rooseveltienė 
keliausianti su diplomatiniu pasu. Maskva 
jau sutikusi duoti jai vizą.

*****
Vašingtonas. Birželio pradžioje Ameri

kos ir Kanados miestuose pravesta civilinės 
apsaugos pratimai, prieš atominį puolimą 
iš oro. 41 Amerikos mieste, 8 Kanados mies 
tuose, Aliaskoje, Havajų salose ir kitur, gy
ventojai buvo supažindinami su apsaugos 
priemonėmis prieš atominius puolimus.

*****
Londonas. Britų sprausminis bombone

šis Canberra pasiekė naują rekordą, nuskri
dęs iš Londono į Romą per 1 valandą ir 41 
minutę. 564 mylių greičiu per valandą.

*****
Paryžius. Prancūzijos kompartijos meti

nio suvažiavimo metu pačių komunistų prE 
sipažinta, kad Prancūzijos komunistų eilės 
mažėjančios: 1947 metais prancūzų komu
nistų partijoje buvę 907,800 narių, o Šiais 
metais jų belikę 506.000.

*****
Berlynas- Iš vakarinės Berlyno dalies pa 

leista raketa su prieškomuntstinėmis’ skra
jukėmis į rytinę Berlyno dalį sužeidė mili
cininką.

*****
Atėnai. Graikijos premjeras maršalas 

Papagos pranešė, kad Graikija, Jugoslavija 
ir Turkija sudariusios karinę sąjungą Balka
nams ginti.

*****
Roma. Tarp Vakarų Sąjungininkų ir Ita

lijos vyriausybės prasidėjo pasitarimai, ku
rių metu norima rasti būdų sutvarkyti Tries
to ginčą. Manoma, kad Vakarų Valstybės 
sutiktų finansuoti naujo uosto statybą Ju
goslavijos pusėje, jei italai su jugoslavais su
sitartų dėl Triesto padalinimo.

*****
Vašingtonas. Min. Dulles pareiškė Kong 

reso komisijai, kad Indokinijoje padėtis yra 
labai rimta, tačiau nėra beviltiška. Dulles 
pastebėjo, kad Kinijos komunistai siunčia 
didelius kiekius amunicijos Vietmino kariuo 
menei. Sovietų Rusija taip pat Indokinijos 
komunistų kariuomenei siunčianti kas kart 
daugiau ginklų.

*****
Londonas. Šių metų gegužės 10 d. D. 

Britanijoje iš bendro 22.338.000 dirbančių
jų skaičiaus, bedarbių buvo tik 289.400, kas 
sudaro 1.4 procento. Tuo pačiu laiku JAV 
nedarbas palietė 3.305.000 iš bendro 60.600. 
000 dirbančiųjų skaičiaus. Tiek D. Britani
joje, tiek ir Amerikoje" šiuo metu nedarbas 
sumažėjęs.

*****
San Pranciška. Rūkorius J. French iškė

lė bylą cigarečių fabrikui Reynolds Tabac- 
co Company, kaltindamas fabriką, kad nuo 
„Camel“ cigarečių jis gavęs vėžio ligą. Ser
gančio advokatas reikalauja sumokėti pusę 
miliono svajų, tvirtindamas, turįs nesugriau 
namų įrodymų, kad J. French susirgęs nuo 
„Camel“ cigarečių.

*****
Londonas. Prieš kurį laiką iš britų prem

jero W. Churchillio farmos. Chartwellyje, 
dingo juoda gulbė. Šiomis dienomis ši gulbė 
rasta ūkininko laukuose, Olandijoje. Britų 
ambasada Hagoje persiuntė gulbę tikrajam 
savininkui.

*****
Atėnai. Bendriesiems Graikijos - Britani

jos karo laivyno pratimams, vadovauja ad
mirolas Mountbatten, NATO laivyno vadas 
Viduržemio jūroje.

PRANCŪZAI NENORI EUROPOS 
ARMIJOS

Prancūzijos užsienio reikalams komisija, 
balsavusi del Europos armijos ratifikavimo, 
24 balsais prieš 18 atmetė ratifikacijos pro
jektą. Pažymėtina, kad prancūzų socialistų 
partijos 6 atstovai balsavo prieš, nors par
tijos susirinkime buvo pasisakyta už trakta
to priėmimą ir atstovams buvo siūloma pa
remti Europos armijos ratifikavimą.

piliečiai. Kalėjime ji sako susitikusi pvz., 
dvi ruses iŠ Leningrado, advokatąrir moky
toją, kurios už „nelaikymą liežuvio“ buvo 
į tokią tremtį pasiųstos į Karagandą. Jos 
ten tikėjosi galėsiančios gauti darbo vėl 
savo profesijose. Tačiau ši bausmė įrašo
ma į dokumentus, o tokie asmenys etapo 
metu buvo laikomi tame pačiame kalėjime 
su nuteistaisiais priverčiamiesiems dar
bams, gaudavo tą patį maistą ir turėdavo 
prisitaikyti prie to paties režimo, tik galė
jo su savimi pasiimti ir savąjį leistą baga
žą. Pasakotoja buvo amnestuota 1953 m. 
birželio mėn., bet į Vokietiją per Tapiavos 
stovyklą Rytprūsiuose tegalėjo sugrįžti tik 
pereitų metų gale. Ir Tapiavoj maistą ga
vo tokį, kaip ir Vorkutoje. Vorkutoje kali
namos moterys girdėjo gandus ir jais tikė
jo, kad būsiančios amnestuotos visos vo
kietės, o vėliau ir pabaltiems.
. TiTiiMiMMBgMI
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K. BARĖNAS

LIETUVIU*•
GERIAUSIA PROPAGANDA

Du {domūs dalykai vyksta mūsų spaudoje. 
Vienas jų jau senas, ilgametis. Tai Vliko ir 
Diplomatijos Šefo, klausimas. Nors turėtų 
būti laikomasi to tikrojo pagrindo: kas 
Dievo — Dievui, kas ciesoriaus — cieso
riui, bet spauda vis rašo ir rašo ir rašo vis 
tuo pačiu klausimu, ir skaitytojas, paėmęs 
j rankas laikraštį, jau aiškiai žino, kas ten 
bus tuo klausimu, vien paskaitęs laikraščio 
pavadinimą. O prirašoma tuo reikalu labai 
gėdingų dalykų (gėda būna ir skaityti). Ži
nodamas mūsiškio „Europos Lietuvio“ ty
lų neutralumą, čia nė apžvalgose tų dalykų 
stengiuosi nejudinti: tegu sau rašo, tegu, 
popieriui neskauda (skaitytojui, žinoma, 
kartais skauda)!

Antras dalykas — antibolševikinė pro
paganda. Ji mūsų laikraščiuose tokia negy
va, neįdomi, įgrisusi, išsigimusi, kad, ma
tyt, dėl to prisireikė išsiversti lietuvių kal- 
bon „Don Kamiliaus mažąjį pasaulį“, pro
paguojantį kunigo ir komunistų vado ben
dradarbiavimą ir bičiulystę... Vadinas, pro
paganda mumyse bus jau net iššaukusi prie
šingų rezultatų, nes prie žinių iš Lietuvos 
vis dedami tie patys koliojamieji komenta
rai, o straipsniai rašomi vis maždaug tuo 
metodu: pirmą kartą parašytieji sakiniai, 
kur buvo pradžioje, antrą kartą atsiduria 
gale, trečią kartą viduryje ir t. t. (aukštojo
je rpatematikoje žinomas toks perstatinėji- 
mo dėsnis).

Bet šiuo antruoju reikalu kartais mūsų 
spaudoje pasirodo šviežios, tikros ir neme
luotos medžiagos, kuri sukerta visus propa
gandinius, perstatinėjimo būdu rašomus 
straipsnius ir tuščius koliojimus ir niekais 
paverčia visus donus Kamilijus, Tai žmo
nių išgyvenimai ir patyrimai iš pirmojo ar 
antrojo ar trečiojo bolševikmečio. Tai tikra 
Ir brangi ir įdomi medžiaga.

Iš paties pirmojo bolševikmečio (1918- 
1919 m.) dabar „Santarvėje“ spausdinami T. 
Vidugirio atsiminimai. Štai jų ištrauka tiems 
kurie jau atbuko nuo propagandos ir norė
tų pradėti tikėti į don kamilišką bendradar
biavimą („Santarvė“, Nr. 6);

„Valsčių revoliuciniai komitetai susidarė 
iš slaptai anksčiau veikusių belševikinių ce- 
liuilių. Niekas jų nerinko. Gyventojai buvo 
pastatyti prieš įvykusius faktus. Tik kaimų 
seniūnus „revoliucinė bolševikinė valdžia“ 
leido išsirinkti patiems gyventojams savotiš
ku būdu. Čia atpasakosiu, kaip vyko seniū
no rinkimai mano gimtinėje, Palaukių kai
me.

„1919 m. apie sausio mėn. vidurį visi kai
mo gyventojai buvo sušaukti į sueigą seniū
nui rinkti. Keturių ginkluotų milicininkų ly 
dimas, į susirinkimą atvyko Gelažių revo
liucinio komiteto pirmininkas Gronskis (bro 
lis vilniečiams žinomo kunigo Gronskio, 
nužudyto pataisos namų auklėtinių). Jis ir 
vadovavo sueigai. Pareiškė, kad dabar esa
me raudonosios armijos išlaisvinti ir turime 
klausyti revoliucinės valdžios. Kas pareikš
tų kokį nepasitenkinimą, parodytų neklus
numą ar nedraugišką nusiteikimą revoliuci- 

- nių organų atžvilgiu, tas bus pasiųstas į Ku 
piškį prie piliakalnio (ten buvo vykdomos 
ekzekucijos — sušaudymai).

„Po tokios grėsmingos įžangos Gronskis 
pareiškė, kad seniūnu turime išrinkti to pa
ties kaimo ūkininką Povilą Spėlj. Spėlio 
kandidatūra buvo priimtina daugumai su

SPAUDOS PUSLAPIUOSE
sirinkusiųjų, tačiau ūkininkas Galinis pa
prašė žodžio ir pareiškė: „Kam gi čia dar 
tie rinkimai, kai Spčlis jau paskirtas seniū
nu? Jeigu neleidžia statyti kitų kandidatų
— mes nebalsuosim“.

„Kas nebalsuos — šiandien pat bus prie 
piliakalnio“, — atrėžė Gronskis. — „Kas 
prieš Špilio kandidatūrą — pakelti rankas“,
— sukomandavo jis.

Niekas neišdrįso pakelti ranką.
„Gelažių valsčiaus revoliucinis komitetas 

greitai^parodė savo veidą. Vieną dieną jo 
pareigūnai atėmė iš Gelažių miestelio kle
bono metrikacijos knygas ir nugabeno jas 
į Gakūnų dvarą, revoliucinio komiteto bu
veinę. Revkomas paskelbė, kad nuo šios die 
nos metrikaciją vykdys jis pats.

„Rytojaus dieną keletas davatkų ir kele
tas to bažnytkaimio gyventojų — darbinin
kų netikėtai įsibrovė į revkomo raštinę, pa
grobė metrikacijos knygas ir jas grąžino kle 
bonui. Po poros dienų atvyko iŠ Kupiškio 
būrys rusų raudonarmiečių ir, vietos milici
ninkų padedamas, suėmė ir išvežė į Kupiš
kio kalėjimą dvylika ūkininkų. Visi stebė
josi, kad suimtųjų tarpe kaip tik nebuvo nė 
vieno iš dalyvavusių metrikacijų knygų at
ėmime, o suimti visai niekuo dėti žmonės. 
Revkomas puikiai žinojo visus tiesioginius 
incidento kaltininkus, tačiau visi jie buvo 
nepasiturį, ir „darbininkų valdžiai“ nesma
gu buvo bausti darbininkus. Represijos tad 
buvo pritaikytos nekaltiems, bet pasiturin
tiems ūkininkams“.

Štai jums ir don Kamilijus, tik tikras ir 
nejuokingas.

KAS MUS SKIRIA IR KAS MUS

JUNGIA

Pasirodo, dar vis yra žmonių, kurie tiki į 
galimą visų lietuvių bendradarbiavimą, Ne 
tik tiki, bet pateikia ir savo argumentus, kas 
čia mus begalėtų skirti ir kas čia mus galėtų 
jungti. Tokio tikėjimo stipriai laikosi ir Br. 
Raila. Tiesa, jo tikėjimas yra kiek susvyra
vęs dėl to, ar bebūtų galima visiškai suplak 
ti į vieną krūvą ir vadinamąją dešinę ir va
dinamąją kairę. O šiuo metu susiskaldžiusi 
kairė ir skyla į dalis dešinė. Todėl jis nebe 
nuo šios dienos spaudoje kelia klausimą, 
jog galėtų būti nors du stiprūs lietuviški 
frontai: klerikalinis ir liberalinis..Ką duo
tų jų stiprumas? Iš tiesų labai daug. Aš pats 
nuoširdžiai tikiu jo idėjai, nes tada būtų iš
laikyta jėgų pusiausvyra, liautųsi šitas visas 
padvokęs erzelis, ir, greičiausia, nebeturė
tume tiek daug progų savuose laikraščiuose 
senelinių ir avelinių pasakų (pagal pasaką: 
Gyveno senelis ir senelė, turėjo baltą avelę. 
Ta avelė, kaip avelė; beee, ir mes pradėsim 
vėl nuo galo: Gyveno senelis ir senelė..,). 
O iš tiesų kas mus skiria? Štai Br. Railos 
atsakymas („Dirva“, 1954. V. 20, Nr. 20, 
straipsnis „Jei vadovausimės sava išminti
mi...“):

„Visai man aišku, kad sunku staigiai ir 
skubiai pasukti į vienybės taką, bet lengviau 
į santarvės, bendradarbiavimo, solidarumo 
kelią. Visos pagrindinės kliūtys yra išnyku- 
sios, bent užsienio lietuviams, kuriems rei
kia rūpintis, ką rinksi prezidentu ar į par
lamentą ateinantį mėnesį, o jei ir toks lai
kas kada ateitų, tai ar nebūtų prasmės iš 
anksto priprasti esminius reikalus solidariai 
spręsti?

„Kokią reikšmę gali turėti tautos ateičiai

SVEČIUOSE PAS AD.
Kortų išjuokimui 
dainius eiles rašo, — 
bet svęčių sulaukęs, 
tuoj prie vinto prašo...

A. JAKŠTAS 1915 m. lapkričio 15 (28) 
d. savo užrašuose pažymėjo šitokį įsidėmė
tiną sakinį:

„Nuo 10 spalio iki 15 lapkričio, kol atga
vau butą (Kaune. J. K.), kol privedžiau į 
tvarką savo knygas, vėl nebuvo nei noro, 
nei akstino imtis plunksnos“ („Mūsų Seno
vė“, 1922 m., III kn., 399 psl.).

Ad. Jakštas, tas knygų krimtikas, negalė
jo nieko rimtesnio pradėti, kol nesutvarkė 
savo knygyno, be kurio jis negalėjo nė die
nos apsieiti. Jis skaitė viską, kas tik papuo
lė į rankas: ir beletristikos kūrinius, ir po
eziją, ir teologijos, filosofijos, filologijos, 
matematikos veikalus. Tą pačią dieną, per
žvelgęs parėjusius metus, atvirai pastebėjo:

„Darbuose ir skaityme nebuvo sistemos: 
dirbau kas pasitaikė, skaičiau, kas papuolė. 
Tai yra didelė mano yda, kurios niekaip 
negaliu apgalėti“ (t. p.).

AD. JAKŠTO KABINETE
Gerai žinojau, kad Ad. Jakštas nemėgo 

nereikalingų svečių: augščiausiai jis statė 
darbą, kasdienes pareigas. Dėl to, ištisus 
penkeris metus gyvenęs jo kaimynystėje, nei 
vieną kartą neišdrįsau pasibelsti į jo namų 
duris, nors apačioje buvusiame Šv. Kazimie 
ro knygyne dažnokai lankiausi.

1936 m. rudenį pradėjęs studijuoti litera
tūrą ir filosofiją, dažniau rodžiausi su savo 
straipsniais kaikuriuose mūsų laikraščiuose.

diskusijos ar rietenos dėl Petrapilio lietuvių 
seimo nutarimų, dėl gruodžio 17 d. pervers 
mo, dėl konstitucijų teisėtumo, Paleckių 
„liaudininkiškumo“, Vliko organizacijos ir 
partinių mandatų skaičiaus, diplomatinės 
tarnybos šefo rolės užsienyje ir dėl daugelio 
kitų panašių klausimų, kurie mus skiria“? 
Tokios diskusijos gali būti įdomios intelek
tualiniu požiūriu, bet jos labai mažai teat
silieps į naujai atkuriamos Lietuvos kelią.

„Visai aišku, kad fiziškai ir dvasiškai kin
tanti tauta, tegu tik ir po pusantro dešimt
mečio okupacijų, į tas „problemas“ nekreips 
jokio dėmesio ir daugiau žiūrės, kaip spręs
ti ir tvarkyti milžiniško dydžio naujo laiko 
reikalus. Ar mes parnešime jiems senelių 
erzelį, jeigu iki to’ ląiko dar vienas kitas jų 
išliks?

„Jeigu taip, tai Jeiskitė Maceinos būdu 
papranašauti: — tokie mes būsime greičiau
sia jiems nereikalingi. Tą supratimą per vie 
ną „Aidų“ straipsnį neseniai jau ir Brazai
tis pareiškė.

Toliau Br. Raila pasako šitokią aiškią 
nuomonę dėl šitų dviejų frontų vidaus vie
nybės : .

„Kaip matėme, šiandien užsienyje ir kle
rikalinių katalikų vienybė suskilo. Aš tuo 
nesidžiaugiu, ypač kad tas suskilimas nerim
tas ir ne dėl esminių principų. Nesidžiaug
čiau net, jei ir taip būtų, nes tas tik didintų 
bereikalingą chaosą. Lygiai norėčiau ir ma
nyčiau, kad tai būtų didžiai sveika bendra
jam lietuvių interesui užsienyje ir dar svar
biau žvelgiant į ateitį, — kad ir liberalų ke
liai nesišakotų toliau į skirtingus upelius, 
bet tolydžio sutekėtų į vieną plačią ir galin
gą upę. Tik tokia upė leis sudaryti užtvan
kų elektros jėgainėms statyti, be kurių lie
tuviška civilizacija šiais laikais nepakiltų.“

J. KUZMICKIS
Tačiau ir tada, būdamas nepaprastai užim
tas su studijomis ir tikybos dėstymu, net ne
svajojau brautis į mūsų veterano gyvenimą.

Tai buvo, berods, 1937 metų ruduo. Į ma 
no kambario duris pasibeldė gabus teologi
jos studentas Ed. Petrelevičius ir įlėkė į vi
dų kupinas naujų minčių ir sumanymų. Gir
di, su Ad. Jakšto pritarimu manoma atgai
vinti „Draugijos“ žurnalą, kuriame ir man 
teksią bendradarbiauti. Ypačiai praversian
čios naujų knygų recenzijos, kurios, tęsiant 
žurnalo tradicijas, būsiančios gausiai spaus
dinamos.

Kągi: sutikau ir prižadėjau remti naują
jį žurnalą.

■ Tas pats studentas, pasikvietęs dar kelis 
numatytus bendradarbius, ir nutempė vieną 
popietį pas jau gerokai žilstelėjusį A. Jakštą.

Rašytoją radome antrojo augšto didžiu
liame kabinete. Buvo apsirengęs labai kuk
liai : ta pati apytrumpė sutana dengė jo men 
ką, sudžiūvusį kūną, o iš po jos kyšojo ne
lygintos, siaurokos kelnės. Pažiūrėjo į mus 
gyvomis, mažutėmis akimis pro savo stip
riai išgaubtus akinius, pasisveikino ir, nė 
neatsisėdęs, pradėjo kalbėti.

KNYGŲ ŽMOGUS
PAPRASTAI pirmas įspūdis būva stip

riausias. Pirmą kartą sutiktas žmogus mus 
arba sužavi pririša prie savęs, arba atstu
mia, padaręs nesimpatingo žmogaus įspūdį.

Sausas, su knygomis ir plunksna susigy
venęs Ad. Jakštas nė nesistengė mūsų, jau
niklių, sužavėti. Jis nerodė savo iškalbingu
mo, kurio paprastai gyvenime stokojo, nė 
tos išminties, kuria taip garsėjo. Man atro
dė, kad senasis veteranas priėmė mus, jau
nuolius, su nemaža doza nepasitikėjimo ir 
labai rezervuotai.

Jis pritarė minčiai atgaivinti „Draugijos“ 
žurnalą, ragino dirbti, rašyti, tačiau nerodė 
didelio entuziazmo ir užsidegimo. Matyt, 
to entuziazmo stokodamas, nesiryžo pats nė 
atgaivinto žurnalo redaguoti. Net keista at
rodė, kad tą darbą patikėjo jaunam entu
ziastui, tiesa, gabiam, bet dar nepatyrusiam 
ir neturiničam stažo teologijos studentui.

Kol mes klausėmės Ad. Jakšto patarimų, 
kuriuos jis dėstė šaltai ir labai objektyviai, 
neliesdamas nė . vieno svečio asmens, nežy
miai pradėjau dairytis po kabinetą.

Jis buvo kuklus, niekuo — gal tik kny
gomis — neperkrautas. Nei ypatingų meniš
kų paveikslų, nei tautodailės išdirbinių, nei 
kokios ištaigos. Didelis rašomasis stalas, kė
dė, o paskui popieriai, iškarpos, laikraščiai, 
žurnalai ir knygos, knygos,..

O KAIP SU TUO VINTU?
AD. JAKŠTAS buvo perdaug užsiėmęs, 

kad kur nors atostogautų ar, išsitarpavęs at
liekamą laiką, sėstų prie tada garsaus vinto. 
Be abejo, jis žinojo, kad kaikurie jo kole
gos neniekino vinto, be reikalo laiką gaiši
no, tai ir tėškė „Principų tvirtumo“ satyro
je aštrų ketureilį:

Kortų išjuokimui 
dainius eiles rašo, — 
bet svečių sulaukęs, 
tuoj prie vinto prašo...

Kas tas dainius, nesunku atspėti: jis net 
keliuose eilėraščiuose negailestingai nuplakė 
vinto mėgėjus, satyriškai pabrėžęs, kad kai- 
kam nesvarbu, „jog jaunimą žudo mums 
gudai, jog per mokslą — apjakimą duoda 
vien tiktai“:

JAKŠTA
Žalių stalą trauk, brolyti, 

vintui skleisk būbnus, 
dienos ilgosl.. Kas daryti, 
ilgu taip nebus'...

(Ašaros tarp juokų).
Taip mūsų Atgimimo dainius Maironis, 

kuris ir kitoje „Vinto“ satyroje dėstė,' kad 
„jei nenori draugijoje nieku būti, mokykis 
išgarbinto vinto“, kad ir „garbingosios mat
ronos, kurių liežuvėliai tarškėdami sukas 
ratu, prie vinto nurimsite bent valandėlei".

Nežinau, nes nei vinto nemoku lošti, nei 
kortų nepažįstu, bet girdėjau, kad Maironis 
ypač atostogų metu (dažnai Tytuvėnuose 
pas kan. JančeVskį) mėgęs vintą palošti. Ad. 
Jakštui tai negalėjo patikti, ir jis kandžiai 
pajuokė „eiles rašantį dainių“.

1938. II. 19.
KAI šiandien žvilgteriu atgal, net keista 

atrodo: kai mirė Maironis, atrodė, kad mes 
netekome kažko nepaprasto; kai mirė Vaiž 
gantas, atrodė, kad Kaunas ir visas pasaulis 
pasikeitė; tačiau kai 1938 m. vasario 19 d. 
mirė Ad.'Jakštas, atrodė natūralu, paprasta, 
lyg kitaip ir negalėjo būti.

Ad. Jakštas — prel. Dambrauskas savo 
paskutinėje valioje nurodė, kad jo palaikai 
būtų palaidoti Kauno Katedros šventoriuje, 
kairėje pusėje, be ypatingų iškilmių, o prie 
kapo būtų iškalti jo paties eilėraščio žodžiai:

Mes ne savo ugnimi žėruojam, 
mes na savo šviesą aplink skleidžiam...

Jo valia buvo išpildyta: Kauno Kapitulos 
prelatas, literatūros kritikas ir poetas, pub
licistas ir mokslininkas buvo kukliai palai
dotas Katedros šventoriuje, o' sienoje pri
tvirtinta lenta su žodžiais, kurie liudija, ko
kio gilaus tikėjimo buvo šis mokslo vyras.

Jo žodžiais betariant, mes ne savo išmin
timi ir ne savo žygdarbiais turime girtis, nes 
ta šviesa, kuri mūsų pagalba krinta į žmo
nių gyvenimą, yra ta „Šviesa, kuri apšvie
čia kiekvieną žmogų, ateinantį į šį pasaulį“ 
(Jono 1, 9).

Nauji apsireiškimai
Kun. Fonseca savo knygos šeštoje laido

je tvirtina, kad po 1917 metų Liucija tu
rėjo daugiau regėjimų, kurių metu buvo 
išryškintos kaikurios Fatimos apreiškimų 
smulkmenos. Ypačiai buvo pabrėžtas atsi
lyginimo ir pamaldumo bei pasiaukojimo 
Nek. Marijos širdžiai reikalas.

1925 m. gruodžio 10 d. Švč. Marija pa
sirodė Liucijai su Kūdikėliu Jėzumi. Ji ro
dė savo Nekalė. Širdį, kuri buvo apipinta 
erškėčiais, o Kūdikėlis Jėzus pasakė:

— Pasigailėkite šios mylinčios širdies, 
nedėkingų žmonių nuolatinės kankinės.

Švč. Mergelė pridūrė:
— Mano vaike, matyk šią mano širdį, 

apipintą erškėčiais, kuriais žmonės kiek
vieną akimirksnį savo piktžodžiavimais ir 
nedėkingumu perveria. Nors tu pagaliau 
stenkis paguosti mane ir mano vardu pra
nešk, kad aš pažadu mirties valandą pa
dėti su išganymui reikalingomis malonė
mis visiems tiems, kurie iš eilės einančių 
penkių mėnesių pirmą šeštadienį eis išpa
žinties ir priims Šv, Komuniją, kalbės ro
žančių ir ketvirtadalį valandos palaikys 
draugystę su manimi, apmąstydami ro
žančiaus paslaptis su intencija atsilyginti 
už nuodėmės.

Kūdikėlis Jėzus
1926 m. vasario 15 d. Liucijai apsireiš

kė Kūdikėlis Jėzus ir ragino, kad ji skleis 
tų pamaldumą į Nekalė. Marijos Širdį.

(nukelta į psl. 3.)

A. VALUCKAS

PRIEŠ 13 METU M
(IŠ A. VALUCKO ATSIMINIMŲ KNYGOS „KOLEKTYVINĖ TIRONIJA“, IŠ

LEISTOS KAUNE, 1943 M.)

BIRŽELIO 22 DIENA
Naujai t kalėjimą atvaromi kaliniai at

gabena vis kitokių gandų. Sunku ir susi
gaudyti bei tiksliau susiorientuoti. Tačiau 
vienas dalykas visuose tuose jų pasakoji
muose yra bendras — visi jie kalba apie 
vis didėjantį įtempimą. Jautėm, kad vie
ną dieną galįs prasidėti karas, bet kartu 
iškilo abejonės: ar mes išliksime gyvi?

Birželio 22 d. mes pranešėme VIII sky
riui, kad vakarais aptemdomas miestas, 
kalėjimas ir reikia laukti kokių nors svar
bių įvykių. Tačiau jie mums į tai atsakė:

— Nepūskite arabų!*) Vakarais tardy
tojų kameros šviesios, mieste taip pat 
šviesu.

Mes nesiginčijome, nes iš VIII skyriaus 
geriau matyti. Atrodė, kad jie turi geriau 
žinoti. Tačiau tomis dienomis kalinių tar
pe vyravo žymiai padidėjęs susijaudini
mas ir nerimąs: ar įvyks ar ne?

Pagaliau... birželio 22 d., sekmadienį, 
anksti rytą išgirdom sprogimus, kai ku
rios kameros pamatė įr lėktuvus. Nebe
buvo abejonės, kad tai buvo vokiečių lėk
tuvai, kurie bombardavo aerodromą. VIII 
skyrius „telegrafuoja“ mums, klausda
mas, kas yra. Mūsų atsakymas trumpas:

— Karas!
Neįmanoma aprašyti ir įsivaizduoti ka

linių nuotaikos, kai mes įsitkinom, kad 
karas jau tkrai prasidėjęs. Kilo didžiau
sias džiaugsmas, kad pagaliau bus sugriau 
tas didžiausias pasaulyje melo Babelis 
— bolševikinė Stalino diktatūra. Tiesa, ži
nojom, kad atėjo ir pats kritiškasis mūsų, 
tūkstančių kalinių, gyvenimo momentas. 
Visos mintys sukauptos į vieną punktą: 
kaip rutuliuosis kelių artimesniųjų dienų 
įvykiai? Paprastas, šabloniškas kameros

*) Kalėjimo terminas; išgalvotų žinių. 

gyvenimas išmuštas iš vėžių: niekas kitas 
nebeįdomu.

Apie 11 vai. mūsų kameron įleido Mu- 
steikį iš Telšių, dirbusį Ūkio Banko skyrių 
je. Jį su keletą kitų naujai suimtųjų atve
žę iš NKVD ir išskirstę po kameras. Jis 
jau mums pranešė, kad čekistai bėgą, 
NKVD rūmuose deginami dokumentai, ko
munistų ir iš SSSR atsiųstų „kultūrinto- 
jų“ tarpe kilusi didžiausia panika. Jis kai 
ba atsargiai, nenori nepažįstamiems žmo
nėms prasitarti. Suimtas nekaltai, pats ne
žinąs, už ką ir ko jie nori.

Po pietų vėl atskrenda vokiečų lėktuvų 
grupė. Lekia žemai, pamažu. Panašu į pa
radą. Zenitinė bolševikų artilerija šaudo 
taip netiksliai, kad sviediniai sprogsta tolo 
kai nuo lėktuvų. Tokių vaizdų suklaidinti, 
kai kurie kaliniai pradeda abejoti ir ma
nyti, kad tai vien tik pavojaus pratimai. 
Tačiau bombų sprogimų aidai išblaško 
abejonnes — kraujas Rytuose jau teka...

Pavakary kameros pradeda šūkauti, nes 
koridoriuose nebegirdėti prižiūrėtojų. Tie
sa, ir pirmiau buvo sunku juos išgirsti, 
nes avėjo specialiomis audeklinėmis na
ginėmis ant batų, kad galėtų netikėtai už
klupti kalinius. Tačiau dabar nebebuvo 
abejonės, kad prižiūrėtojų koridoriuose 
nebėra. Atsargesni kaliniai patarė laikytis 
ramiai, nes čekistai galį laukti triukšmo, 
kad turėtų progos visus išžudyti. Pasitarę 
kaliniai nusprendė laukti ryto. Taip nu
sprendžia įr pulk. Leonas, kuriam buvo 
patikėtas vadovavimas.

Pagaliau atėjo naktis. Tai buvo baisioji 
naktis. Kalėjime niekas nemiegojo, išsky
rus mūsų Bytautą. Jis sau ramiausiai 
knarkė, kaip niekuo nedėtas. Mūsų kame
ra buvo visa apsirengusi, kad neišvežtų 
pusnuogių. Laukėme, kad kiekvieną mi

nutę gali prasiverti kameros durys, pro 
kurias pradės spjaudyti automatiniai'gink 
lai. Visi buvome įsitikinę, kad mūsų gyvų 
bolševikai nepaliksią: išžudys, ar išsprog
dins, arba naktį išveš.

Iš VIII skyriaus mums pranešė, kad pro 
ten pravarę pusnuogius IV skyriaus kali
nius. čekistai labai skubėjo. Tą atmintiną 
naktį buvo išvežta 118 kalinių ir jie buvo 
sušaudyti miškuose už Červenės.

Laukėme, kada ir mus pradės kraustyti. 
Praeina viena kita valanda. Visų ausys 
įtemptos. Mane plauna aštrus kosulys. 
Musteikis pradėjo pasakoti, kaip Telšiuo
se jie dirbę tautinį darbą. Ginklų jiems 
duodavęs bolševikų generolas.

Ateina ir laimingai praeina pusiaunak
tis. Vaiduokliška čekds baidyklė nepasi
rodo. Girdėti, kaip gatvėse tarška tankai. 
Kiek aprimę, laukiame ryto aušros, kuri 
mums atneš lemtingą rytą.

1941 metų birželio mėn. 23 d. rytą, pa
gal susitarimą, viena kamera išlaužė duris, 
tuščioje kalėjimo raštinėje surado .raktus 
ir atrakinėjo visas kameras. Visi korido
riai vienu momentu pasipylė pilni žmonių. 
Viena kamera eina kiton, vienas skyrius 
antran — ieško pažįstamų. Moterys eina 
pas vyrus, vyrai pas moteris, žmonos ieš
ko vyrų, vyrai — žmonų, vaikai tėvų. Vi
sų veidai išblyškę, daugumas apžėlę barz
domis.

Išsiveržęs iš kameros, ir aš sutikau daug 
pažįstamų, kurie sėdėjo čia pat gretimose 
kamerose. Mūsų kameron atėjo vienas as
muo, su kuriuo turėjau akistatą. Tai dar 
vienas įdomus bolševikų tardymo būdas.

Birželio 15 d. mane buvo pasišaukęs 
vyr. tardytojas Chariatonovič. Jis pasakė, 
kad aš turėsiu akistatą su vienu asmeniu, 
taip pat kaliniu, nes tas asmuo neprisipa- 
žįstąs taip kalbėjęs, kaip aš sakiau. Aš la
bai nustebau, nes su tuo asmeniu buvo su
sitarta tuo klausimu duotį tokius parody
mus, kai tuo reikalu buvo parašytas aštrus 
prieš mus straipsnis komunistų „Tiesoj“, 

Pirmiausia tardytojas čekistas oaklau- 
sė. ar mes ne giminės, ar vienas kitą pa
žįstame, o jau paskui paklausė, ar aš savo 
parodymus tvirtinu. Atsargumo sumeti
mais pasakiau, kad tų parodymų nebepri
simenu, ir prašiau juos perskaityti, Ta

čiau perskaityti jis nesutinka, o liepia 
man kartoti parodymą. Kiek atsiminda
mas, pakartoju. Tuomet jis paklausė ant
rą asmenį, ar jis mano parodymus tvirti
nąs. Aš labai sunerimavau, bene būsiu pa 
daręs kokią kiaulystę. Ir kaip akmuo nu
krito nuo mano krūtinės, kai išgirdau at
sakymą:

— Taip, tvirtinu ir dar galiu papildyti.
Tas asmuo iš akistatos buvo išvestas 

pirmas. Likęs vienas su Chariatonovičium, 
paklauiau jį.

'— Sakykite, kam buvo reikalinga ta 
akistata, jeigu tas asmuo patvirtino vis
ką, ką aš parodžiau?

Tardytojas paraudo, kaip vėžys, ir nie
ko neatsakė.

Dabar, susitikęs tą asmenį įr nuoširdžiai 
pasisveikinęs, paklausiau;

— Ar kada nors jiems visa tai neigėte?
— Niekados jie manęs to ir neklausė, — 

atsakė jis.
Buvo aišku, kad bolševikai tokia akis

tata norėjo mus supykdyti, o jau paskui 
būtų tuo tinkamai pasinaudoję. Tardytojų 
svajonė — supykdyti du kaltinamuosius 
taip, kad jie, parodydami vienas prieš ki
tą. abu galutinai įklimptų.

Pasakiau jam, kad mano byla jau buvo 
baigta ir kad man tardytojai buvo davę 
su ja susipažinti. Byloje buvo trijų asme
nų parodymai. Vieno įš jų parodymas la
bai korektiškas ir geras. Tikras draugas 
niekuomet neapvils! Kitų dviejų parody
mai visai blogi. Ypač blogas ir vienoje vie 
toje visai melagingas buvo J. S. parody
mas. Tas buvęs padorus žmogus ir geras 
pažįstamas, įtrauktas į bolševikinę maši
ną. per pusmetį buvo spėjęs visai suniek- 
šėti.

Vienas asmuo, kuriam išėjęs iš kalėji
mo tą J. š parodymo vietą citavau, paste
bėjo:

— Bet tai juk mano nusikaltimai, ku
riuos tau priskyrė. J. Š. tai puikiausiai ži
nojo.

— Aš tai žinojau, bet nežinodamas, kur 
pats esi, ir nenorėdamas įklampinti, tar
dytojams negalėjau pasakyti, jog.tai ne
susipratimas.

Tiesą sakant, aš su savo byla susipaži
nau ir nesusipažinau, nes greta mano by

los, kurią skaičiau, gulėjo kita tokiu pat 
numeriu pažymėta byla, kurioje, esu įsiti
kinęs, buvo patys įdomiausi parodymai. 
Tai buvo parodymai tų asmenų, kurie ne
norėjo išlįsti dienos švieson. Pirmoje eilė
je ten buvo komunistų parodymai.

Dabar, visiems išsiveržus iš kameros, iš 
kalinių tarpo atsiradę tvarkdariai draudė 
mums išeiti gatvėn. Liepė palaukti, kol su 
sitvarkys raštinė ir pradės išdavinėti pažy 
mėjimus. Pasiėmęs savo ryšulėlį, atsisvei
kinau su kamerosr draugais. Iš mūsų tik 
vienas Bytautas nenorėjo niekur eiti ir 
laukė kavos. Prisigrūdus prie vartų, pama 
čiau inžinierių Kazį Matulį, kuris jau iš 
tolo mane pamatęs juokdamasis sveikino 
ir pranešė, jog už vartų manęs laukianti 
žmona.

Iš tikrųjų, prasivėrus vartams, pama
čiau kitoje gatvės pusėje stovinčią žmoną, 
kuri laukė, ar ir aš nepasirodysiu, nors 
jai jau daug kartų buvo tvirtinama, kad 
aš esu išvežtas arba nebegyvas. Tai buvo T 
didžio džiaugsmo minutė. Skubame namo, 
kur laukia dukrelės ir mano dar nematytas 
sūnus.

Namuose radau trumpam laikui užėjusį 
žmonos pusbrolį Aleksą Opackį, kuris visą 
žiemą valė ginklą įr laukė progos. Dabar 
su ginklu rankoje jis skubėjo kovoti. Kas 
galėjo pasakyti, kad tai buvo mūsų pa
skutinis pasimatymas. Jis žuvo kaip par
tizanas prie aerodromo ir palaidotas ne
toli jo dievintų mūsų translantinlų lakū
nų Dariaus ir Girėno kapo. Sunku buvo 
surasti jo lavoną. Teko vaikščioti po lavo
nines, kur paskubomis prie krūvų užmuš
tųjų darbavosi gydytojai, rašydami aktus. 
Kiek daug ten buvo skaidraus, tėvynės 
meile ir pasiryžimu tvaskančio lietuviško 
kraujo!

Tą patį vakarą, birželio 23 d„ žuvo ir 
partizanas inž. Kazys Matulis, kuris ėjo 
keršyti už išvežtus jo senus tėvus.

Kaip skaudu, kad tie žmonės, kuriuos, 
išėjęs iš bolševikinių mirties namų, pir
miausia sutikau, žuvo nuo bolševikų kūli
kų ir durtuvų.

Gyvieji mirė, o mes. numirėliai, kėlėmės 
iš numirusių — taip tomis dienomis atro
dė Kaunas ir visa Lietuva.
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LONDONAS

į BIRŽELIO TRAGIŠKŲ ĮVYKIŲ 
MINĖJIMAS
Londone, Lietuvių Namuose, 43, Holland 

Į Park, birželio 19 d. 7 vai. vakaro, ruošia- 
, mas BIRŽELIO ĮVYKIŲ MINĖJIMAS. Mi 
f nėjimo programoje dalyvauja: agron. J. 
į Lūža, pulk. T. Vidugiris. Meninę progra- 
i mos dalj atliks Stankūnienė — Lauciūtė 
! ir solistas Povilavičius.
I Londoniečiai ir apylinkių lietuviai pra- 
i šomi Šitokia proga skaitlingai dalyvauti 
I minėjime.

SEKMINIŲ ATOSTOGOS
Nors oras per Sekminių atostogas buvo 

labai nepalankus, tačiau Sekminių šešta- 
i dienj iš Londono per valandą išvažiuodavo 
' 20.000 automobilių. Vien tik rytinės Ang

lijos geležinkelių direkcija papildomai tu- 
: rėjo siųsti 313 traukinių, atostogautojams 

pergabenti. Nežiūrint tą dieną siautėju
sios audros, britų linijų lėktuvais skridę 
apie dešimt tūkstančių keleivių, daugiau
sia Prancūzijon.

Lietuviai šias Sekminių atostogas šven
tė savose kolonijose:

Coventryje, Nottinghame, Wolverham- 
tone, Bradfore ir kitur buvo suruošti po
būviai. Manchesteryje, Liet. Klubo patal
pose, buvo metinis LRS suvažiavimas.

Londone, Lietuvių Namuose, per Sekmi
nių šventes atsilankė keliolika svečių iš 
provincijos, šeštadienio vakare londonie
čiai rinkosi j Lietuvių Namus ir Soc. Klu
bą, kur buvo suruošti pasilinksminimai.

SVEČIAS IŠ AUSTRALUOS
Pereitą savaitgalį Londone, Lietuvių Na 

muose, lankėsi iš Australijos atvykęs K. 
Gečas su žmona. Penktadienio vakare p. 
K. Gečas susirinkusiems lietuviams įdo
miai papasakojo apie Vakarinėje Australi 
joje įsikūrusių lietuvių gyvenimą. Sekmi
nių antrąją dieną tolimojo krašto svečiai 
išskrido Vokietijon.

KUN. MATULAIČIO, MIC
IŠLEISTUVĖS
Sekmadienį, birželio 13 d. Londono Lie

tuvių parapijos klube ruošiamos Ameri
kon išvykstančiam kun. Matulaičiui, MIC 
išleistuvės. Tą pačią dieną, antaninių pro
ga, bus pagerbtas ir kun. Antanas Kaz
lauskas, MIC, pasiliekąs klebono parei
goms.

ATSPAUSDINTA „MĖLYNA SUKNELĖ"
Br. Daubaro apysaką „Mėlyną Suknelę", 

kurioj pavaizduota raudonųjų .šnipų siau
tėjimas Anglijos lietuvių tarpe, jau atspaus 
dinta Viršelis — dailininko K. Dargio. 
Anglijoje šios knygos kaina tik 6 šilingai. 
Gaunama pas spaudos olatintoją D. Dau- 
noraitę, 49. Thornton Ave,, London W. 4 
_ir Lietuvių Namuose.

TELEGRAMA SUKLAIDINO
BOLTONIEČIUS
Pereitos savaitės „E. Lietuvio“ pirmame 

puslapyje Boltono DBLS skyriaus valdy
bos atspausdinta J. Baniui užuojauta, dėl 
jo žmonos Elenos Banienės — Petkutės 
mirties neatitinka tikrenybės. Kaip rašo 
pats J. Banys ir užuojautą prisiuntė val- 

į dybos nariai, jie buvę suklaidinti iš ligoni- 
I nės gauta neaiškia telegrama, iš kurios 
Į teksto supratę, kad ligoninėje serganti Ba- 
Į nienė yra mirusi. Pasirodo, kad Elena Ba

nienė gyva ir užuojautą paskelbę atsipra
šo už šį skaudų suklaidinimą, įvykusį ne 
dėl jų kaltės.

PAMALDOS EVANGELIKAMS
Pabaltiečiams birželio 13 d.. 4,15 vai. 

Birminghame, Bishop Ryder's Church iš
vežtiesiems paminėti. Pamokslą sakys 
amerikietis Rev. D. Ostergren. Iš lietuvių 
evangelikų bažnyčios dalyvaus kun. Kele-

Birželio 20 d., 1 vai. lietuviams evange
likams pamaldos Coventry. St. Columbas 
Church, Radford Rd. Birželio 27 d„ 11.30 
vai Bradforde, Latvių koplyčioje, 18, 
Lansdowne Place. Pamaldas laikys kun. 
Keleris.

RUOŠIASI PARODAI
Nottinghame gyvenąs dailininkas Anta

nas Petrikonis. per Sekmines viešėjęs Lon 
done, pareiškė, kad netolimoje ateityje ža
da suruošti savo kūrinių parodą.

Coventryje anglų dailininkų suruoštoje 
pavasario meno parodoje kelis naujausius 
paveikslus išstatė ten gyvenanti dailinin
kė G. Jonelynienė.

BIRMINGHAMAS
VISI Į BIRMINGHAMĄ!
Š. m. birželio mėn. 12 d. (šeštadieni), 5 

v. p. p. DIGBETH INSTITUTE salėje, 78 
•Digbeth (beveik miesto centre, kelios mi
nutės pėsčiam nuo garsiosios Bull Ring 
turgavietės), Birminghamo Baltų Komite
tas ruošia grandiozini tragiškų birželio 
įvykių minėjimą.

Oficialioj daly kalbės Ir žymūs Britų vi
suomeninių ir politinių organizacijų at
stovai.

Po to pagarsėjęs latvių choras, vadovau
jamas p. Zuikos, duos Pabaltijo tautų dai
nų koncertą.

Visus tautiečius iš visų apylinkių pra
šome ta dieną atvykti ir prisidėti prie mū
sų tautų kančų išpopuliarinimo Britų vi
suomenėje.

B. B. K. Lietuvių sekcija

DERBY
DBLS Derby skyrius š. m. birželio 20 d. 

po pamaldų, 12.30 vai. Bridge Gate Vienuo 
lyno patalpose ruošia išvežtųjų ir už Tė
vynės laisvę žuvusiųjų

MINĖJIMĄ
-i Derby ir apylinkės lietuviai prašomi at

silankyti į pamaldas ir į mfnėjmą. Pamal
dos 11 vai. vienuolyno koplyčioje.

Skyriaus Valdyba

NOTTINGHAMAS
DAINŲ IR GIESMĖS ŠVENTĖ

Briželio 5 d. Nottinghamo ir kaimyninių 
kolonijų lietuviai, labai gausiai susirinkę 
erdvioje salėje, turėjo tikrą dainų šventę. 
Mat tą dieną atvyko Škotijos lietuvių Šv. 
Cecilijos choras ir visus perkėlė į paverg
tą Lietuvą. Vos DBLS vietinio sk. pirm. 
J. Galbuogis pristatė chorą žiūrovams, ku
rių buvo arti 300, tautiniais rūbais pasi
puošę choristai pradėjo savo puikias dai
nas. Skambėjo, aidėjo daina po dainos, ne
šė klausytojus „anoj pusėj ežero“ ir „už 
jūrių marių“, kur liko pasvirę beržai ir 
stipruoliai ąžuolai, kur partizanai ir mus 
šaukia „į žygį“, į Maironio dvasios laimi
namą kovą. Kai buvo linksma, klausytojai 
juokėsi, kai graudu — niuro Ir net ašarojo.

Gražu buvo žiūrėti j Škotijos lietuvius 
— kitus seniai čia įsikūrusių šeimų atža
las, — kurie tokiu įsijautimu ir net preci
zija atliko savo misiją. Dar gražiau buvo 
matyti, kaip visų choristų valia ir balsas 
buvo maetriškai vairuojamas ir valdomas 
įgudusos ir labai gražiai diriguojančios 
ponios J. Mullen — šio gražaus ir skaitlin
go Šv. Ceciliojs choro dirigentės.

Lietuviai nesigailėjo katučių ir reikalai! 
te reikalavo kartoti, tačiau vėl ir vėl sekė 
naujos dainos, stebinančios švelnių, geru 
išpildymu ir parinkimu.

Dėl to nuoširdžiai dėkojo dirigentei ir 
chorui Nottinghamo apygardos pirm. K. 
Kudla, įteikdamas dovanų Šv. Kazimiero 
paveikslą ir džiaugdamasis, kad daina vi
sus paguodė ir sustiprino. Skyriaus .pirm. 
J. Galbuogis, braukdamas dar nenudžiū
vusią ašarą, dėkodamas pastebėjo, kad 
„ne vienam naujam tremtiniui jūs esate 
gyvas pavyzdys, kaip reikia ir galima iš
likti ištikimiems savo tėvų ir protėvių že
mei“.

Kitą dieną, sekmadienį, buvo giesmių 
šventė, kai lietuviškų pamaldų metu šv. 
Cecilijos choras gausiai susirinkusiems 
letuviams pagiedojo „Sveika Marija“. 
Sandus. Benedictus ir Agnus Dei. Yoač 
vykusiai buvo parinktos lotyniškos gies
mės, kurių supanti ir viliojanti melodija 
kilo augščiau ir augščiau.

Choristų išleistuvės buvo tuoj po pamal 
du parapijos salėje. Dainuojant ir kalban
tis netrukus buvo pajusta, kad senosios 
kartos lietuviai ir tremtiniai gyvena ta pa 
čia dvasia ir Lietuvos meile. Pobūvio metu 
chorą sveikino ir jam dėkojo kap. kun. J. 
KuzmiCkis, K. Kudla, J. Galbuogis. Choro 
vardu visiems atsakė seniūnas p. Dzidoli- 
kas, iš kurio kalbos buvo aišku, kad atei
tyje vėl yra vilčių susitikti. Prįeš išvažiuo
dami. choristai, dirigentės rankų ir mimi
kos hipnotizuojami, padainavo dar kelias 
dainas (Anoj pusėj ežero. Už jūrių marių, 
Simučio Į žygį ir vieną škotišką).

Reikia pastebėti, kad Škotijos lietuvių 
Šv. Cecilijos choras yra pavyzdys, ką gali
ma padaryti, jei mokama vieningai ir su
siklausius dirbti. Choristai, gyvendami 
įvairiose vietose, renkasi du kartus savai
tėje repeticijoms, moka savaitinį solidaru
mo mokestį ir savo rėpertuare turi anie 
100 dainų. Jiems pasišventusi dirigentė p. 
J. Mullen yra tikrai įsimylėjusi į lietuviš
ką dainą ir nieko nesigaili, kad tik LIETU
VOS vardas būtų gyvas lietuvių ir svetim
taučių širdyse.

Daugiau tokių koncertų, daugiau tokių 
švenčių! *****

Birželio 12 d. 7 vai.. Technical College 
salėje (Shakespeare Str.) bendrair ruošia
mas ietuvių, latvių ir estų

IŠVEŽTŲJŲ MINĖJIMAS
Kalbės Dr. Smith ir tautybių atstovai. 

Po kalbų — meninė dalis.
Nottinghamo lietuvių visuomenė kvie

čiama skaitlingai atsilankyti. Moterys pra 
Somos atvykti tautiniais rūbais apsirė- 
džiusios.

Rengėjai 
*****

DBLS Nottinghamo Apygardos Valdyba, 
Centro Valdybai sutikus, š. m. rugpjūčio 
mėn. 7 d., šeštadienį, Nottinghame rengia 
didelį visų lietuvių, gyvenančių Anglijoje, 
Škotijoje ir Valijoje, Sąskrydi — suvažia
vimą.

Primename, kad darantiems ekskursijas 
ar tai Skyrių Valdyboms ar pavieniams 
asmenims, dabar jau laikas užsisakyti au
tobusus, nes vėliau, vasaros atostogų laike, 
nevisuomet galima gauti.

Apygardos Valdyba gerai žino, kad vi
siems tautiečiams rūpi sužinoti apie savuo 
sius, palikusius tėvynėje ir Lietuvos gy
venimą. todėl padarė pastangas „išsišaukti 
slaptą Pupų Dėdę“, kuris puikiai nušvies 
sąskrydžiui apie bolševikinę Lietuvą, ir 
visą kitą gyvenimą.

Smulkesnė sąskrydžio programa bus pa
skelbta vėliau.

Nottinghamo Apygardos Valdyba

PADĖKA
D.B.L.S-gos Nottinghamo skyriaus val

dyba nuoširdžiai dėkoja Bellshill Šv. Ceci
lijos choro dirigentei A. Varnaitytei- 
Mullen ir visiems choristams už puikų 
koncertą ir už giedojimą pamaldų metu 
bažnyčioje.

Skyriaus valdyba taip pat dėkoja malo
nioms šeimininkėms už paruošimą vaišių. 
Nuoširdi padėka visiems kolonijos gyven
tojams, suteikusiems choristams nakvynę 
ir globą ir bendrai visiems tiems, kurie 
prisidėjo savo darbu prie koncerto paruo
šimo. Skyriaus valdyba.

COVENTRY
Coventry DBLS skyrius Sekminių išva

karėse suruošė vykusį pasilinksminimą 
Pilot Hotel salėje. Subuvimas skyrėsi nuo 
anksčiau buvusių tuo. kad šį kartą buvo 
pravestas taip, lyg tai būtų vykę Lietuvo
je, atvirame ore, gegužinėje. „Gegužinė" 
sumaniai buvo pravesta pirmininko J. Kaz 
lausko ir sekr. Stakėno.

Gegužinės programa labai patiko anglų 
jaunimui kurių atstovas kreipėsi pas ini
ciatorius, prašydamas juos įsileisti daly
vauti lietuvių „gegužinėje“. Korektiškas ir 
draugiškas svečių elgesys, ne vienam mū
sų jaunuoliui gali būti geru pavyzdžiu,

P, šablinskas

VOKIETIJA
Vasario 16 Gimnazijai skubiai reikalin

gas ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAS. As
muo turi būti baigęs tam tikrą universite
to fakultetą, kur yra išeinama anglistika, 
be to turi būti išlaikęs pedagogikos egza
minus ir turėti pedagoginę praktiką.

Suinteresuoti asmenys kreipiasi Į mo
kyklos vadovybę, pareikšdami savo sąly
gas. Pradžioje pamokų skaičius savaitėje 
mažesnis, vėliau galės būti padidintas. Mo
kykla apmoka susisiekimo išlaidas. Mokyk 
los adresas: Lltauisches Gymnasium, Hue- 
tenfeld. Post Lampertheim (Hessen) (16) 
Germany

IŠKILMINGAS BIRŽELIO 15 D.
MINĖJIMAS BONNOJE

Tarptautinis Komitetas Krikščioniškajai 
Kultūrai Ginti, susitaręs su Baltų Taryba, 
šiemet Bonnoje didžiojoj salėj prie miesto 
teatro ruošia iškilmingą tragiškųjų birže
lio įvykių minėjimą. Tą dieną iš ryto bus 
atlaikytos pamaldos už deportuotuosius ir 
bolševikinę priespaudą kenčiančius. Kata
likams pontifikalines mišias birželio 15 d. 
10 vai. Bonnos katedroje (Muenster) lai
kys Koelno arkivyskupo kard. Fringso pa
vaduotojas vysk. Ferche. Evangelikų pa
maldas laikys Latvijos evangelikų liuterių 
arkiv. Grinbergs. Tą pačią dieną 15 vai Bee 
thoveno salėję prie miesto teatro Baltijos 
Draugų Sąjungos steigimo proga (Gesell
schaft derFreunde der Baltischen Staaten) 
ivvks iškilmingas aktas. 19 vai vyks pats 
liūdnųjų birželio įvykių minėjimas. Jį ati
darys Tarptautinio Krikščioniškajai Kultu 
rai Ginti komiteto Vokietijos sekcijos pir
mininkas Dr. Ruppert. Kalbą yra sutikės 
pasakyti Vokiečių federalinio parlamento 
užsienio komisijos pirmininkas Dr. Ger- 
stenmaier. Antrojoj minėijmo daly lietu
vių choras „Darna“, vadovaujamas muz. 
B. Budriūno, atliks meninę programą iš 
lietuvių pusės, taip pat pasirodys latvių ir 
estų menininkai jiems tenkančios progra
mos atlikti.

J iškilmes kviečiami vokiečių ir kitų vals 
tybių atstovai, mokslo, meno, spaudos žmo 
nės. Būtų pageidaujama, kad minėjiman 
galėtų atsilankyti kiek galint daugiau ir 
mūsų tautiečiu. Iškilmių reikalais prašoma 
kreiptis i Tarptautinio komiteto Krikščio
niškajai Kultūrai Ginti biurą šiuo adresu: 
Major a. D. Jaeschke, Bonn, Burgstr. 219.

KULTŪROS DIENOS HUETENFELDE
Huetenfeldo Apylinkės Valdyba rengia 

Vasario 16 Gimnazijos patalpose birželio 
12-13 dienomis meno parodą. Menininkas 
Kaminskas išstatys savo 40-50 tapybos pa 
veikslų. Ruošiama taipgi tautodailės paro
da. Bus išstatyta stovylėlių, juostų, Lietu
vos pašto ženklų; Lietuvos pinigu ir kitų 
meno dirbinių. Kviečiamos artimausios 
apylinkės ateiti į pagalbą, prašoma atskirų 
apylinkių narių pagausinti rengiamą paro
dą turimais eksponatais. Už eksponatus 
Huetenfeldo Apylinkės Valdyba atsako ir 
apmoka už eksponatų siuntimą.

Parodos atidarymas įvyksta 15 vai. (3 
vai. p. p.) birželio 12 d. Atskiriems viene
tams bus pasiųsta atskiri kvietimai. Tos 
pačios dienos vakare, apie 8 vai. gimnazi
jos salėje menininkas Kaminskas skat.vs 
paskaitą apie lietuvių liaudies meną. Vi
suomenė maloniai kviečiama atvykti į pa
rodą. Paroda bus tęsiama ir kitą dieną.

Birželio 13 dieną bus 1941 m. birželio 
įvykių Lietuvoje minėjimas: 10 vai. pa
maldos vietos evangelikų ir katalikų baž
nyčiose. Po pietų apie 3val. ruošiamas mi
nėjimas. Paskaitą skaityti pakviestas L. 
Prapuolenis. Bus meninė dalis, choras.

Prašome visus j parodą ir i minėjimą!
Huetenfeldo Apylinkės Valdyba

PRANCŪZIJA
Centro ir Rytų Europos Komisijos posė
džiai Paryžiuje
Š. m. birželio 4 d. Paryžiuje įvyko šios 

Komisijos posėdžiai, kur buvo aptarta Ko 
misijos tolimesnė veikla, problemos, ku
rias Komisija specialiai studijuos. Lietuvos 
Atstovas Dr. S. Bačkis, Kom. Pirmininko 
prašomas, padarė pranešimą apie Ch. J. 
Kersteno Komitetą, jo darbus ir patiekė 
keletą sugestijų. Be egziliečių posėdžiuo
se dalyvavo Prancūzų Senato Vice Pirm, 
p. E. Pezet ir deputatas R. Buron, buvęs 
Prancūzijos Ekonomijos ministeris. Ponas 
E. Pezet supažindino komsijos dalyvius su 
Europos Tarybos nutarimais pavergtųjų 
klausimais. Pranešimo pasėkoje buvo pri
imta rezoliucija, kuri Komisijos vardu bus 
pasiųsta Europos Tarybos Ministerių Tary 
bai ir Laisvųjų Kraštų Vyriausybėms ry
šium su Europos Tarybos priimtomis pas
tarosios sesijos metu rezoliucijomis (Kul
tūros Fondo reikalu ir Eur. Tarybos laiky 
senos klausimu pavergtųjų atžvilgiu). Ma
lonu pasidžiaugti, kad Prancūzų-Baltijos 
Draugijos Pirmininkas E. Pezet, kaip na
rys vice pirmininkas Specialios Eur. Tary
boje Komisijos ginti interesams Tautų, ku 
rios nėra atstovaujamos Eur. Taryboje, 
yra daug prisidėjęs prie minėtų rezoliuci
jų pravedimo, nepamirštant ir Baltijos 
problemų.

A. LIUTKAUS meno paveikslų paroda 
Paryžiuje
Š. m. birželio 3-17 d. d. galerijoje BRE- 

TAU įvyksta p. A. Liutkaus tapybos pa
roda. Išstatyta dvidešimts darbų. Paroda 
pavadinta — „Pavasaris prie Viduržemio“. 
Paroda yra gausiai lankoma. I parodos ati
darymą atsilankė Lietuvos Atstovas su 
žmona, Latvijos Mnisteris ir ponia Gros- 
vald, p. pulk. Lanskoranskis, lietuviai me
nininkai ir kiti Paryžiaus letuviai. Taip pat 
atidaryman atėjo prancūzų draugi), jų 
tarpe skulptorius p. J. K. Martel.

TARPTAUTINIS MEDICINOS 
KONGRESAS STRASBURGE

Gegužės 27-29 d.d. Strasburge, Prancū
zijoje, įvyko XXVH-sis tarptautinis dar
bo, teismo ir socialinės medicinis kongre
sas, kuriame dalyvavo apie 300 atstovų iš 
12 kraštų. Dalyvių buvo ne vien iš vakarų 
Europos, bet ir iš Mažosios Azijos, net iš 
Indijos.

Pagrindinė mintis, kuri kongrese jungė 
darbo, teismo ir socialinę mediciną, buvo 
noras sužmoginti darbą ir gyvenamąsias 
aplinkybes ir atsakyti į moderniškojo gy
venimo statomus socialinius reikalavimus.

Darbo posėdžiai, kurių programa plati ir 
įvairi, įvyko universiteto rūmuose atski
romis grupėmis darbo ir teismo medicinai. 
Paskaitų, referatų, eksperimentinių darbų 
ir diskusijų forma buvo nagrinėjami ak
tualūs socialinės medicinos klausimai, kar 
tu pademonstruojant naujausius ir moder
niausius mokslinių tyrimų aparatus bei 
jų pagalba atsiektus rezultatus.

Šalia darbo posėdžių, oficialių priėmimų 
ir studijinių vizitų, kurie buvo padaryti 
Strasburgo medicinos fakulteto taikomo
sios fiziologijos laboratorijai, regionalinės 
ligonių kasos traumatologijos centrui ir 
kt„ kongresistai turėjo progos ir asmeniš
kai arčiau susipažinti su Strasburgu, ap
lankyti jo muzėjus, gražiąją katedrą, Eu
ropos Tarybos rūmus.

Kongerso metu universiteto aulėje kartu 
įvyko įdomi ir gerai organizuota medici
niška paroda. Joje buvo išstatyta moder
niškiausių medicinos ir chirurgijos instru
mentų, roentgeno, optikos ir elektronų apa 
ratų, naujausių elektroencefalogijos, elek- 
trokardiografijos bei spirografijos apara
tų. įvairių rūšių vaistų, mediciniškos lite
ratūros ir t.t. Ypač turiningas buvo darbo 
medicinos skyrius, skirtas individualiniai 
daribininkų apsaugai.

Vyriausiuoju kongreso organizatorium ir 
jo pirmininku buvo Strasburgo Teismo ir 
Sccielinės Medicinos Instituto direktorius, 
mediienos fakulteto profesorius C. Simo
nin. Jo asmeniškai pakviestas iš lietuvių 
kongrese dalyvavo Dr. Z. J. Brinkis, šiuo 
metu gilinąs savo studijas minėtame insti
tute.

BELGIJA
ŠEŠTINĖS ŠARLEVOJE

Nors Volonijos pietuose nedaug telikę 
lietuvių, bet per šeštines prisirinko jų 
tiek, kiek seniai bebuvę.

Iš Liežo atvykęs BLB pirmininkas Pr. 
Sekmokas iškėlė šarleviečiams keletą įgy
vendintinų sumanymų. P. Sekmokas lin
kėjo, kad lietuviai, lieką Belgijoje, susi
burtų arčiau vienas kito į glaudesnę kolo
niją. kad būtų galima jr kultūros baruose 
vešliau gyvuoti.

Pats opiausias klausimas, tai buvo Va
sario 16-tos gimnazijos aukos. Daugelis 
lietuvių pasižadėjo, gavę atostogoms pini
gus, žymią dalį, bent dviejų dienų uždar
bį, paaukoti besimokslinančiam jaunimui. 
Limburge tokias rinkliavas pravesti įga
liotas k. J. Dėdinas.

Pabaigos diskusijos buvo karštos, kaip 
pati šeštinių popietė.
K. V-bos sekretorius smarkiai puolė Bel
gijos lietuvius, ypač viengungius, girdi jie 
nustoję, bet kokio atsakomybės jausmo, 
kai reikia padėti nelaimėje, ligoniams, pa
aukoti kultūros reikalams. Daugelis, gavę 
šeštadienio atlyginimą, toliau su juo ne
benueina, kaip ligi aludės ar kavinės 
slenksčio. Šitokie dvasios invalidai gyve
nimui žuvę, slankioją, kaip šešėliai. Sekre 
torius smarkiai puolė ir lietuves motinas, 
kurios, daugumoje katalikės, nebeatsive- 
da j lietuviškas pamaldas savo vaikučių. 
Tas įrodo, jog motinos yra pirma nutau- 
tėjusios, negu priaugą vaikai. Taip yra 
Volonijoje, Lieze ir Limburge. Lietuviai, 
sukūrę mišrias šeimas, nuo pat vestuvių 
dienos dingsta, tarsi juodos rankos atplėš
ti nuo lietuviškos bendruomenės kamieno. 
Tokių nematyti jokiame tautiniame susieji 
me, niekur nepriprašysi. Kuo pateisinti 
mūsų išgarbintą tautiškumą, jeigu jis ka
pituliuoja prieš svetimtautes-čius? Bet 
koks lietuviškas veikimas, atrodo, jau pa
laidotas Belgijoje.

DIEBURG
1954. V. 11 d. įvyko lietuvių katalikų 

kunigų suvažiavimas, kuriam vadovavo 
Vyriausias Sielovados Tvarkytojas — Tė
vas Bernatonis. Buvo svarstomi ir aptarti 
opiausi lietuvių sielovados reikalai Vokie
tijoje.
NEUSTADT — Holstein

Įsisteigė Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija: pirmininkė — A. Zaliauskienė, 
jos pavaduotoja — M. Ruterbergienė. ka
sininkė — Kaufmanienė ir patarėjos — 
M. Grunovienė ir M. Petkevičienė.

ši draugija nori ypatingą dėmesį atkreip 
ti į mūsų ligonis, vargšus, našlaičius ir ki
tus nelaiminguosius mūsų tautiečius, ku
riems norėtų pasitarnauti, palengvinant jų 
sunkią būt|.

Vokiečių gimnazijos svečiai Rennhofe
Gegužės 16 d. dvidešimts Weinheimo 

vkiečių gimnazijos aštuntos klasės moki
nių su savo klasės auklėtoju, prof. dr. E. 
Kappel, aplankė Vasario 16 Gimnaziją. 
Juos nuoširdžiai priėmė ir pavaišino lie
tuvių gimnazijos VIH ir IX klasių moki
niai su vyr. gimn. mok. S. Antanaičiu. 
Svečiams buvo parodytos gimnazijos pa
talpos, pobūvyje susipažinta tarpusavyje, 
o po arbatėlės, lydimi lietuvių mokinių, 
svečiai išvyko labai patenkinti savo įspū
džiais.

LEBENSTEDT
Kasyklų bokštų ir fabrikų pavėsy čia gy 

vena dar apie 700 Lietuvos piliečių. Ben
druomenei priklauso tik apie 200 asmenų. 
BALF'o gi parama (maistu, rūbais, avali
ne ir pinigais) nesivaržo naudotis net ant
ra tiek.

Lebenstedte dauguma mūsų tautiečių 
dirba sunkų paprasto darbininko darbą. 
Kaikurie neblogai uždirba ir jau spėjo ge
riau įsikurti. Visi gyvena darbininkų ko
lonijose ir stengiasi galimai arčiau vieni 
kitų susiburti. Pastebėtina, kad čia yra 
tikras žmonių mišinys: pabėgėliai ir re
patriantai iš 25 tautų. Kaikurie jų net vi
siškai nemoka vokiškai, bet dedasi dides
niais vokiečiais už tikrousius. Jie visur 
praskiša su savo „volksdeutsch“.

Lietuviai, išskyrus kelis, yra darbštūs, 
tvarkingi, taikūs, kultūringi, religingi, o 
svarbesniais momentais gana vieningi. Di
desnių švenčių proga dauguma lietuvių su 
savo jaunosiomis atžalomis susirenka ben
driems pobūviams, kurių metu gana rimtai 
pasirodo su pritaikyta programa.

Paskutinis toks gražus susirinkimas bu
vo motinos dienos proga, sutraukęs visus 
sąmoningus lietuvius į bendras iškilmes, 
kurios praidėjo bažnyčioje. Vėliau, vienoje 
miesto restorano salėje, surengta motinos 
garbei akademija. Apylinkės pirmininkas 
K. Masiliūnas pakvietė i garbės prezidiu
mą seniausias mūsų motinas: Naujokienę, 
Dr. Šilinienę, Esmanienę, Ginterienę ir 
Bersamnienę. Motinas sveikino kun. V. 
šarka, vietos vargo mokyklos mokiniai: 
V. Bobkaitis, L. Drinkmonaitė, Berentai- 
tė. Sležytė, G. Jaruškevičiutė. Lalikaitė, 
Liorencaitė, Liorencas ir kiti. Programą 
paįvairino vietos lietuvių choras, sėkmin
gai vadovaujamas P. Vitlybo.

Po oficialiosios dalies, šeimyniniam po
būvyje vaikučiai pasidžiaugė gražiomis ir 
gausiomis BALFo, Krašto Valdybos ir Var 
go Mokyklos Fondo dovanėlėmis, kurios 
savo laiku buvo skirtos Velykų stalo pageri 
nimui. Ta proga mūsų mažieji nemažai 
padeklamavo eilėraščių, o suaugusieji su
tartinai padainavo lietuviškų liaudies dai
nų. Visi lietuviai buvo laimingi, suėję pa-, 
gerbti motinų.
HAMBURG r- Altona

Hamburgo lietuviai Motinos Dienos pro
ga susirinko paminėti motinų Daimler 
Strasse pabaltiečlų stovykloje. Programoje 
buvo numatytos pamaldos, įteikimas moti
noms gėlių, vaikų deklamacijos, žodis mo
tinoms ir dainos.

Akademiją atidarė vietos apylinkės pir
mininkas Z. Duseika, prašydamas ne tik 
dabar, bet ir visuomet gerbti motinas gy
vas ir mirusias. Teisininkas P. Stoncelis 
trumpame žodyje pabrėžė, kad ir šių lai
kų lietuvė motina nenustos tikėjimo j vi
sos tautos šviesesnę ateiti. Vida Pasekely- 
tė pasveikino motinas eilėraščiu, o Virgin! 
ja Gurinskaitė. pasipuošusi tautiškais rū
bais, įteikė motinoms po saują pirmųjų 
pavasario gėlių. Petras Pasekelis labai gy
va deklamacija atpasakojo motinos didžią
ją meilę savo vaikui. Viešąją minėjimo da 
lį užbaigė kapelionas, prašydamas visas 
motinas dažniau pažvelgti į „Vargo mo
kyklos“ paveikslą. Sutartinai visi padaina
vo senų lietuviškų papročių keliolika liau
dies dainų. Naujai iš Amerikos grįžęs j 
Hamburgą studijų tikslais stud. Vaičiulė- 
nas papasakojo įdomių nuotrupų iš lietu
vių gyvenimo JAV.

SEEDORF
Gražiai veikia lietuvių vargo mokykla. 

Pamokos vyksta du kartus per savaitę. 
Mūsų jaunimu čia rūpinasi P. Beinaraus- 
kienė.

BALF'o Pirmininko lankymasis 
gimnazijoje

BALF‘o pirmininkas, kan. Končius, ge
gužės 18 d. lankėsi gimnazijoje, norėda
mas susipažinti su mokinių gyvenimu 
naujoje vietoje. Susirinkusiems moki
niams padėkojo už velykinį sveikinimą, 
už maldas jo ligos metu ir palinkėjo sėk
mės naujoje vietovėje, Kanauninkas pa
stebėjo, kad mokiniai gražiai, sveikai at
rodo.

Kanauninkui paprašius, mokiniai su
dainavo „Augo girioj ąžuolėlis“. Po to jis 
apžiūrėjo gimnazijos patalpas, bendrabutį, 
parką ir išvyko į Frankfurtą.

Mielus — sesę V. S. V. SI.
RIMĄ SINKEVIČIŪTĘ

ir brolį S. V. V. SI.
JUOZĄ BRUŽINSKĄ, 

sukūrusius skautišką šeimos židyiį, 
sveikina ir geriausios sėkmės tinki

„Geležinio Vilko“ Draugovės 
draugininkas ir skautai.

(atkelta Iš psl. 2.)
SEKMADIENIO RIMČIAI
Kartu pažymėjo, kad ji nenusimintų, jei 
nuodėmklausys darytų kokių kliūčių, nes 
su Dievo pagalba jos bus lengvai nugalė
tos.

Naudodamasi ta proga, Liucija paklau
sė. ar išpažintis, atlikta savaitės bėgyje, 
galėtų būti užskaityta mėnesio pirmam 
šeštadieniui. Buvo atsakyta teigiamai. Ta
čiau reikia atsiminti, kad šv. Komunija 
turi būti priimta malonės stovyje su in
tencija atsilyginti už kaltes.

Liucija pastebi, kad 1917 m. birželio 13 
d. Marija, kalbėdama apie pamaldumą į 
Jos Nekalč. Širdį, išskėtė rankas, apipilda
ma vaikus nepaprastos šviesos spinduliais. 
Švč. Mergelė dešinėje rankoje laikė Širdį, 
apipintą erškėčiais, kurie vėrė ją iš visų 
pusių. Regėtojai suprato, kad tai buvo 
Nekalč. Marijos širdis, kenčianti dėl viso 
pasaulio nuodėmių ir reikalaujanti atgai
los ir atsilyginimo.

— Man atrodo, — pasakė Liucija, — 
kad tą dieną tos šviesos tikslas buvo ikvėp 
ti mums tikrą Nekalč. Marijos širdies su
pratimą ir meilę; kitais atvejais ji įkvėpė 
j mus Dievo pažinimą ir meilę ir Švč. Tre
jybės paslaptį. Kaip tik nuo tos dienos 
mes jautėme dar karštesnę Nekalč. Mari
jos Širdies meilę.

Pranciškui atrodė, kad antgamtinė švie
sa, kuria Švč. Marija apšvietė juo ir pa
saulį, ėjo iš Jos širdies. Jis klausė Liuci
ją:— Kodėl Švč. Mergelė laikė Širdį ran
koje .siųsdama Žemei šią didelę šviesą, ku
ri yra Dievas? Tu su švč. Mergele buvai 
šviesoje, kuri ėjo žemyn j žemę, o mudu 
su Jacintą šviesoje, kuri ėjo augštyn į dan
gų!

— Dėl to. kad tu su Jacintą greitai eisi 
į dangų, — atsakė Liucija, — o aš turėsiu 
pasilikti su Nekalč. Marijos Širdimi ilges
nį laiką žemėje.

— Ar švč. Mergelė tau išaiškino tos dve 
jopos šviesos reikšmę?

— Ne, aš tai mačiau šviesoje, kurią Ji 
kvėpė į mūsų krūtines.

— Teisingai, — patvirtino Jacintą, kuri 
sekė šį pasikalbėjimą.
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DU PRANEŠIMAI PIRM. V. SIDZIKAUSKAS APIE LLK VEIKLA
M

ELTOS PRANEŠIMAS 
LIETUVOS ATSTOVO PASKYRIMAS 

BONNOJE

Dėl Lietuvos atstovo paskyrimo Bonnoje 
vokiečių spauda taip atsiliepė:

RHEIN-NECKAR ZE1TUNG Heidel
berge: „Paskirtas Lietuvių egzilinis atstovas. 
Bonna (dpa) Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas paskyrė ministerį Dr. P. 
Karvelj delegatu prie federalinės Vokiečių 
vyriausybės. Kaip pranešama iš užsienio rei
kalų ministerijos, užsienio reikalų ministe
rija ir federalinė vidaus reikalų ministerija 
savo ligšiolinėje administracinėje praktikoje 
laikė Pabaltijo valstybes teisine prasme ir 
toliau egzistuojančiomis, todėl atitinkamai 
pagal tai lietuviai, estai ir latviai kaip tokie 
nebuvo traktuojami Sovietų piliečiais“

FRANKFURTER ALLGEMEINE: „Vy
riausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 
paskyrė ministerį Dr. Karvelį ryšininku prie 
federalinės Vokiečių vyriausybės (dpa)“.

DIE WELT-ESSEN: „Bonnoje — egzilų 
atstovas. Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas paskyrė ministerį Karvelį delega
tu prie federalinės Vyriausybės. Federalinė 
Vokietijos Respublika laiko Pabaltijo vals
tybes teisiškai toliau egzistuojančiomis. Pa
gal tai lietuviai, estai ir latviai nėra traktuo
jami Sovietų piliečiais“.

FRANKFURTER RUNDCHAU: „Pa
skirtas * lietuvių egzilinis atstovas. Bonna 
(dpa). Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinmo 
Komitetas paskyrė Dr. Karvelį delegatu prie 
federalinės Vokiečių vyriausybės“.

DONAU KURIER: „Lietuvių atstovas 
Bonnoje. Bonna (dpa) Vyriausiasis Lietuvos 
išlaisvinimo Komitetas paskyrė ministerį 
Dr. P. Karvelį delegatu prie federalinės Vo
kiečių vyriausybės, nes užsienio reikalų mi
nisterija (Auswaertiges Amt) Pabaltijo vals
tybės laiko teisine prasme ir toliau egzis
tuojančiomis, ir pagal tai lietuviai, estai ir 
latviai yra traktuojami kaip tokie, bet ne 
kaip Sovietų piliečiai“.

DĘGGENDORRER DONAUBOTE: Pa 
skirtas lietuvių egzilinis atstovas. Vyriausia
sis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas paskyrė 
ministerį P. Karvelį delegatu prie Vokietijos 
federalinės vyriausybės“.

BENRATHER TAGEBLATT: „Vyriau
siasis Išlaisvinimo Komitetas paskyrė mi
nisterį Dr. P. Karvelį delegatu prie Vokie
čių federalinės vyriausybės“.

DIE NEUE ZEITUNG Berlyne: „Egzi- 
lai lietuviai pasiuntė atstovą į Bonną. Bonna 
(UP)7 „Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas" prie federalinės vyriausybės pa
skyrė delegatą, kuris turi atstovauti lietuvių 
egzilinei vyriausybei. Ministeris Dr. P. Kar
velis šias pareigas perėmė“.

REUTLINGER GENERAL - ANZEI- 
GER: „Egzilai lietuviai buvusį ministerį 
Karvelį paskyrė savo delegatu prie federali
nės vyriausybės Bonnoje“.

Pasirodžiusios kai kurioje lietuvių spaudo
je žinios, esą, Lietuvos atstovavimo reika
las prie federalinės Vokiečių vyriausybės yra 
patvarkytas greta VLIKo delegato paskyri
mo. yra 'be pagrindo.

ALKANOS MINTYS...
Į klausimą, kas yra metafizika? — B. 

Russell'is atsakė: — Tai menas sugebėti 
tamsiame kambaryje rasti juodą kaip ang
lis katiną, kuris, be to, randasi kur nors

Apie turtingą beproti sakoma: — tur
tuolis, apie vargšą durneli: — tai beprotis.
liiiiiiiimmiiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

MIELI TAUTIEČIAI!
šiais metais birželio 15 dieną sukanka 14 metų, kai klastingas Lietuvos kaimy

nas okupavo mūsų kraštą. .Tą pat mėnesi prieš 13 metų — tūkstančiai mūsų tau
tiečių žiauriausiu būdu buvo išplėšti iš savo gimtosios žemės, ir be jokios kaltės iš
tremti i Sibirą.

Prieš dešimtį metų, kitam mūsų krašto okupantui traukiantis iš Rytų, raudo
noji banga vėl užliejo mūsų kraštą. Kiti tūkstančiai mūsų tautiečiu tada pasitrau
kė į Vakarus. Jie apleido savo tėvynę ne tam, kad svetimoje šalyje patogiau įsi
kūrus. Jie nepasiėmė iš namų joku žemiškų turtų. Jie išsivežė tiktai nepalaužiamą 
pasiryžimą kovoti dėl Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo.

Minėdami tas tragiškas sukaktis, prisiminkime pavergtųjų brolių ir sesių kan
čias tėvynėje. Norėdami vergijos dienas sutrumpinti, kuo galėdami prisidėkime 
prie kovos dėl Lietuvos išlaisvinimo. Aukokime Tautos Fondui, kurio lėšos yra nau
dojamos Lietuvos laisvinimo reikalams.

T. Fondo Atstovybė D. Britanijoje prašo Tamstą, siunčiant auką Tautos Fondui, 
užpildyti pridedamą atkarpą, ir kartu su auka pasiųsti šiuo adresu: Tautos Fondo 
Atstovybė, 43. Holland Park, London, W. 11.
Londonas, 1954 m. birželis. už aukas 13 d«koį“ _ _

’ T.F. Atstovybe D. Britanijoje

»___ _(atka.3P.a.)...... .............................. ..... ......... .............

• TAUTOS FONDO ATSTOVYBEI D. BRITANIJOJE,
43, HOLLAND PARK, LONDON. W. 11. 

♦
Prie šio pridedu auką Tautos Fondui £ .......... : .............................

........................................... (žodžiais) kurios gavimą prašau pakvituoti, prisiunčiant 
atitinkamos vertės ženklų įklijavimui į „Lietuvio Pasą".

Pakvitavimą siųsti šiuo adresu:

Vardas ir pavardė: ..................... Adresas (aiškiai): .....................

Parašas^ ...............................................
Data:

LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO 
PRANEŠIMAS SPAUDAI

Pastaruoju metu buvo paskleistos infor
macijos, esą Vokietijos Federalinė Vyriau
sybė sutikusi, kad Bonnoje būtų atstatyta 
Lietuvos Atstovybė ir priėmusi VLIKo pa
skirtą asmenį Lietuvos Respublikai atsto
vauti.

Lietuvos Diplomatijos Šefas, remdamasis 
jam iš autoritetingų šaltinių suteiktomis ži
niomis, praneša, kad pasakytos informaci
jos neatitinka tikrenybės. Jokia aficiali Lie
tuvos Respublikos Atstovybė Bonnoje ne
egzistuoja. Jos reikalu VLIKas buvo para
šęs laišką Vokietijos Užsienio Reikalų Mi
nisterijai, tačiau šis laiškas paliktas be atsa
kymo.

Šia proga Vokietijos Vyriausybės sluog- 
sniuose buvo pakartotinai pareikšta, kad 
Vokietija ir toliau nepripažįsta Baltijos Vals 
tybių prijungimo prie Sovietų Sąjungos.

Diplomatijos Šefas, atitaisydamas šias ne 
pagrįstas informacijas, apgailestauja, kad 
veiksmai, iš kurių jos kilo ir kurie buvo pa
daryti už Lietuvos Diplomatinės Tarnybos 
ribų, yra nesuderinami su Lietuvos prestižu 
ir tegali pasunkinti Lietuvos atstovavimo 
klausimą Vokietijoj.

Pažymėtina, kad nuo pat pirmosios so
vietų įsiveržimo į Lietuvą dienos Lietuvos 
atstovavimas prie svetimųjų valstybių ir Lie 
tuvos piliečių konsularinė globa priklauso 
tiktai Lietuvos Diplomatinei Tarnybai. Ji 
taip pat naujai įsteigė ar praplėtė diploma
tines bei konsularines misijas visur ten, kur 
tam susidarė realios galimybės, suderinamos 
su mūsų interesais ir prestižu.

Bonnoje, ligi sąlygos tikrai pasikeis, kon
taktams su Vokietijos įstaigomis palaikyti, 
kaip jau buvo paskelbta spaudoje, palieka 
ir toliau, Diplomatijos Šefo pavestas Pasiun 
tinybės Patarėjas Dr. A. Gerutis.

Diplomatijos Šefas

BAIGSIS ŽENEVOS KONFERENCIJA
Net ir britai mano, kad Ženevos konferen 

cijos dienos suskaitytos ir ji artimiausiomis 
dienomis gali pasibaigti, nieko nenutarus. 

'•Britų užs. reikalų ministeris Edenas pareiš
kė, kad konferencija nutrūksianti, jei ko
munistai neatitrauks kariuomenės iš Laoso 
ir Kambodžos. Molotovo bandymas konfe
renciją pratęsti iki jam reikiamo laiko, vi
siems aiškiai rodo, kokį iš tikrųjų Maskva 
turinti tikslą Ženevos konferencijoje. Du
lles atvirai pasakė, kad komunistai Indoki
nijoje „išlaisviną“ kraštus, Ženevos konfe
rencijai padedant.

BRITŲ KARO LAIVAS APŠAUDĖ 
KOMUNISTŲ SLĖPTUVES 

DŽIUNGLĖSE
D. Britanijos karo laivas „Newfound

land", talkininkaujant britų aviacijai, pir
mą kartą apšaudė Malajų džiunglėse įsi
tvirtinusius komunistų teroristus, kurie prieš 
dvi savaites nužudė vietos policijos viršinin
ką Godwiną. Malajų šiaurinėje dalyje, Ke- 
dach vietovėje, kur buvo nužudytas mini
mas pareigūnas, specialiai paruoštas džiung
lių kovoms škotų pėstininkų batalionas, re
miamas laivo artilerijos, puola komunistus.

Britų studentų ekskursija, viešėjusi So
vietų Rusijoje, lankėsi Leningrade. Lite
ratu klube vienas britų studentas sutikęs 
Zosčen'co, paklausė, kur jis buvo dingęs? 
Zosčenko šaltai atsakė:

— Dabar grįžtu prie kūrybinio darbo, 
kadangi mūsų kraštui vėl reikalinga aštri 
satyra...

— Kaip vertinate ligi šiol atliktus svar
biausius LLK žygius ir visą veiklą?

— Nenorėčiau vertinti, nenorėčiau būti 
judex in causa sua. Norėčiau tik konsta
tuoti bei paaiškinti. LLK savo veiklą pra
dėjo 1951 m. birželio 1 d. Patariamosios 
Lietuvių Grupės vardu. Veiklos uždaviniai 
buvo taip nusakyti: aktyviai bendradar
biaujant su Europos Laisvės Komitetu ir 
su kitų Centro ir Rytų Europos Sovietų 
pavergtų kraštų tautiniais komitetais ar 
tarybomis, bendromis pastangomis siekti 
pavergtųjų kraštų išlaisvinimo, teikti vilties 
pavergtųjų kraštų žmonėms, palaikyti jų 
demokratines nuotaikas ir jų dvasią aki
vaizdoje bandymų, kuriuos jiems tenka ir 
teks iki išlaisvinimo ištverti. Tai uždaviniai, 
kurių vykdymas truks, kol pavergtieji kraš
tai, tarp ir mūsų Lietuva, bus išlaisvinta.

Malonu konstatuoti, kad trimečio būvy
je mūsų bendradarbiavimas su kitais Cent
ro ir Rytų Europos Sovietų pavergtaisiais 
kraštais vyko sklandžiai, nuoširdaus vienin
gumo dvasia. Svarbiausiu šio bendradarbia
vimo elementu Lietuvai tenka laikyti gali
mybę Lietuvos bylą sieti su visa šio Euro
pos regiono byla. Kiekvienam suprantama, 
kaip labai šiokia integracija mūsų bylai 
reikšminga.

Praktiškai mūsų bendradarbiavimas su ki
tais Sovietų pavergtaisiais Centro bei Rytų 
Europos kraštais reiškiasi per Centro ir Ry
tų Konferenciją, per Antradienio Sanbūrį, 
per Centro ir Rytų Europos Komitetą, per 
Tarptautinę Valstiečių Sąjungą; per Vidu
rio Europos Krikščionių Demokratų Uni
ją, per Centro ir Rytų Europos Socialistų 
Sambūrį, per Demokratinę Liberalų Uniją, 
per Laisvųjų Žurnalistų Federaciją, per 
buv. Politinių Kalinių Federaciją, per Eu
ropos Laisvės Komiteto globojamus Cent
ro ir Rytų .Europos kraštų bendrus studi
jų ratelius, tiriančius šio regiono kraštų 
veikmeniniu pagrindu apsijungimo galimy
bes po išlaisvinimo, per krikščioniškųjų ir 
socialistinių darbininkų sąjūdžių bendrus 
žygius.

Šis bendradarbiavimas reiškiasi bendrais 
žygiais kovoje su sovietiniu genocidu pa
vergtuose kraštuose, su sovietine priverčia
mojo darbo sistema čia Jungtinių Tautų fo
rumo plotmėje, čia tarpvalstybinių ir tarp
tautinių konferencijų proga. Šis bendradar
biavimas reiškiasi ir nustatant laisvinimo 
politikos programines gaires, ir ryškinant 
tremties veiksnių padėtį bei vaidmenį pa
vergtųjų kraštų laisvės kovoje. Ne tik bend
ri žygiai bendrais reikalais Jungtinėse Tau
tose, Berlyno. Bermudų, Caracaso, konfe
rencijomis JV~ Vyriausybei, bet ir bendra
vimas Vasario 16-sios laimėjimą švenčiant 
ir gūdžiąsias birželio dienas prisimenant tei
kia mūsų pastangoms platesnę bazę ir dau
giau svorio. Vienu atžvilgiu — Laisvosios 
Europos Radijo naudojimo atžvilgiu — 
Baltijos kraštai vis dar tebėra skriaudžiami. 
Tačiau ši nelygybė, kuri, tikiu, netrukus 
bus pašalinta, nė kiek netemdo visų Cent
ro ir Rytų Europos Sovietų pavergtųjų 
kraštų tarpusavio bendradarbiavimo benra- 
vimo.

Tačiau būtų savotiška per mišką nematy
ti esančių medžių — savo Baltijos kaimy
nų. Atrodo, nątūralus kelias į platesnį sam
būrį eiti per mažesnį. Todėl ir mūsų bend
radarbiavimas su Estijos ir Latvijos Lais
vės komitetais buvo mūsų nuolatinis rūpes
tis ir uždavinys. Bendras trimėnesinis „Bal
tic Review“, bendras „Baltic Freedom 
House", bendras Baltic Freedom Commit
tee tragiškiems birželio įvykiams minėti, 
bendri Laisvės Komitetų posėdžiai ir glau
dus bendradarbiavimas visais reikiamais 
atvejais liudija, kad Baltijos kraštų vienin
gumas mūsų sektoriuje yra gyvas ir platus.

Nekartojant čia jau visuomenei žinomų 
dalykų apie mūsų memorandumus, atskirų 
narių paruoštas studijas, „White Book“ ir 
kt., norėčiau vis dėlto priminti LLK žmo
nių iniciatyva suorganizuotą ir LLK globo
jamą Politinių Studijų Klubą, kuris jau spė
jo gražiai pasireikšti vicekonsulo V. Stašin- 
ko paskaita apie Baltijos santarvę, prof. K. 
Pakšto paskaita apie Centro ir Rytų Euro
pos kraštų federaciją ir prof. S. Sužiedėlio 
— apie Lietuvos — Lenkijos santykius. Ga
lima tik apgailestauti, kad mūsų visuomenė 
apskritai mažoka tokiais dalykais domisi.

— Kokie yra svarbiausieji šio meto dar
bai bei rūpesčiai?

— Šiuo metu bendroje Centro bei Rytų 
Europos pavergtųjų kraštų plotmėje, taip 
pat Baltijos kraštų plotmėje dienotvarkėje 
stovi klausimas, kaip tremties laisvinimo 
veiksniams paveikiausiu būdu įsijungti į 
JV vyriausybės vedamos laisvinimo politi
kos praktiškąjį vykdymą, tiksliau sakant, 
tos politikos panaudojimą bei pritaikymą sa
vajai akcijai ir savąja akcija jai plačiai tal
kinant. Ta prasme studijų rezultatai ir eg
zilų prieitos išvados jau diskutuojamos su 
Europos Laisvės Komiteto atsakingais pa
reigūnais.

Baltiškojoj plotmėj pastaruoju metu ry
šium su Sovietų Sąjungos ratifikavimu ge
nocido konvencijos suaktualėjo sovietinio 
genocido problema, jos konkrečia įrodomą
ja medžiaga pavaizdavimas Jungtinėms 
Tautoms ir viešajai opinijai, ir apskritai to 

Sovietų Sąjungos manevro- tikrosios pras
mės atskleidimas ir išryškinimas.

Bendrojo Centro ir Rytų Europos peverg- 
tųjų kraštų dienotvarkėje taip pat stovi 
tarptautinės paramos gavimo tremtinių kul
tūriniams reikalams klausimas, senosios ir 
naujosios išeivijos praktiškojo vaidmens iš
ryškinimas laisvinimo veikloje, taip pat kai 
kurių šaltojo karo priemonių paveikesnio 
panaudojimo klausimai.

O mūsų pačių, taip sakant, lietuviškoj da
lykų plotmėj šiuo metu dėmesį labiausiai 
koncentruoja Kersteno Komiteto tardymų 
medžiagos juo pilnesnis surinkimas ir įtei
kimas. Nors svarbiausias bylos talkininkas 
yra ALTas. tačiau ir LLK savo ruožtu ne
galėjo likti nuošalyje tiek nuo talkos pačiam 
ALTui, tiek nuo talkos patiems JV Kongre
so veiksniams, renkantiems medžiagą, ruo
šiantiems raportus, jieškantiems liudytojų.

Be to, VLIKo ir VT bei Mažosios Lie
tuvos Tarybos pirmininkas atvykus į Jung
tines Valstybes, yra iškilęs klausimas vadi
namųjų veiksnių platesnio pasitarimo. Prob
lemų tokiam pasitarimui yra nemaža. Ta
čiau jis gali būti vaisnigas tik tada, jei gvil- 
dessimos problemos bus pateiktos ne kaip 
žaliava, bet jau kiek apdorotos, pergalvo
tos ir su eventualių sprendimų projektais. 
Šis paruošiamasis darbas ir tenka daugiau
sia LLK jėgomis atlikti.

Šioj vietoj noriu pastebėti, kad LLK san
tykiai ir bendradarbiavimas su visais kitais 
mūsų laisvinimo veiksniais yra paremti tar
pusavio pripažinimo ir respekto pagrindu. 
Nors VLIKas, kaip lietuvių tautos politinės 
valios reiškėjas ir vykdytojas, vadovauja Lie 
tuvos laisvinimo kovai, — Lietuvos pasiunti
niai, ALTas ir LLK savo uždavinių ir kom
petencijų ribose yra savarankiškos instituci
jos. Be abejojimo, LLK visada yra nusitei
kęs, kur galėdamas, talkinti kitiems ir šauk
tis kitų talkos, kai pats jos privalo, o visą 
savo darbą dirbti visada darnioje sutartinėje 
su visais.

— Kokie yra artimiausi ateities planai bei 
projektai?

VEIKSNIU VEIKLA
M

VLIKo ir VT pirmininkai JAV-se toliau 
vykdo numatytąją programą. Grįžus iš Či
kagos, kur buvo tartasi su ALTo vadovy
be, gegužės 15 d. vyko grupių pasitarimas. 
Jis truko ištisą dieną. Per pasitarimą iš
klausyta pirmininkų informacijos. {vairios 
grupės ta proga pasisakė aktualiaisiais rei
kalais. Grupių pasitarimai eis ir toliau. 
Gegužės 15 d. VLIK’o pirm. M. Krupavi
čius pasakė per Amerikos Balsą kalbą į 
kraštą ryšium su Steig. Seimo sukaktimi. 
Gegužės 16 d. posėdžiavo atskirų politinių 
grupių, sudarančių VLIK’ą, centrų komi
tetai. Valstiečių liaudininkų centro komi
teto posėdžiuose VT pirmininkas K. Zai
kauskas padarė papildomą pranešimą. Ge
gužės 17 d. įvyko ALTo vykd. komiteto 
narių ir VLIK’o bei VT pirmininkų pasi
tarimai. *****

— VT Lietuvybei Išlaikyti Tarnyba 
yra ligi šiol išsiuntinėjūsi įvairių kraštų 
lietuvių bendruomenėms, bibliotekoms, 
mokykloms, kuopoms tec. iš viso 3.009 egz. 
lietuviškosios literatūros. Iš jos 650 egz. 
sudarė vadovėliai. 1117 — vaikų litera
tūra, 418 — beletristika. 244 — poezijos 
leidiniai, 422 — įvairūs kiti leidiniai ir 
121 egz. gaidų. Knygos daugiausia paskir
stytos Europos ir P. Amerikos kraštams. 
Europoje jos išsiuntinėtos į Vokietiją, 
Austriją, Belgiją. D. Britaniją. Italiją, 
Olandiją, Prancūziją, Švediją. Daniją, 
Šveicariją. Iš viso čia paskirstyti 1.598 egz.

ŽEMĖS ŪKYJE REIKALINGAS
DARBININKAS
turįs patyrimo prie įvairių darbų, sąži

ningas, darbštus, viengungis. Atitinkamam 
vyrui — geras atlyginimas. Apgyvendina
mas šeimoje. Rašyti: A. Lapinskas, Wears 
Farm, Abbotsbury, Dorset.

PADĖKA
Šv. Cecilijos choras nuoširdžiai dėkoja 

Nottinghamo DBLS skyriui už pakvietimą 
ir viešnagę, nottinghamiečių lietuvių šei
moms už nakvynes ir vaišes, gerb. Galbuo 
giui, apygardos pirmininkui Kudlai ir 
kun. J. Kuzmickiui už sveikinimus ir lin
kėjimus.

Mes niekuomet nepamiršime. Jūsų, bro
liai ir sesės nottinghamiečiai, vaišingumo 
ir nuoširdumo, kurį patyrėme viešėdami 
pas Jus.

Škotijos Lietuvių šv. Cecilijos choro 
vadovė ir choristai

REIKALINGA VYR. AMŽIAUS MOTERIS
Lietuvių šeimai reikalinga vyresnio am

žiaus moteris, sutinkanti prižiūrėti 9 mė
nesių berniuką. Dėl sąlygų prašoma kreip
tis šiuo adresu: Mrs. A. M. 39,Woodseer 
Str., London, E. 1.

L. S. B. Anglijos Rajono Vad. pa- 
vad.

s. v. v. si. J. BRUŽINSKĄ ir
L. S. S. Anglijos Rajono Vadeivą 

vyr. si. R. SINKEVIČIŪTĘ 
jungtuvių proga, linki gražaus, 

saulėto ir laimingo gyvenimo *

Vadeiva, Vadija ir skautai

— Pagal senojo Epikteto išmintingą pa
tarimą gyvenime dažnai vaidmens pasirin
kimas ne nuo mūsų pareina. Mums belieka 
tik stengtis tinkamai savo vaidmenį suvai
dinti. Tas iš dalies tinka ir LLK ateities pla
nams bei veikimui, Tarptautinės padėties rai 
da nuo mūsų pastangų nepriklausomai plė
tojasi, ir mums belieka jos skirtąjį vaidmenį 
tinkamai atlikti. Tačiau, antra vertus, tarp
tautinės padėties mums diktuojami uždavi
niai mus įpareigoja jiems pasiruošti ir nuo-' 
lat budėti. Ar mes imsime mūsų teritorinių 
aspiracijų įgyvendinimą, ar mūsų santykius 
su Lenkija, ar mūsų santykius su gudais, ar 
Mažosios Lietuvos norą susijungti su savo 
senuoju kamienu, — mes visur susiduriame 
su opiomis, komplikuotomis problemomis,' 
kurių sprendimą tarptautinių įvykių raidi 
vieną dieną gali pastatyti dienotvarkėn ir 
mus kviesti bylos dalyviu. Esame atsakingi 
mūsų tautai ir jos istorijai už tinkamą to
kiose bylose Lietuvos interesų atstovavimą. 
Lig Šiol, deja, šios rūšies mūsų pasirengi
mams kai ko stinga. LLK artiimausios atei
ties planuose ir yra šiuos pasirengimus su
konkretinti, darbą pasiskirstyti ir pasiimtą 
uždavinį nustatytu laiku įvykdyti. Atrodo, 
kad bet kurių kompetencijos varžybų šiuo 
atžvilgiu negalėtų būti, nes darbo baras toks 
platus, kad visiems darbingiesiems jame vie
tos yra. Be abejojimo, tarpusavinė koordina
cija visada reikalinga.

Baigdamas noriu pažymėti, kad LLK pra
eities, dabarties ir* be abejojimo, ateities vei
kimas yra glaudžiai susieas su Europos Lais 
vės Komiteto moralia ir materialia Lietuvos 
laisvinimo pastangų parama jr tarpusaviu 
bendradarbiavimu. Lig šiol ‘šis bendradai*. 
biavimas buvo labai nuoširdus ir vyko tarpu 
savio susipratimo dvasia. Kadangi laisvė, 
kaip kad ir taika, yra nedaloma, tad ir lais
vinimo pastangų vieningumui ir laisvės jėgų 
talkai, atremtai į laisvojo pasaulio ir paverg 
tųjų kraštų glaudų bendradarbiavimą, pa
tvarumas ir paveikumas yra garantuotas.

iš jų 253 vadovėliai, 693 vaikų literatūros 
ir 217 beletristikos leidinių. Vokietijoj li
teratūra paskirstyta pirmoj eilėj mokyk
loms, paskui Vasario 16 d. gimnazijai, to
liau apylinkėms, kuopoms ir šiek tiek 
atskiriems Asmenims. Didžioji literatūros 
dalis teko Vokietijai, o po jos — D. Bri
tanijai.

*****
— Pagal Inf. Tarnybos sugestijas gru

pė lietuvių Italijoje išgavo leidimą leisti 
lietuviškąsias informacijas italų kalba? 
Po ilgų pastangų š.m. gegužės 7 d. Romos 
tribunolas paskelbė nutarimą, kuriuo lei
džiama itališkai spausdinti „Eltos Infor
macijas“. Biuletenio direktorium pakvies
tas Dr. Rosati, „d'Azione Sociale“ redak
torius. Leidėjas — „Elta-Press“ Servizio 
di Informazioni Lituano, Via Casalmon- 
ferrato. 20, Roma — Italija. Visi lietuviš
kieji veiksniai, organizacijos ir privatūs 
asmenys, kurie turėtų žinių ir medžiagos, 
tinkamos italų visuomenei, kviečiami šia
me biuletenyje bendradarbiauti ir žinias 
siųsti nurodytuoju adresu. Biuletenis eis 
reguliariai kiekvieno mėnesio pradžioj.

HUDDERSFIELDAS
SKAUTIŠKOS VESTUVĖS

Birželio 5 d. Huddersfieldo Šv. Juozapo 
bažnyčioje kun. J. Kuzmickis sutuokė du 
lietuvių skautų vadus — Juozą Bružinską 
ir Mariją Rimą Sinkevičiūtę. Jaunuosius 
atlydėjo tautiniais rūbais apsirengusios 
sesės skautės ir broliai skautai, tiesa, šlip* 
suoti. Pamaldų metu bažnyčioje buvo aps
tu vietos lietuvių ir pažįstamų anglų.

Po vestuvinių apeigų bažnyčioje ir foto 
studijoje, jaunieji su visa svita susibūrė 
tėvų jaukiuose namuose. Jaunuosius svei
kino kapelionas, sveikindamas juokino 
Vadeiva K. Vaitkevičius, išvykos j Airiją 
įspūdžiais apibėrė J. Alkimavičius. Po to 
aidėjo dainos, sutartinės — trumpos ir il
gos. Ilgiausia daina, užtrukusi beveik pus
valandį, buvo apie karčią degtinę. Deja, at 
rodo, ji ir nebuvo pasaldinta...

Juozas Bružinskas, dešinioji skautų Va
deivos ranka, gerai pažįstamas lietuviams 
skautams, kurių stovyklos komendantu 
buvo praėjusiais metais. Jis redaguoja 
skautų laikraštėlį „Budėk" ir mielai prisi
deda prie kultūrinio darbo: talkininkauja 
ir DBL Sąjungai, ir Bradfordo šeštadie
nio Mokyklai, ir chorui. Jo žmona — visa 
širdimi atsidavusi skautų idealams — šiuo 
metu yra Anglijos lietuvių skaučių Seseri
jos Vadeivė.

Gražaus gyvenimo ir veiklos Skautų 
Sąjungoje!

j. k.

M1G LĖKTUVAS APŠAUDĖ KIAULIŲ 
TRANSPORTĄ

Belgų oro linijos lėktuvus, gabenusius iš 
D. Britanijos į Jugoslaviją veislines kiaules, 
užpuolė MIG lėktuvas. Belgų radio opera
torius buvo nukautas ir du lėktuvo įgulos 
nariai sužeisti. Antrajam pilotui, britui, pa
vyko lėktuvą nutupdyti Garzo aerodrome, 
kur jis pareiškė, kad sovietų lėktuvas MIG, 
atskridęs iš Vengrijos, norėjo priversti kiau
les gabenusį lėktuvą nusileisti Vengrijos te
ritorijoje.

*****
New Yorkas. Užsidegė miškai, supą ame 

rikiečių atominių ginklų dirbtuves Los Ala
mos. Gaisras buvo priartėjęs prie pat Los 
Alamos miestelio.
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