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KAIP MOBILIZUOTI MŪSŲ Pabaltijo Kraštai Atgaus
KULTURININKUS Laisve!

LIETUVOS LAISVINIMUI?
Klausimas nėra jau toks paprastas, kaip 

gal atrodo. Nors ir aišku, kad tai pirmos 
eilės, gyvybinis tautos uždavinys. Iš viso, 
nuo kaip, kaip susiorganizuosim ir veiksim 
pareis mūsų laimėjimas ar pralaimėjimas.

Turim nustatyti vieną: lietuvių tauta yra 
karo padėtyje su Sovietų Sąjunga. Neturim 
tai pamiršti nei keldami nei guldami. Jei 
mes apsimiršim — kaip neretai ir darom — 
niekados nepamirš tai bolševikai. Nepa
mirš, kol jie iš pavergtos lietuvių tautos di
dumos nepadarys sau tinkamos masės. Va
karų kultūrai žuvusios, abejingos savo pra
eičiai ir svetimos savito gyvenimo troški
mams.

Neturim pamiršti ir kito fakto: vergijoj 
likusių ir svetur esančių lietuvių ne tik pa
dėtis skirtinga, skirtinga taktika ir artimiau 
šieji uždaviniai. Kas jiems negalima, galima 
mums. Taip, bolševikai žiūri, kad ir mes 

« svetur ne daug ką galėtumėm. Keršija mū
sų anapus likusiems namiškiams ir gimi
nėms, įsifiltruoja mūsų tarpan, skaldo mus 
iš vidaus.
“Daugelis ir nesideda tautinės kovos tal
kon. bijodami bolševikų keršto įkaitais lai
komiems saviškiams. Bet nemažai laisvėje 
esančių susipratusių lietuvių, ir neturinčių 
daugiau ko bolševikų bijoti, visdėlto laikosi 
nuo tautinio reikalo nuošaliai. Ne visiems 
kliudo svetimose sąlygose turimas neįpras
tas darbas ar priartėjusi senatvė. Yra kas 
kita.

Daug kam, labai daug kam nepatinka lie
tuvių tarpe svetur įsiviešpatavusi dvasia. Ar 
tikriau dvasios stoka, karo padėties dvasios, 
padegančios, jungiančios, karingos, neven
giančios kliūčių, įveikiančios kalnus. Juk 
Žinia, kad ir gerai išmiklinta ir tinkamai ap
ginkluota kariuomenė pralaimi mūšius, kai 
ji nustoja dvasios, vienijančios, keliančios. 
Arba kai jos vadovybė pakrinka. įsivėlusi 

» tarpusavio ginčuose.
Paėmęs bet kurį lietuvišką laikraštį ran

kon nematai, kad ten stigtų karingumo. Bet 
prieš ką daugiausiai sprogdinamas dinami
tas ir liejamas rašalas? Prieš VLKą ar prieš 
Lozoraitį, prieš krikščionius demokratus, 
liaudininkus ar tautininkus. Ryžtingai pa
šėlusiai kariaujama tarp savęs. Kad esama 
karo padėtyje su tautos mirtinu priešu, at
rodo pasidarė antraeilis dalykas. Ar galima 
stebėtis, kad tai matant, matant mūšį ver
dant tarp „veiksnių", kurie tikrai turėtų 
veikti, daug ką apima neviltis, 
pasidaro neskanu burnoje? O 
apima ir gėda dėl savo tautos.

Pirm nei mobilizavus mūsų 
kus ir tautinius išteklius svetur iš viso, turi

daug kam 
kaiką gal

kultūrinin-

stengtis kitą sau subordinuoti. Ar pasileisti 
į kokias lenktynes ir pragaištingą parale
lizmą. Čia gali būti kalba apie bendradar
biavimą ir natūralų darbo pasiskirstymą. 
Diplomatų veiklos plotmė valdiško.s sferos, 
VLIKo —» plačioji pasaulinė visuomenė, 
spauda, partinės ir profesinės organizacijos.

Turint šiuos dėsnius galvoje, neturėtų 
būti sunku panaikinti mūsų išeivijoj kenks
mingą dvilipumą, kaikur ir keturlinką, iš 
kurio nauda tik velniui ir Kremliui.

Iš pažiūros atrodytų lyg sudarytų mūsų 
išeivijos didelės daugumos visuomenę, tau
tinę atstovybę, visuomeninės veiklos vado
vybę centrą. Iš šalies žiūrint atrodytų, kad 
jis pats veikia darniai ir sklandžiai. Gal ir 
tikrai taip. Tik ar nemažai nueina jo ener
gijos savęs paties atstovavimui ir savo po
zicijų ginimui? Vieton visas jėgas koncent
ravus veikimui į laisvojo pasaulio opiniją. 
Bet prie dabartinio susiskaldymo kitaip ir 
būti negali. Be to, VLIKą sudarančios par
tijos ar organizacijos kaip kokios taikos 
metų — nesiliauja kovojusios tarp savęs ir 
toliau, lyg partinė pozicija ateities neprik
lausomoj Lietuvoj būtų svarbiau nei tos 
neprįklausomybės atgavimas iš viso. Nesi
baigia senas savų žmonių protegavimas, 
nors jie ir ne visados sudaro garbę pačiai 
partijai. Jie svarbu tik kaip kamščiai ar vi
nys užimtoms pozicijoms vienaip ar kitaip, 
atlaikyti. Bet tik kad atlaikius. Nepartinis] 
žmogus tegul geriau arenoj ir nepasirodo. 
J<,1 ne tuojau pat, tai pirmai progai pasitai
kius, iš užpakalio čiupus, jis bus šunims iš
mestas.

Lyg patys nesuprastum, kokios mūsų jė
gos laisvam pasaulyje negausios. Bet gali 
ta p: Kur maža, ten ir trupa. Nepartiniam] 
lietuviui sunku, vedusiam svetimšalę sun- 
k&^gyyęnamos valstybės pilietybę prėmus^ 
sunku. Gi seniau svetur atsidūręs ir savo 
kalbą apmiršęs, šiaip kad ir kažin kaip ga
lėtų būti naudingas, tas ir visai lietuviu 
neskaitomas. Nd, taip veikdami, Afrikos 
malanišką šovinizmą ir partikuliarizmą ug
dydami toli nenueisim, Lietuvos laisvinimo 
reikalui nepadėsim, naujų jėgų nepritrauk- 
sim. Turimas pamažu atbaidysim. Norint 
Lietuvos laisvinimo reikalą paspartinti, sa
vų jėgų suburti ir pasaulinę opiniją leng
viau, ir pastoviai, savo pusėn palenkti, tu
rim pakeisti, nuskaidrinti tarpusavio atmos
ferą. Kiekvienas lietuvis turi būti brangus, 
ir pagal nuveiktą darbą ar laukiamą įnašą 
vertinamas. Mums reikia svetimas kalbas 
mokančių, gerų santykių ir pasitikėjimo 
tarp svetimųjų turinčių. Mums reikia giles
nių šaknų kraštuose, kuriuose gyvenam.

Pabaltijo valstybių Laisvės Komitetas, į 
kurį įeina estų, latvių ir lietuvių organizaci
jos, Birželio tragiškų dienų minėjimo proga 
suruošė mitingą — minėjimą, kuriame vien
balsiai buvo priimta rezoliucija — prašyti 
JAV vyriausybės tarpininkavimo, kad Jung
tinės Tautos pradėtų tyrinėjimą Sovietų Ru
sijos tarptautinių sutarčių ir žmogaus teisių 
sulaužymus ir reikalautų atitraukti sovietines 
armijas iš pavergtų Pabaltijo kraštų.

Pabaltijo kraštų Laisvės Komiteto su
rengto minėjimo — mitingo proga JAV pre
zidentas Eisenhoweris pareiškė: — „Pada-

rysime visa, kas tik yra mūsų galioje, kad 
sudarius tokias sąlygas .kuriomis Lietuva 
Latvija ir Estija galėtų atgauti savo laisvę. 
Mūsų tikėjimas, kad Pabaltijo valstybės at
gaus nepriklausomybes, atsispindi mūsų pa
grindiniuose laisvės principuose, kuriais 
Amerikos tauta susitvėrė. Šį tikėjimą sustip
rina kilnus Pabaltijo tautų pavyzdys, nes, 
nepaisant žiauraus teroro politikos ir trė
mimų, nepavyko tose tautose sunaikinti 
laisvės dvasios1', — baigė prezidentas Ei
senhoweris reikšmingus žodžius, Pabaltijo 
Laisvės Komitetui minint 13 metų baisiųjų 
Birželio įvykių sukaktį.

J. A. V-bių prezidentas D. Eisenhoweris

KERSTENO KOMISIJA LONDONE

Pilno sąstato Kersteno Komisija, jam pa
čiam pirmininkaujant, šią savaitę nuo pir
madienio iki penktadienio pravedė apklau- 
sinėjimus. Komisija tiria Sovietų okupaciją 
rytų Europoje ir okupantų terorą rytų Eu
ropos kraštuose. Apklausinėjimas vyksta 
uždarame posėdyje. Tarp žymesnių liudi
ninkų buvo ir buvęs Rumunijos karalius, 
Mykolas, šį kartą Kersteno komisija di
džiąją dalį posėdžių yra paskyrusi Lenki
jos, Čekoslovakijos, Rumunijos ir Vengri
jos kraštams. Tačiau ir lietuviams Kerste
no Komisija yra paskyrusi tam tikrą lai
ką, papildomiesiems parodymams. Šią sa
vaitę liūdijo trys lietuviai, 
kus ir Kl. Žukauskas.

* * * *
Londonas. Londonas ir 
pačiu laiku oficialiai paskelbė, kad D. Bri
tanija ir Amerika bendromis jėgomis ga - 
minsiančios apsigynimo tikslais raketinius 
sviedinius, valdomus radio bangomis. Ži
novai, darydami spaudai pranešimus, pas
tebėjo, kad ši nauja ginklo rūšis turėsianti 
reikšmės ateities kare.

*****
Atėnai. Graikija ir Turkija gaus 110 spraus- 
minių naikintuvų Sabre tipo, šiuos lėktu
vus naudojo Kanados oro pajėgos, D. Bri
tanijos lėktuvų fabrikuose jie bus atnaujinti 
ir patobulinti.

jų tarpe J. Sen-

*
Vašingtonas tuo

O

* * *
New Yorkas. JAV daugelyje miestuose bu
vo pravesta civilinės apsaugos pratimai. Oro 
pavojus paskelbė sirenos. 425 „sovietiniai“ 
lėktuvai su atominėmis ir kitomis bombo
mis „puolė“ miestus. Buvo apskaičiuota, 
kad puolimo metu „žuvo“ virš dviejų mi- 
lionų žmonių. Vien tik „sužeistų“ priskai- 
tyta apie milionas. New Yorko gyventojai, 
išgirdę pavojaus sirenas, skubėjo į slėptuves, 
10 minučių buvo susto jęs didmiesčio gy
venimas.

VANDUO SOVIETINIAM
MALŪNUI

* * * * *
//aga,,Oalndįjos sostinėje, Hagoje, pada

lyta Siamo dvynukėms^ 7 mėnesių amžiaus, 
perskyrimo operacija, kuri užtrūko 1 valan- 

, dą ir 42 minutes. Operacijoje dalyvavo ir 
,, britų chirurgas profesorius Aird, prifcš ku

rį laiką panašią operaciją padaręs Siamo 
. dvynukėms negrėms.

*****
- Roma. Popiežius paskyrė tūkstanties do

lerių auką pabėgėlių reikalams, kaip simbo
lį, skatinantį kitus prisidėti prie šio kilnaus 
ir humaniško tikslo.

*****
Berlynas. Čekoslovakijos komunistų par

tijos kongrese, Pragoję, dalyvavo ir Nikita 
Chruščiovas, kuris grąsino „kapitalistiniam 
pasauliui, jei šis surizikuotų pradėti III-jį 
Pasaulinį Karą.

susimobilizuoti priešakiu atsistoję veiksniai 
ar politiniai centrai. Kurių juk turim net 

* kelis ar keliolika. Kalbos, kad ir kitų pa
vergtų valstybių ir tautų išeivijoje rodo ne 
mažesnį išsibarstymą, nieko nepateisina. 
Estai ir latviai turi po vieną priešą, mes tu
rim net tris. Mūsų padėtis Europoje buvo 
ir liks pati kebliausia. Su ta padėtimi turim 
skaitytis ir daryti atitinkamas įpareigojan
čias išvadas. Iš kitos pusės: Ar nebūtų 
smagu, jei mes savo kovoje prieš aziatišką- 
jį priešą galėtumėm pasirodyti pirmaeiliais, 
pavyzdžiu kitiems?

Stasys Lozoraitis, ar kas kitas jo vietoje, 
— asmuo nesvarbu — turi savo laikysenai 
pagrindo. Tuo mums didžiųjų Vakarų vals
tybių pripažįstamu valstybiniu tęstinumu, 
kurio šiandien neturi nei lenkai nei čekai, 
turim džiaugtis ir jį saugoti, kaip Nojus sa
vo arką. Jis dabar ypatingai Amerikos Jung
tinėse Valstybėse kaiką realaus reiškia, atei
tyje — jei patys susitvarkysim — galės reikš 
ti ir sverti daugiau. Galima, ir reikia, į Sme- 

» tonos režimo konstituciją žiūrėti labai kri
tiškai, tik jos niekas Lietuvai nepriklauso
mai esant vienaip ar kitaip nepakeitė ir ne
panaikino. Kitų valstybių akyse, nesikiši
mo į vidaus reikalus principą gerbiančių, 
tas faktas ir nusveria. Keisti konstituciją už 
valstybės sienų, be tautos tiesioginio daly
vavimo, ne, taip niekas nesielgia. Ne na
mie būdami galim ruošti tik projektus.

Teisiniai VLIKas atstovauja svetur ne 
valstybę, o'pavergtą ir laisvai į pasaulį kal
bėti negalinčią tautą, savo valstybinės nepri
klausomos išraiškos nustojusią tautą, lietuvių 
visuomenę. Tai visai ne menkas daiktas, ir 
nei kiek ne mažesnis uždavinys nei savo 
srityje veikiančių ir dar lig šiol kitų valsty
bių pripažintų diplomatų. Mūsų legalūs 
diplomatai ir jų šefas turi be abejo skaity
tis su išeivijos pripažįstamomis organizaci
jomis ir joms kur reikia ir galima padėti. 

» Bet ir tos organizacijos iš savo pusės negali 
veikiančių, valstybinį tęstinumą reiškiančių 
ir kitų valstybių pripažįstamų diplomatinių 
organų. Nei viena nei kita pusė negali čia

Maža prielaida mūsų siauro šovinizmo: 
Kaip galės išsilaikyti ir veikti gydytojas ar 
teisininkas, formaliai nepriėmęs gyvenamo 
krašto pilietybės? Olandai, danai ir nor
vegai ragino karo metu savo pabėgėlius pri
imti gyvenamųjų kraštų pilietybę, kad tik jie 
lengviau galėtų išsilaikyti Ir daugiau nuveik
ti. Mes elgiamės ir galvojam atvirkščiai, iš 
priešingo galo.

Kiekvienam žingsnyje mums tenka apie 
daug ką pagalvoti. Ne tik kad klaidos kliu
do bendram dideliam reikalui, bet mus sve
tur kaip jūra supančios tautos akyliai ste
bi ir seka. Ta jūra, taip, gali ir paskandin
ti mus, bet mokėdami, būdami apdairūs ga 
lime ir plaukti jos bangomis. O plaukioti, 
kol atgal pasuksim Lietuvon, galės prireik
ti kantriai ir ilgai.

Ignas j.-Šeinius

ŽENEVOS KONFERENCIJAI BESIBAIGIANT

CHURCHILLIS IR 
EDENAS VYKSTA 

AMERIKON
Britų premjeras Churchillis Ž. Rūmuose 

pranešė, kad jis priėmęs JAV prezidento 
Eisenhowerio kvietimą atvykti Amerikon.- 
Tuo pačiu laiku Vašingtone taip pat pa
skelbta apie britų premjero ir užsienių rei
kalų ministerio Edeno atvykimą.

Premjerui Churchilliui pranešus apie nu
matytą viešnagę Amerikon, britų darbiečių 
lyderis Attlee palinkėjo premjerui sėkmės, 
pareikšdamas viltį, kad pasitarimai Vašing
tone privesią prie bendro JAV, D. Britani
jos ir Sovietų Rusijos vyriausybių galvų su
sitikimo.

Ministeris Dulles spaudos atstovams pa
reiškė, kad premjero Churchillio ir Edeno 
viešnagė nesanti ypatingu įvykiu, tačiau ji 
yra pasekmė paskutiniųjų politinių įvykių, 
ypač šitai nulėmusi nesėkminga Ženevos 
konferencija.

Britų premjeras ir ministeris Edenas iš
vyksta birželio 25 d. Numatoma, kad šis vi
zitas užtruksiąs 2-3 dienas.

Ženevos konferencija priėjo liepto galą. 
Kaip ir reikėjo laukti, konferencija nedavė 
tų rezultatų,- kurių tikėjosi vakarai. Bet ji 
davė naudingų rezultatų Maskvai ir Pekin- 
gui.

Kas norėjo šios konferencijos? Amerikie
čiai jos nenorėjo, nes JAV nepripažįsta Rau 
donosios Kinijos vyriausybės ir su jos atsto
vais susitikti nenorėjo. Konferencijos neno
rėjo britai, nes jie bijojo, kad ji iškels aikš
tėn anglų ir amerikiečių pažiūrų nevienodu 
mą dėl vestines vakarų politikos Tolimuose 
Rytuose. Konferencijos norėjo Maskva, 
šiandien galima pripažinti, kad sutarimas 
sušaukti Ženevos konferenciją ir buvo tas 
svarbiausias tikslas, kurio Molotovas norė
jo pasiekti Berlyno konferencijoje. Jei 
Maskva to tikslo nebūtų turėjusi greičiau
sia nebūtų priėję ir prie Berlyno konferen-

Šitokiu būdu Vakarai įsipainiojo Ženevo
je. Dulles ir Bidault manė, kad galės rau
donuosius rusus ir kiniečius įbauginti, jei iš • 
anksto pagrąsys, kad jei dėl Indokinijos ne
bus pasiekta susitarimo, ir bolševikai savo
agresijos plėtimo nesusitabdysią, Vakarai
jėga intervenuosią Indokinijoje. Iš to nieko 
neišėjo ir negalėjo išeiti, nes bolševikai, ar 
jie kiniški ar maskoliški, nėra tie, kuriuos 
galima lengvai išgąsdinti, jei jie žino, kad 
tuos gąsdinimus neseka rimtos sankcijos. 
Artglai ir Edenas galvojo, kad išviso nerei
kia Maskvos ir Pekingo gąsdinti, nes tas ga
li sukliudyti susitarimui su komunistais dėl
Indokinijos padalinimo. Kodėl bolševikai 
turėjo sutikti su Indokinijos padalinimu, jei 
jų noras gauti visą Indokiniją, juo labiau, 
kad jie turi pagrindo manyti, jog niekas 
jiems nesukliudys. Net jei Vakarai interve-

4

*****
New Yorkas. JA Valstybėse, pagal pasku 

tintuosius gyventojų surašymus, priskaito- 
ma 161.969.000 gyventojų, įskaitant ir ka
reivius, atliekančius karinę prievolę už Ame 
rikos ribų. Palyginus šį skaičių su pereitų 
metų, išeina, kad per vieneris metus JAV 
priaugo apie tris milionus žmonių.

*****
New Yorkas. Dienraštis „Washington 

Post“ puola britų socialistų partijos šulus, 
ypač darbiečių lyderį Attlee už numatytą 
viešnagę — komunistinėn Kinijon. Dienraš
tis pastebi, kad Mr. Attlee turėtų blaiviau 
samprotauti, nes ši viešnagė nieko gero ne
atneš.

*****
Bonna. Oficialiai paskelbta, kad Vakarų 

Vokietijos naujo prezidento rinkimai įvyks 
liepos 17 d-

cijos. Ženevos konferencijos taip pat norė
jo Bidault, klaidingai tikėdamasis, kad ji ko 
kiu nors būdu padės išspręsti didžiausią 
Prancūzijos bėdą — Indokinijos karą. Ede
nas ir Dulles sutiko su Bidault, tikėdamiesi, 
kad paremdami prancūzų norus, padeda
mi jiems išsipainioti iš Indokinijos karo ir 
atpalaiduodami juos nuo jo, jie paskubin
sią Prancūzijos atidėliojamą Europos Gyni
mosi Bendruomenės sutarties ratifikavimą.

Tačiau vakarai atvažiavo į Ženevą be vie 
ningos ir, suderintos politikos dėl Tolimųjų 
Rytų ir Indokinijos. Jie atvažiavo į Ženevą 
be aiškaus, tvirto ir suderinto nusistatymo, 
ką jie darys, jei iš tų jų gerų norų nieko ne
išeis? O kad iš jų nieko negalės išeiti, buvo 
aišku pradžioje, nes, žinoma, Vakarai gal 
turėti tam tikrų norų, bet kodėl jie turėjo 
tikėtis, kad Maskva ir Pekingas būtinai tu
rėjo jiems padėti tuos jų norus įgyvendinti, 
jei Maskva ir Pekingas laikytų, kad tas ko
munistams neatneštų jokios naudos?

Svarbu žinoti, ne vien ko pats nori, bet 
lygiai svarbu žinoti, ko nori tavo priešinin
kas.

nuotų Indokinijoje ir pasiųstų savo kariuo
menę, tai kiniečiai kareivių juk irgi turi, ir 
toks karo išplėtimas Indokinijos džiunglėse 
būtų naudingas Maskvai. Ar ji nebūtų pa
tenkinta, jei anglų ir amerikiečių kareiviai 
pradėtų lieti kraują Indokinijos džiunglėse, 
kaip šiandien tai daro prancūzai.?

Logiškai samprotaujant, atrodo, Ženevos 
konferencijos nelinksmi rezultatai. Dar pa
čiai konferencijai vykstant griūna Prancūzi
jos vyriausybė, sulaukusi parlamento nepa
sitikėjimo dėl vestos politikos pačioje Žene
vos konferencijoje. Tai, kas buvo kalbama 
Prancūzijos parlamente, buvo gėda ir skai
tyti.

Dabar atvirai spėliojama, kad Indokinijo
je Raudonosios upės deltoje prancūzai ne
išlaikys. Faktinai jau prisipažįstamą, kad 
vargiai ar pavyks išsaugoti nuo raudonųjų 
visą Indokiniją, Kas seks toliau? Siamas? 
Burma? Žinome, kad Indonezijoje ir taip 
jau yra žymus komunistų įsigalėjimas. Bol
ševikai sustos ten, kada jie tikrai žinos, kad 
eiti toliau reikš visuotinį karą. Bet ar Vaka-

(nukelta I psl. 4.)

9 BRITŲ JŪRININKAI RAUDONŲJŲ 
KOMUNISTŲ NAGUOSE

Devyni britų laivyno jūrininkai, jų tarpe 
du karininkai, birželio 1 d. 70 tonų jachta 
išplaukė iš Honkongo uosto jūron. Išplau
kė ir nebegrįžo. Po kelių dienų bergždžio 
jieškojimo paaiškėjo, kad juos visus pačiu
po Kinijos komunistai ir, kaip įprasta, ap
kaltino šnipinėjimu, pagal raudonosios Ki
nijos tradiciją, nuskutę galvas.

Po sunkios ir ilgos ligos, 1954 m., 
gegužės 30 d. mirus

EMAI B EN ŽAKIENEI
jos vyrui POVILUI BENZAKUI 

suknioje liūdesio valandoje, giliau
sią užuojautą reiškiame

Boltono kolonijos lietuviai

1
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K. BARONASLIETUVIU SPAUDAS
PUSLAPIUOSE

AMERIKOS LIETUVIŲ NUOPELNAI

Buvo metas, kai kiekviena net pažaliavu
si duonos pluta buvo branginama ir kai to
liau kalbėjęs žmonių būrelis, rodos, vis kal
bėdavosi lietuviškai... Buvo toks metas, bet 
jau nebe Šiandien. Šiandien viskas gerokai 
atitolo. Jau nebereikia branginti duonos plu 
tos ir beprisiminti, ar namie likusioji tautos 
dalis visad turi bent pažaliavusių plutą (so
tus alkaną pamiršta). Nebereikia nė kitų lie 
tuviškų dalykų, kaip jų reikėjo, nes visi pa
vojai ir vargai jau praėjo, kišenėj čeža dole
ris ar svaras, ir tie būreliai, kurie atokiau 
kalbasi, tegu vartoja net ir japonų kalbą, 
mums jau vistiek, mes primiršom ir tėvų na 
mus ir Provanso tuos laikus, kaip dainoj 
sakoma. Užmiršome net ir tuos savo gera
darius ir rūpintojus, kurie šičia gelbėjo 
mums. Štai kad ir Amerikos senieji lietuviai. 
Jų darbų platoką apžvalgą nuo karo pra
džios ligi šiol pateikia „Vienybėje“ (1954. 
V. 21 Nr. 21, straipsnyje „Kaip Amerikos 
lietuviai kovojo už tremtinių teises ir lais
vę“) Elena Devenienė, viena žymiųjų vei
kėjų.

Tas Amerikos lietuvių įtemptas rūpestis 
prasidėjo karo pradžioje, kai jie su pasibai
sėjimu skaitydavo išvežtųjų į Sibirą sąrašus 
ir tuomet iš ten dar gaunamus ir pagalbos 
besišaukiančius laiškus. Jie stengėsi padėti 
pagalbos besišaukiantiems, bet... rusai buvo 
sąjungininkai, ir niekas nenorėjo klausyti 
apie išvežtuosius. O kai 1943 m. susirinko 
Amerikos lietuvių kongresas, tai vokiečiai 
jau traukėsi nuo Stalingrado, ir Amerikos 
lietuviai šitą kongresą skyrė rūpesčiams gel 
bfeti tuos lietuvius, kurie dėl vokiečių trau
kimosi turės bėgti nuo bolševikų. Nors Ame
rikos lietuviai bolševikai tuomet laikė aukš
tai iškėlę galvas ir grasino keliantiems bal
są prieš bolešvikų pavojų, bet tuomet jau 
gimė Baltas. Toliau E. Devenienė rašo apie 
kitus rūpesčius ir darbus:

„Bet didžiausias rūpestis ir pavojus buvo, 
kai Sovietų Rusija pareikalavo grąžinti vi
sus tremtinius. Gi tada, karui baigiantis, tiek 
Amerikos visuomenėje, tiek pačiame Vals
tybės Departamente Sovietų Rusijos įtaka 
buvo laibai didelė ir nuotaikos nebuvo trem
tiniams palankios.

„Taigi pavojus, kad tremtinius gali grą
žinti rusams, buvo labai didelis. Tuo mo
mentu Amerikos lietuviai sujudo ir pradėjo 
tikrą kovą už politinių bėglių teises. Pradė
ta veikti į visuomenę per spaudą, organiza
cijas ir bažnyčias, nušviečiant tikrą tremti
nių padėtį, nurodant tuos tūkstančius į Si
birą išvežtųjų. Kartu siuntinėta delegacijos į 
Vašingtoną, kur reikalauta, kad tremtiniai 
nebūtų verčiami grįžti į savo kilmės kraštus.

Kaip tas klabinimas sekėsi, autorė rašo 
šitaip:

„Tai buvo tikrai sunkus darbas ir laimėt 
kovą buvo sunkiau nei gauti lėšų šalpai. Juk 
tada reikėjo priešintis visagalės Maskvos 
akcijai. Kalbantis su UNRRa vadovybe ar
ba atsilankius pačiame Valstybės Departa
mente ir ten ginant tremtinių teises, reikėjo 
labai atsargiai reikšti mintis, nes ten paste
bėdavo, jog mes savo reikalavimais užsto
jam nacinio nusiteikimo elementą ir tuo bū
du einam prieš Amerikos sąjungininkės So
vietų Rusijos interesus. Amerikos vyriausy
bė jau buvo sutikusi grąžinti tremtinius so- 
viėtams, ir nežinia, kuo tas būtų pasibaigę. 
Tenka atsiminti tremtinių tragediją Prancū
zijoje arba Vakarų Vokietijoje, Kempteno 
stovykloje. Ten UNRRA 1945 m. prievarta 
pradėjo atidavinėti rusams ukrainiečius. Ne
laimingieji priešinosi visais galimais būdais, 
bet negalėjo apginti savo laisvės ir teisių, 
pradėjo žudytis, bijodami patekti bolševi
kams. Tik tada įsikišo amerikiečių karinė 
vadovybė ir D. Eisenhoweris, tuo metu bu

vęs Europos karo vadu, įsakė ukrainiečių 
grąžinimą sulaikyti.

Toliau ji nupasakoja tuos naujus rūpes
čius, kai iškilo tremtinių įkurdinimo ir iš
vežimo iš Vokietijos klausimai, visus klabe
nimus, kol praėjo tremtiniams palankus imi 
gracijos įstatymas, toliau raginimą, kad se
nieji ateiviai imtųsi sudarinėti imigracinius 
dokumentus. Viso to sunkaus darbo ir rū
pesčių štai koks buvo rezultatas:

„Nežiūrint įvairių sunkumų ir kliūčių, 
pasisekė taip pravesti imigracinius reikalus, 
kad į Ameriką atvažiavo apie 30.000 lietu
vių. Jau pirmuose laivuose atvykstančių tar
pe buvo apie 20% lietuvių tremtinių. Mat, 
lietuviai, būdami imigracinio judėjimo avan
garde, sudarė progą mūsų tremtiniams anks
čiau atvykti, ir tai prisidėjo prie jų geresnio 
ir greitesnio įsikūrimo.

„Dabar, kai jau viskas praeityje, atrodo, 
tie reikalai ėjo sklandžiai ir nieko nepapras 
ta nebuvo. Bet iš tikrųjų buvo sunkus dar
bas, didelė kova.

„Senieji Amerikos lietuviai už mūsų trem 
tinių likimą jautė atsakomybę. Jie žinojo, 
kad svetimieji už juos nieko neatliks, ir to
dėl patys visur ėjo, daug dirbo, rūpinosi ir 
davė lėšas. Taigi senųjų ateivių pastangomis, 
kaip lietuvių, taip ir kitų tautų, buvo laimė
ta kova, įkurdinta Šimtai tūkstančių tremti- 
nių, ir benamis žmogus buvo grąžintas nor
maliam gyvenimui.“

TĖVAI IR VAIKAI

Tėvų ir vaikų problema kaip ir amžinai, 
bet daugiau idėjinėje plotmėje, gal kiek re
čiau ekonominėje, materialinėje. Tiesa, mes 
ir namie jau žinojome atsitikimų, kad sūne
lis ar dukrelė gimnazistai gėdindavosi savo 
senų tėvų, iš savo ratų nešusių jiems mai
še duonos ir pavilgio. O tremtyje, rodos, ne
bebūtų ko vieniems prieš kitus pūstis. Kai 
E. Devenienė nušviečia senosios išeivijos 
Rūpesčius mūsų likimu, tai, rodos, dabar tu
rėtume sau ramiai sėdėti susispaudę, dirbti 
savo darbą, skaityti knygas ir laikraščius, 
kad lietuviškumas neišgaruotų, rūpintis jau
nosios kartos lietuviškumu, nepagailėti gra
lio lietuviškiems reikalams, q kokios nors 
tėvų ir vaikų problemos — kur joms čia be
būtų vietosi Pasirodo, būna ir ne visiškai 
taip. Pasirodo, esama ir labai skaudaus nu- 
šižmoginimo. Štai Dr. J. Adomavičius, Lais
vojoje Lietuvoje“ (1954. V. 13 Nr. 19, str. 
„Ne Kristus, ne močiutė, bet doleris“) pa- 

. tfUoda šitokį biauriai nežmonišką dukters 
pasikalbėjimą su motina (iš tiesų dukters 
kalbą motinai, nes paprastai, kai vyresnis 
kalba, tai mažesnis tyli, o šiuo atveju tas ma 
dėsnis yra motina...):
, „Aš ištekėjus, vyras tavęs nenori, nors 
tau į akis ir nepasako. Be to, aš, kaip žinai, 
turiu tris mažus — kur aš tave, motin, pa
talpinsiu šešių kambarių bute!? Kol savo 
namo neturėjom — susispaudę gyvenome, 
buvo kas kita — ten ir trijuose visi išsite- 
kom. Dabar jau moderniškai rengiamės gy
venti — nieko sena savam name nutarėm 
nelaikyti. Pati matai, Rosemary nori piani
no, George traukinio, o tas Fritz geriau ne
valgys, jei pirma su šunim neišsibučiuos. Ne
gi aš savo vaikus badu marinsįu ar savo 
naujo namo vidaus įrengimo stilių gadinsiu, 
tave, taip senovišką, pasilikdama!

„Kad ir kaip galvą sukom, vis vien tau 
vietos, motin, kaip pati matai, naujame na
me nesuradom. Vyro bosas niekad jo nepa
aukštintų tarnyboj, jei atėjęs į „Tea Party" 
tave seną užtiktų įr mus lietuviais esant su
žinotų. Sorry, mama, bet kitaip neišeina...

„... Ko jau čia žliumbi tuoj — ne aš pir
ma, ne aš paskutinė taip motinai savo kalbu 
— juk veik visi kaimynai savus tėvus iš nuo

(nukelta | psl. 4.)

LAIMUTIS SVALKUS

TRYS MYLIMOS
Kas vakarą, kai rymote Jūs, Senberniai, prie židinio 
minėdami turėtas mylimas ir taip svaigias naktis, 
tokia grubia ranka kaktoj raukšles palyginai 
Ir jaučiate kaip teka gyslomis nuvargęs kraujas, 
ir plaka praeitim gyva širdis.

Ir aš girdžiu jūs pasakas ir jūsų kimų juoką, 
matau, kaip l mane jūs įbedat su klausimu akis. 
Žinokite, aš pasakot kaip jūs kad taip nemoku 
ir mylimų tiek daug aš neturėjau, — 
tikėsite ar ne? Tik tris, tik tris.

Jos visos buvo man moderniškos ir gražios 
ir aš mylėjau jas visas vienu metu.
Ir mano mylimos, kaip kad ir jūsų dažės, 
tik jos kosmetikai keistus dažus parinkdavo 
ir nežinau, ar jūsų damoms tai tiktų.

Jūs juokiatės, kad nestačiau aš joms haremų 
ir kad pašėlusi buvo mano jauna širdis.
Pirmosios portreto nesutalpinsint rėmuos, — 
turėjo didelį saulėn pakeltą veidą 
ir ežerų taip mėlynas akis.

Pavasariais nutepdavo žaliai ji veidą 
ir apkaišydavo medaus pilnais žiedais. 
O vėjas supdavo jos garbanas palaidas, 
kiekvieną rytmetį kitaip sudėtas 
visų rūšių sultingais debesiais.

Ji vasarom uždėdavo storai geltono dažo, 
o žiemą tapdavo kaip nuotaka balta.
Ir širdį taip svaigindavo tas grožis jos peisažo, 
kad meilės kibirkštį net nejučiom įskeldavo 
jinai, manoji Mylima, skaisti ir nekalta!

Nustebsite! Antroji buvo jau gana pasenus 
ir net turėjo niaukus balto balto lino.
Bet .jos širdis, — tai meilės okeanas 
ir niekuo niekad nepakeičiama, — 
vargu, ar taip bemylinčią jūs moterį pažinot.

Kitiems ji buvo negražaus net veido, 
rudom akim ir truputį melsvomis lūpom. 
Bet jos pamiršt mano širdis neleido 
ir ją mylėjau kaip brangiausią žemėj, 
nes ji mane savomis rankom supo.

Jos pasakoj ant šluotos laumės jodavo, 
karaliams burdavo nykštukai taip maži. 

xO kai ji miltus klėtyje sijodavo, 
išeidavo baltai pudruotu veidu 
ir būdavo be galo man graži.

Trečioji buvo kaip ugnis, linksma, padūkusi 
ir savo amžiuje pavasarių suskaičiusi mažai.
Jinai kaip varpstė gegužinėj sukosi 
ir taip griaudžias dainas užtraukdavo, 
kad net pravirkdavo galulaukėj beržai.

I *

Jos skruostai degdavo nuo saulės ir nuo vėjo, 
kaip vyšnios lūpomis ir gintaro plaukais.
Ant rankų žiedą nuo manęs mūvėjo 
ir laukdavo kas vakarą manęs ateinančio 
ramunėmis pakvipusiais takais.

Kas rytmetį bildėdavo pas ją seklyčioj staklės 
ir soduos audeklus patiesdavo kaip vieškelius plačius, 
kuriais lyg pasakoj kad elgeta tas aklas

. galėjai eit bejieškant laimės burtų 
pro tėvo sodų žydinčius medžius.

Bei kai karų audra nuplėšė sodų žiedus 
ir nušvietė gaisrais gimtų laukų naktis, 
baisi ranka likimo mus svetimur nusviedus 
širdy atvėrė didelę taip .žaizdą, 
kuri be jų, be'mylimų vienatvėj nužgis.

Todėl, kai rymate taip vieniši prie židinio 
ir stebite kaip spragsi juodoj angly ugnis 
neklauskite daugiau, nes skausmą tuo padidinat. 
Sakau jums iš širdies, — nedaug turėjau mylimų, 
tikėsite ar ne, tik tris, tik tris...

Atrodo, jauniausioji regėtoja Jacintą bu
vo apdovanota „ypatinga šviesa, kad nuo
dugniai ir iki smulkmenų suprastų šitų 
dangiškų apreiškimų prasmę“. 1919 me
tais išvažiuodama i ligoninę, ji pasakė Llu 
cijai:

— Greitai aš nueisiu į dangų. Tu vis dar ;
pasiliksi žemėje skelbti žmonėms, kad Vieš 
pats trokšta skleisti pasaulyje pamaldu
mą i Nekalč. Marijos Sird(. Kai tu apie tai 
kalbėsi, negalėsi ilgau būti užsidariusi. At
virai paskelbk visam pasauliui, kad: .Pie
vas nori suteikti mums savo malonių per 
Nekalč. Marijos Širdį.“ •. ..

— „Jėzaus Širdis nori, kad su Ja būtų 
garbinama Ir Nekalč. Marijos Širdis! — 
Taikos turi būti prašoma, kreipiantis i Ne
kalč. Marijos Šrdį, nes Viešpats tai šir
džiai ją pavedė. — Kaip aš myliu Nekalč. 
Marijos Širdį! Tai yra mūsų dangiškosios 
Motinėlės Širdis! — O, kad aš galėčiau 
įkvėpti į visas Širdis tą ugnį, kurią savyje 
jaučiu ir kuri leidžia man taip karštai my 
lėti Jėzaus ir Marijos Širdis!“

Ką tvirtino mažoji Jacintą, tą patį liu
dija ir kiti šventieji. Šv. Brigidos apreiški
muose mes skaitome šiuos Švč. Marijos 
žodžius: „Žemėje Jėzus ir aš taip karštai 
vienas antrą mylėjome, kad mes buvome 
tik viena širdis“. Taipgi paminėtini šie 
mūsų Viešpaties žodžiai: „Mano Motinos 
Marijos Širdis buvo tarsi mano paties Šir
dis. Mes abu atlikome žmonių išganymą 
tarsi su viena Širdimi: quasi ex uno Cor- 
de!“

Liucija tvirtina, kad Jacintą dažnai kar
tojusi: „Saldžiausioji Marijos Širdie, būk 
mano išganymas! — Nekalč. Marijos šir
die, atversk visus nusidėjėlius ir išgelbėk 
sielas nuo pragaro!“

PAMALDUMO PRAKTIKOS
Mes jau minėjome apie atgailą ir taip 

dažnai Fatimos Marijos rekomenduotą kas 
dienj rožančių. Dabar mes patieksime tris

■ pagrindines pamaldumo praktikas, kurių 
Ji prašė savo Nekalč. širdžiai: pirmą mė
nesio šeštadienį, penkis pirmus šeštadie
nius ir pasiaukojimą.

a) Pirmo mėnesio šeštadienio praktiką 
' sudaro: rožančius, išpažintis ir atsiteisimo
Komunija, priimta su intencija paguosti 
Nekalč. Marijos Širdį ir atsiteisti1 Jai už 
nedėkingų žmonių įžeidimus.

b) Pirmų penkių mėnesių šeštadienių 
praktiką sudaro: augščiau minėtos sąlygos , 
ir 15 min. apmąstymas rožančiaus paslap
čių, palaikant draugystę su Nekalč. Mari
jos Širdimi. Išpažintį ir apmąstymą aukb- 
jama kaip atsiteisimą už nusikaltimus.

c) Pasiaukojimas Nek. Marijos širdžiai: 
Fatimos Marija prašė, kad pasaulis, o jma- 
tingai Rusija būtų paaukota Jos. Nek, Šir
džiai, pažadėdama už tai Rusijos ątsiver- ' 
timą ir naują vešlų Bažnyčios' apaštalaVi-' -

’ ■ *> mo laikotarpį.
1942 m. spalio 31 d„ uždarydamas,jubi-

. liejinę šventę Fatimoje, J&v, .T£vas. Pijus , 
XII oficialiai paaukojo Nele. Marijos Šit1- ’• 

. ,JJi džiai Bažnyčią, pasaulį ir'Ypatingai Rusi
ją. Tų pačių metų grUodžfo 8 d. šv. Petro 
Bazilikoje jis tą paaukqjipm pakartojo, su . 
didžiausiu iškilmingumu,,Sekdami Sv. T&-. ’ 
vo pavyzdžiu, viso pasaūjid vyskupai pa- 11 
aukojo savo vyskupijas Nek. MartjbS'sir- • 
džiai. Tą pasiaukojimą padarė ir tremties

■ lietuviai su savo vyskupais.
Taigi, atlikti pirmi pagrindiniai žings

niai. Tačiau dar yra kiti svarbūs dalykai, 
kurie turi būti atlikti.

31 REIKALINGAS ANGLŲ KALBOS 
MOKYTOJAS

Vasario 16 Gimnazijai reikalingas ang-
1 lų kalbos mokytojas. Asmuo turi būti bai

gęs universitetą, kur išeinama anglistika, 
turėti pedagoginę praktiką ir būti išlaikęs 
pedagogikos egzaminus.

Sunteresuoti asmenys kreipiasi į Vasa
rio 16 Gimnazijos vadovybę pareikšdami 
savo sąlygas. Pamokų skaičius iš pradžių 
mažesnis, vėliau galės būti padidintas. Su- 
sitarus, gimnazija apmoka kelionės išlai
das. Antrašas: Litauisrhes Gymnasium, 
Schloss Rennhof (16) Huettėnfeld, Post 
Lampertheim (Hessen), Germany.

Lietuvių spauda maloniai prašoma įdėti 
šį paskelbimą, kad gimnazija galėtų šiai- 
vietai gauti savą lietuvį mokytoją.

Pasaulyje gyvename tam, kad padary
tume gyvenimą lengvesniu vieni kitiems.

G. Eliot, rašytojas (1819-1880)

Susitikimas
Žmonis spėja iš veido ramaus, 
kad man rožėmis klojas takai; 
jiems nematoma mano vidaus, 
na... ir laimės pavydi vaikai!

DIDŽIŲ ŽMONIŲ ĮTAKA
SKUNDĖSI Ad. Jakštas mokslininko da

lia Lietuvoje: „Jis visada vienas, niekas jo 
tyrinėjimais nesiinteresuoja, nieks jo nepa
klausia: ką veiki, prie ko esi priėjęs? Nei 
kritikų, nei entuziazmo, nei pasekėjų, nei 
mokinių jis nepaliks“ (Mūsų Senovė, 1922 
m., III km, 402 psl.).

Tikrai, nors didelis išmintimi ir apsiskai
tymu buvo Ad. Jakštas, jis nepaliko nei pa
sekėjų, nei mokinių. Galbūt su juo (ir su 
prof. Dovydaičiu) pas mus pasibaigė laiko
tarpis enciklopedistų, kurie mokslinėje ir 
kūrybinėje veikloje plėtėsi į visas puses.

Tiesa, Ad. Jakštas, rusų ištremtas į Psko
vo guberniją, Ustiužnoje susibičiuliavo su 
ten įsikūrusiu dr. Vincu Pietariu Jr prikal
bėjo jį rašyti apysakas. Jei ne įžvalgus Jakš
tas, kažin ar turėtume „Algimantą" ir kitus 
V. Pietario kūrinius.

Pats pažįstu lietuvį, kuris, gyvendamas 
Kaune ir pergyvendamas religinį krizį, nu
tarė apsilankyti pas prel. Dambrauską — 
Jakštą ir išsiaiškinti su tuo mokslininku kai-

J. KUZMICKIS

su Maironiu
kurias religines problemas. Nors po ilgėles
nio pasikalbėjimo prelatas jį išklausė išpa
žinties ir atrodo įtikino, tačiau iš karto bu
vo pasiūlęs ateiti pas jį... prie klausyklos.

Gyvendamas užsidaręs ir vengdamas žmo 
nių, retas kas gali padaryti didesnės įtakos 
net savo gerbėjams.

Mūsų Atgimimo dainiui Maironiui buvo 
lemta kitokia tuo atveju paskirtis, nes jis 
savo eilėraščiais buvo populiaresnis, o peda
goginiu darbu Metropolijos Kunigų Semina
rijoje arti mesnis jaunimui.

POETAS — KUNIGŲ SEMINARIJOS 
REKTORIUS

APIE poetą Maironį visi žinojome dar 
pradžios mokykloje. Tai jo eilėraščius de
klamavo pamokų ir vaidinimų metu, tai jo 
dainas dainavo iškylaudami ar chorus orga
nizuodami.

Man atrodo, kad Maironio asmuo padarė 
lemiamos įtakos, kai nevienas jaunuolis, 
svarstydamas kunigystės pašaukimą, apsi
sprendė stoti j Kun. Seminariją.

Kuris iš gimnazistų nemėgino rašyti ei
lėraščių? Kuris iš jų nesvajojo būti dideliu 
poetu ar garsiu rašytoju? O ar galėjo būti 
didesnis poetas už Maironį? Ar galėjo kas 
sukurti gražesnę dainą už jo „Kur bėga Še

šupė" ar „Ten, kur Nemunas banguoja“? 
O Maironis gi — kunigas ir dar prelatas; 
Maironis — Kauno Kunigų Seminarijos 
rektorius. Juk jis turėtų džiaugtis, sulaukęs 
jo poezijos mėgėjo ir šiokio tokio eiliakalio.

Iš tolo, nepažįstant nei Maironio, nei Ku
nigų Seminarijos dvasios, atrodė, kad jaut
rios širdies lyrikas Maironis turėjo tėviškai 
globoti literatus aliumnus ir palaikyti jų kū
rybinius polėkius.

Jau mano laikais (1931-36 m.) Kauno Ku
nigų Seminarijoje mokėsi jauni literatai: 
St. Būdavas, Kz. Zupka Keciorius, Myk. 
Linkevičius, Ant. Sležauskas, Kz. Žirgulis, 
Al. Šatas ir k. Deja, tik iš mano suminėtų 
studentų net penki išstojo ar turėjo išstoti 
iš Seminarijos.

Taigi, poezija lakiu keliu, o gyvenimas— 
grubiu vieškeliu.

AKIS | AKI
MAIRONIS, jo asmuo ir man padėjo ap 

sispręsti pasukti į Kauno Kun. Seminariją.
1931 m„ baigęs gimnaziją, sėdau į garlai

vį ir tyliai svajodamas plaukiau puikiu Ne
munu į Kauną. Seminarijos rūmai iš tolo 
švietė Nemuno ir Neries santakoje, o prie
plaukoje šaltai pasveikino raudona Vytau
to Didžiojo bažnyčia.

Buvau entuziastiškai nusiteikęs 18 pava
sarių jaunuolis ir smalsiai dairiausi pirma 
gatvėje, paskui Seminarijos sodelyje ir paga
liau skliautuotų lubų auditorijoje.

Į III kursą laikėme 30 abiturientų. Kai su . 
sėdome (mūsų nustebimui) į gimnazistiškus 
suolus, visi nekantriai laukėme egzaminato
rių: buvome tikri, kad turėsime laimės pa
matyti savo būsimą rektorių ir poetą Mai
ronį.

Pagaliau subildėjo šešių kojų batai kori
doriuje ir pro duris įžengė apyaugštis ko
misijos pirmininkas ir du sutanuoti kunigai 
profesoriai. Pirmininkas atsisėdo pačiame 
viduryje, užsidėjo pensne akinius, švystelė
jo žvilgančiais baltais rankogaliais ir deišne 
ranka perbraukė ežiuku pastatytus plaukus.

— Maironis! — pagalvojau, pastebėjęs, 
kad jo sutana išvadžiota raudonais raikščiu- 
kais, o veidas —■ simpatingas, poetiškas, ly
giai toks, kokį mačiau skaitymų knygoje.

Tačiau smarkiai suklydau, nes netrukus 
prasivėrė durys ir pro jas įslinko apysenis, 
kretančia galva prelatas. Aš klydau, nes ma 
no „Maironis" kartu su dviem profesoriais 
pašoko kaip mokiniukai ir pagarbiai sutiko 
atėjusį.

TIKRASIS MAIRONIS
— Maironis! — kažinkas šnibžtelėjo ir 

mes visi kaip įgelti pašokome.
Tikrasis Maironis, rodos, nė nepažvelgė 

į mus. Jo ūgis buvo neperaugtšas, bet kur 
kas augštesnis už Jakšto, stuomuo stambus, 
lyg truputį aptukęs. Didelė, stambi galva 
protarpiais kretėjo, kaip paprastai, kreta jau 
senstelėjusių žmonių pražilusios galvos, Plau

kai buvo apyžiliai, bet tvarkingai sušukuoti 
į viršų. Stamboka, nosis buvo pergnybta aki
nių (pensne), kurių viename šone buvo pa
rišta tamsi virvutė, nutysusi kažkur ant 
krūtinės.

Tikrasis Maironis buvo visai kitoks nei 
paveiksluose matytas. Tiesa, buvo panašu
mo, tačiau jį mažino laikas, garsiojo poeto 
senatvė. Juk tuo metu jis buvo 69 metų am-, 
žiaus.

Maironis mūsų neklausinėjo, tik pasižval
gė po popierius, pavartė mūsų atsiųstuosius 
dokumentus, ir truputį pasiklausė mūsų su
mišusių atsakymų. Vietoj mane įkvėpęs, Mai . 
ronis sukėlė kažinkokią baimę, ir mano at
sakymai nebuvo 100% taiklūs.

Pabuvęs mūsų tarpe apie pusvalandį, Mai 
ronis atsikėlė ir palyginti sunkiai, bet pre- 
cyziškais žingsniais, deišnės rankos pirštais 
knibinėdamas akinių raikštį, galvą panari
nęs išėjo.

Ne, tikrojo Maironio vaizdas manęs ne
apvylė, kaip buvo apvylęs pirmąkart pama
tytas mažutis Jakštas. Jo veide buvo kažin
kas man naujo: koks tai iškilmingumas, su
sitelkimas, savitvarda, o kartu ly kokia kan
čia ar neaprėpiamo vidaus pasaulio neat
spėjamos prošvaistės. Ir tada prisiminiau jo 
gražų ketureilį:

Einu nesuprantamas vienas keliu 
be draugo, ir nieks nepalydi;
nors verkia širdis, linksmai juoktis galiu, 
ir kūdikiai laimės pavydi...
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GEDULO ŠEŠTADIENIS
Šį šeštadienį, birželio 19 d., 7 vals vaka- 

»to Londone gyveną lietuviai kviečiami atei
ti i Birželio dienų tragiškų įvykių minėji
mą, kuris įvyks Lietuvių Namuose, 43, 
Holland Park, London, w. 11. Programoje:

> Lūžos ir pulk. Vidugi rio paskaitos ir me- 
t .nė dalis, kurią išpildys sol. Povilavičius 
i Stankūnienė-Lauciūtė. Visi londoniečiai 
pašomi šį šeštadienio vakarą minėti gedu
lu ženkle.

Lietuvių Namuose minėjimas pradeda- 
1 imas punktualiai 7 vai.

LIUCIJA PUZINIENĖ LONDONE
v Šių metų sausio 22 d. iš Lietuvos j Pran

cūziją atvykusi L, Puzinienė, šią savaitę 
vieši Londone. P. L. Puzinienė Lietuvoje 
įgyveno 23 metus.

PLB PASITARIMAS
Pereitą pirmadienį DBLS Krašto Val

ty ba sukvietė Londono organizacijų 
a'ldybas J bendrą pasitarimą.
I3uvo svarstyta Europos PLB-nių ats

čių suvažiavimas Paryžiuje, liepos 10-11 
darnomis, skautų ir jaunimo stovyklos ir 
švietimo reikalai.

PLB suvažiavimui nutarta siūlyti iš D. 
Britanijos Lietuvių Bendruomenės tris 
rezuliucijas, kurių tekstai pasitarime da- 

•ipvavusiųjų priimti. Taip pat dalyviai iš- 
ifdškė atstovaujamų organizacijų pageida- 
U-nūs vykstančiam į Paryžių atstovui.
„Organizacijų atstovai nuoširdžiai prita
rt skautų ir jaunimo stovyklos organiza
vimui, pažadėdami vispusišką šį reikalą 
paremti, ypač aukų vajų pravedant.

Svarstant švietimo reikalą, nutarta im- 
> ts žygių įsteigtiLondone savaitgalio mo- 

tyklą, i kurią būtų kviečiami ne tik ma- 
ž vaikai, bet taip pat ir vyresnio amžiaus. 
Tam reikalui išrinkta speciali komisija, 
buri ištirs visas galimybes ir pasitars su 
vvais.

KUN. K. MATULAIČIO, MIC 
IŠLEISTUVĖS

Sekmadienį, birželio 13 d. vakare. Liet, 
loc. Klubo patalpose buvo surengtas atsi- 
,veikinimas su Amerikon išvykstančiu 
Londono lietuvių parapijos klebonu, kun. 
Kazimieru Matulaičiu, MIC.

Išvykstąs klebonas, atsisveikinimo žody
nu susirinkusiems jį pagerbti ir palydėti 
3 irapiiječiams paaiškino apie savo kelio
nių tikslą: jis išvykstąs arkivyskupo Jur- 
;loi Matulaičio-Matulevičiaus beatifikaci- 
Jor reikalais. Šį didelį darbą vykdydamas, 
ktSn. K. Matulaitis aplankys ne tik Ame
riką, bet ir Kanadą. Jo darbas galįs užtruk 
ti keletą mėnesių, o gal net ir kelis metus.

Susirinkę parapijiečiai linkėjo išvyks- 
;ahčiam klebonui geriausios sėkmės sun
kiame ir garbingame uždavinyje. Ta pačia 
proga sveikino mieląjį kun. Antaną Kaz
lauską, MIC, pasiliekantį Londono lietu
vių parapijos klebonu.

„PASKUTINĖ VILTIS"
.LONDONO VAIDILA š-m. birželio 

mėn. 26 d., su pakartojimu birželio 27 d„ 
Sporto ir Socialinio klubo salėje 345 a, 
Victoria Park Road, London, E. 9.. rengia 
didelį ir įdomų vakarą.

Programoje: St. Lauciaus 3-jų veiksmų 
drama „Paskutinė Viltis“.

Vaidinimų pradžia: šeštadienyje, birže
lio 26 d. — 6 vai. vakaro. Sekmadienyje, 
birželio 27 d. — 5 vai. vakaro, punktua
liai.

Biletus galima užsisakyti iš anksto pas 
• Jį Alkimavičių, Liūdžiu krautuvėje, 231 
Heckney Road, London, E. 2., telef. SHO 
1734.

d.
PAMALDOS
MIDDLESBOROUGH — birželio 26 

4 v. p. p. išpažintis ir pamaldos.
LEEDS — birželio 27 d., 1 v. p. p.

WOLVERHAMTONAS
Sekminių išvakarėse, šeštadienį. George 

Kotelio patalpose buvo surengtos neseniai 
Wolverhamptone įsisteigusio sporto klubo 
VILTIS krikštynos. Susirinkusius svečius 
ir sportininkus jausmingu žodžiu pasveiki- 

I no vietos skyriaus pirmininkas K. Žukaus
kas, primindamas, kad gyvendami krašte, 
kuriame sportas yra labai reikšmingas gy
venimo faktorius, mes taip pat per sportą 
galime labai plačiai ir populiariai garsinti 
tiek lietuvio, tiek mūsų pavergto krašto 
vardą. Skyriaus pirmininkas įteikė sporti
ninkams Lietuvos trispalvę, linkėdamas, 
kad Wolverhamptono lietuvių jaunimas, 
susibūręs į sporto vienetą VILTIS, garbin
gai gintų sportiniame gyvenime mūsų 
spalvas.

v Krikšto tėvų pareigas atliko dvi wolver- 
hamptoniečių lietuvių poros, — Janina ir 
Danielius Narbutai, Genė Gečienė ir Al
fonsas J.

Speciali krikštynoms 32 asmenų ekskur
sija atvyko iš Stoke-on-Trent, naujai įsis
teigusio skyriaus suorganizuota. Stokiečių 
vardu sveikino pirmininkas Andriuškevi
čius, o iš Londono atvykęs kun. Kazlaus- 

>kas Centro Valdybos vardu. Judrūs keno- 
’ kiečiai vyrai taip pat dalyvavo krikštynose, 
kurie visada remia wolverhamptoniečių 
pastangas neleisti lietuviams apsamanoti.

Oficiali krikštynų dalis užbaigta Himnu.
Vieninga wolverhamptoniečių lietuvių 

veikla, jų sugebėjimas visiems stoti už vie
ną, o vienam už visus, paragina ir naujai 
įsisteigusį sporto vienetą darniai dirbti na- 
sirinktoje srityje. Linkime wolverhampto- 
niečiams sportininkams geriausios sėkmės!

Pabališkis

PADĖKA
Wolverhamtono VILTIES sporto klubo 

•valdyba reiškia nuoširdžią padėką visiems, 
prisidėjusiems prie krikštynų organizavi- 

; mo, tiek vietos lietuviams, tiek svečiams, 
atvykusiems iš Stoke-on-Trent.

Sporto klubo valdyba.

BŪDĖKITE KONSULAI, NES HANIBALAI JAU PRIE VARTŲ
JIE NEBEJAUTRUS SAVO TAUTOS KANČIOMS...

tingas žymios britės pareiškimas. O, kad angliškai, bet tas nė kiek nemažina jų ver- 
visi britai parlamentarai galvotų panašiai] tės!

Savo įžangine kalba Dr. Valteris baigė T1 
dviem žinomais lotynų posakiais: „Si vis 
pacem, para bellum“ (jei nori taikos—ruoš 
kis karui) ir „Caveant consules — Hanibal 
ante portas!'7 (Budėkite konsulai, nes Ha
nibalas jau prie vartų).

Po to kalbėjo Centrinio Latvių Tautinio 
Komiteto Didž. Britanijoj pirmininkas A. 
Abakuks. Trumpai nušvietęs deportacijų 
žiaurumus, kurių „nei skaičiais ,nei žo
džiais neįmanoma pavaizduoti", Abakuks 
pareiškė, kad Birželio Dienos esančios tau- . . .
tinio gedulo dienos viso pasaulio estams, ūme tik spėlioti... 
latviams ir lietuviams. Toliau jis įspėjo " 
Laisvąjį Pasaulį apie komunistų pinkles ir 
„taikingus* siekimus; tą jis labai vykusiai 
išreiškė šiuo sakiniu: „Communist peace 
has been and will be piece by piece of the 
free world".

Estų atstovas Poldmaa savo kalboj ori
ginaliai pavaizdavęs mums žinomus birže
lio įvykius, baigdamas priminė: „Atsimin
kit, kad Karl Marx pasakė, jog meška (ko
munizmo!) visada ties leteną ten, kur tik 
bus nesantaika tarp Laisvojo Pasaulio tau
tų; bet ji ją atitrauks kai tik ten bus vie
nybė.

Kada meška jau yra vidury daržo, tai jau 
nieko nepadės glostymas jos uodegos ar 
gražios kalbos; netikėk meškai ir maldai 
keliančiai savo letenas!“

Visi pabaltiečiai kalbėjd angliškai.
Dabar kviečiami kalbėti Britų atstovai. 

Pirmasis kalba Councillor C. Sweet — kon
servatorių ir unionistų partijos atstovas ir 
kandidatas į parlamento narius.

Tai buvo užuojautos ir mūsų reikalų su
pratimo kalba. Nors jis pats yra politiškai 
subrendęs ir puikiai supranta dabartinę 
grėsmingą padėtį, bet pripažino, kad dau
gelis britų yra naivūs ir nesupranta gyvy
binių reikalų. Šis kraštas išvengęs mūsų li
kimo tik dėka siauro kanalo, kuris deja, 
ateity nebevaidinsiąs tokio vaidmens. Mes, 
kurie turim mumis pasitikinčius darugus 
britus privalom, perduoti jiems visas ži
nias apie bolševizmo baisumus. Savo kalbą 
jis baigė lietuviškai: „Aš tikiu, kad jūs bū
site laimingi šiame krašte ir tuojau ateis 
diena, kad galėsite grįžti į savo laisvas de
mokratines valstybes. Tegyvuoja Pabaltijo 
tautos!

Nors šiuos žodžius, pasakytus lietuviškai 
sunkiau buvo suprasti negu visą jo kalbą

Birmingham© Baltų Komitetas (B.B.K.) 
kruopščiai ruošėsi šiurpių Birželio įvykių 
minėjimui š.m. birželio 12 d. Tam parinko 
ir patogią, erdvią Digbeth Institute salę 
miesto centre.

Prie scenos pakilos skoningai pritvirtin
ti Estijos, Latvijos ir Lietuvos valstybių 
ženklai. Stalą, padengtą lietuvišku raštu 
staldenge, puošė Pabaltijo valstybių ir Bri 
tų vėliavėles.

Aukštai scenoj, gerai apšviestoj vietoj, 
kabojo dailininko K. Dargio pieštas, dienai 
pritaikytas skoningas, įspūdingas ir gilios 
minties paveikslas, kuriuo grožėjosi minė
jimo dalyviai ir, manau, mintimis dažnai 
grįždavo į anas baisiąsias Birželio dienas.

Minėjimas pradėtas B.B.K. pirmininko 
Dr. K. Valterio kalba, kurios kai kurias 
vietas čia pacituosiu:

— Jau trylika metų prabėgo nuo tų bai
sių birželio dienų, kada bolševikinis Vam
pyras šėtonišku būdu ištrėmė tūkstančius 
nekaltų pabaltiečių į Sovietų koncentraci
jos stovyklas. Raudonasis Maras neaplenkė 
nė vaikų, senių ir ligonių. Jie visi buvo bru 
taliai pažadinti vidurnaktį, paskubomis su 
stumti į sunkvežimius, nugabenti į stotį ir 
sugrūsti j gyvulinius vagonus. Daug jų mi
rė pakeliui. Išlikę gyvi pateko į neįsivaiz
duojamas kančias. Tas. deja, nepasotino 
Kremliaus, ištroškusio pabaltiečių kraujo: 
baisiosios deportacijos tęsiasi ir antrosios 
bolševikų okupacijos metu.

Ką laisvasis pasaulis yra padaręs sustab
dyti šį nusikaltimą prieš žmoniškumą? Be
veik nieko! Vakarų Demokratijos, sutriuš
kinusios vokiečių nacizmą—kita netolimos 
praeities pabaisą — jautėsi išsisėmusios, 
užmigo ir sapnavo apie amžiną taiką; jos 
tad neklausė perspėjimų tų, kurie žinojo 
tiesą.

Kol Vakarai miegojo — mūsų tautiečiai 
stojo nelygion kovon su bolševizmo vėžiu 
ir daug jų žuvo.

Mes, pabėgėliai, palikę viską, kas mums 
buvo brangu, atvykom į Vakarus, kad liu
dytume Laisvajam Pasauliui apie bolše
vizmo grėsmę visai žmonijai.

Mums džiugu, kad mūsų misiją jau ima 
suprasti Vakarų Demokratijos. Supratimas 
ir užuojauta auga diena iš dienos.

Prieš du metus viename mūsų minėjime 
mūsų bičiulė Miss Pitt, Britų parlamento 
narė, savo kalboj pareiškė, kad mes, pabė
gėliai, esam didelė vertybė šiam kraštui, 
nes savo buvimu primenam britų tautai 
apie jai gresiantį pavojų. Tai buvo išmin- 

MANCHESTERIS
LIETUVIŲ REZISTENCINĖS

SANTARVĖS EUROPOS PADALINIŲ 
ATSTOVŲ S17VAŽIAVIMAS DID.

BRITANIJOJE, MANCHESTERYJE
š. m. birželio mėn. 5-6 d. d., Mancheste- 

ryje Lietuvių Socialinio Klubo patapolpo- 
se, įvyko LRS-ės Europos Padalinių Atsto 
vų Suvažiavimas, kuriame dalyvavo 52 at
stovai iš Bradfordo, Birminghamo, Bux- 
tono, Londono, Manchesterio, Nottingha- 
mo, Oldhamo. Paryžiaus, Prestono ir Roch 
dalės padalinių.

Pirmosios suvažiavimo dienos posėdi 
pradėjo LRS-ės Manchesterio Apygardos 
Įgaliotinis J. Benderius, taręs pasveikini
mo žodį.

Darbo prezidiuman buvo išrinkti: J. 
Benderius — Pirmininku, F. Adamonis ir 
D. Banaitis — Sekretoriais.

Suvažiavimą žodžiu sveikino: LRS-ės 
Vyriausiojo Komiteto Pirmininkas S. Kuz
minskas, Lietuvių Bendruomenės D. Bri
tanijos Krašto Valdybos atstovas V. Stri- 
mas — Krašto Valdybos vardu, D. Br. Lie 
tuvių Sąjungos Centro valdybos atstovas 
prof. S. Žymantas — Centro Valdybos var
du ir LRS-ės V. K. narys bei Prancūzijos 
LRS-ės atstovas J. Masiulis — LRS Pary
žiaus padalinio vardu.

Sveikinimus ir linkėjimus raštu atsiun
tė: Lietuvos Diplomatijos Šefas min. S. 
Lozoraitis, Lietuvos Įgaliotasis Ministeris 
Londone B. K. Balutis, Lietuvių Bendruo
menės D. Br. Krašto Tarybos Pirmininkas 
kun. J. Gutkauskas, Lietuvių Bendruome
nės Vokietijos Krašto Valdybos Pirminin
kas P. Zunde, Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio Vyr. Valdybos Pirmininkas Stp. Vy
kintas, LRS-ės Amerikos Krašto Komite
to Pirmininkas Dr. P. Pamataitis, LRS V. 
K. narys ir Vokietijos LRS-ės atstovas K. 
Drunga, LRS V. K. narys B. Raila ir eilė 
kitų asmenų.

Pirmosios suvažiavimo dienos posėdžio 
darbotvarkė buvo išbaigta V. K. vicepirmi 
ninko prof. S. Žymanto pranešimu tema 
„Išeitasis Lietuvių Tautos kovos kelias ne 
priklausomybę kuriant ir jos netekus, ir 
Lietuvių Rezistencinės Santarvės paskir
tis pastaraisiais tos kovos laikais“ bei di
skusijomis pranešimo ribose.

Antrosios suvažiavimo dienos posėdis, 
prasidėjęs po pamaldų ir Išvežtųjų bei Žu
vusiųjų dėl Lietuvos Laisvės minėjimo, 
buvo darbo pobūdžio posėdis.

Skaityti trys pranešimai: V. K. nario K. 
Drungos anie mūsų išeivijos vidaus politi
nius santykius, V. K. vicepirmininko prof.. 
S. Žymanto apie LRS-ės santykius bei jų 
raidą su kitomis lietuviškomis organizaci
jomis išeivijoje ir V. K. nario, Europos 
Reikalams Sekretoriaus F. Neveravičiaus 
organizaciniais LRS-ės klausimais. 
Suvažiavimas visais balsais priėmė rezoliu 
eiją,: kurioje pasisakoma, kad „sėkmingas 
Lietuvos Laisvės ir nepriklausomybės rei
kalui darbas reikalauja visų lietuviškųjų 
politinių, rezistencinių ir visuomeninių jė
gų užsienyje apjungmo ir vieningos bei 
suderintos jų veiklos Krašto reikalavimų 
rėmuose", ir dėlto yra „eitina prie suda
rymo tokio visuomeninio-politinio centro, 
kuris tikrai apjungtų visas lietuviškas jė
gas ir pastangas“ Rezoliucijoj pasisako
me už sušaukimą „visų politinių, rezisten 
cinių beį visuomeninių organizacijų atsto
vų darbo konferenejos. kuri demokratiniu 
būdu aptartų laisvinimo veiklos bei orga
nizacijos trūkumus ir nustatytų naujas 
gaires ateičiai".

Iš suvažiavimo padarytų nutarimų pa

žymėtini: 1) tinkamiau pasiruošti Vilniaus 
bylai su lenkais.
2) reikalauti, kad Tautos Fondas būtų vi
suomenes kontrolėje ir kad jo atskaitomy
bė būtų teikiama viešai. 3) glaužiai ben
dradarbiauti su visomis lietuviškomis or
ganizacijomis ir dalyvauti kultūrinėje 
veikloje drauge su kitomis organizacijo
mis — D. Britanijoj pirmoje eilėje su D. 
Britanijos Lietuvių Sąjunga. 4) paraginti 
LRS-ės narius pagal išgales remtis Vasa
rio 16-os Gimnaziją ir 5) susitarti su estų 
ir latvių kovinėmis organizacijomis, sie- 
kant didesnio draugiškumo.

Tarpusavio narių solidarumo reikalu su 
važiavimas pabrėžė, kad narys, patekęs į 
nelaimę, kaip ir iki šiol bus organizacjos 
remiamas.

,.BUHALTERIJOS KLAIDA“ 
MANCHESTERYJE

Vadovaujami energingo V. Steponavi
čiaus Manchesterio scenos mėgėjai jau ant
rą kartą pasirodo lietuvių visuomenei. 
Birželio 5 d. jie pasirodė su didesniu ban
dymu, pastatydami V. Alanto 3-jų veks- 
mų komediją — „Buhalterijos Klaidą".

Ilgiau parepetavęs, manchesteriečių lie
tuvių scenos mėgėjų būrelis gali drąsiai 
pasirodyti su šiuo vekalu tiek Londone, imucjiuiu pagemu oiuuu
tiek ir kitose lietuvių kolonijose. Būtu me- nius dviejų minučių susikaupimo tyla.

Meninėje dalyje pirmasis pasirodė estų 
mišrusis choras, sudainavęs porą dainelių. 
Netrukus scenoje pasirodė solistė ponia B. 
Valterienė, kuri savo švelniu ir sultingu 
sopranu padainavo estiškai, latviškai ir lie
tuviškai, akomponuojant latvei Ciruliš. 
Antroje savo koncerto dalyje, B. Valterie-

ra, kad kolonijos, įvertindamos didelį dar
bą ir pasiryžimą manchesteriečių mėgėjų 
aktorių, pasikviestų su „Buhalterijos Klai
da“ gastrolėms, ši grupė nepretenduoja į 
scenos meno viršūnes, tačiau savo kruopš
čiu darbu ir sugebėjimais vaidyboje, ati
traukia žiūrovą porai valandų nuo pilkos 
kasdienybės. Linkėtina šiai aktorių grupei 
ir ateityje ne tik manchesteriečius, bet r 
kitų kolonijų lietuvius pradžiuginti savo 
pasirodymais.

IŠ GAUTINGO PADANGĖS
PLB Gautingo apylinkės valdyba, vyk- 

___  ____________________ ________ dydama savo nusistatymą pravesti ben- 
nė apsirengusi labai gražiais tautiniais druomenės nariams paskaitų ciklą, pakvie- 
drabužiais, išpildė Kačanausko „Našlaitė- tė Balfo įgaliotinį Izidorių Rugienių, kū
lę“ ir Šimkaus „Kur bakūžė samanota", ris mielai mus aplankė ir padarė praneši- 
Lietuvlai girdėję šią mielą solistę prieš 
trejetą metų Bradforde, buvo labai nuste
binti jos padaryta didele pažanga. Brad-iai 
širdingai linki solistei sėkmės ir pageidau
ja dažniau ją pamatyti scenoje su gausin
gesne dainų programa.

. . , Meninėje programoje stipriai pasirodė
L. Venckui, J. Šablevičiui, A. Padvoiskiui, latvių draminis isopranas_ A. Hocmane ir 
K. Bačianskui, A. Jaloveckui, K. Muraus- ” ’ *
kui ir kitiems, vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjusiems prie „Buhalterijos Klaidos" 
pastatymo. , 

Manchesterio Lietuvių Scenos Mėgėjai

P. A šis
PADĖKA

Manchesterio Lietuvių Scenos Mėgėjai 
reiškia nuoširdžią padėką Manchesterio 
Lietuvių Klubui, p-nams Navickams, pja.

TAUTIETI!
Tamsta esi kviečiamas J tradicinį 

BALTŲ SUSIARTINIMO 
JONINIŲ POBŪVĮ 
GEGUŽINĘ 

rengiamą Dariaston Hali, Merri- 
birželio 26 d., 7 vai va-den, š.m.

karo. Kaip ir pereitais metais — 
veiks pilnas bufetas.
Susisiekimas su Birmingham-Co
ventry linijos (Nr. 159 ir X68) 
Midland Red autobusais. Specia
lūs autobusai kursuos iki 4 vai ry
to.

Rengėjai

Po to kalba Midland srities Jungt. Tautų 
Sąjungos organizatorius Majoras D. Wil
liams. Tai jaunas vyras, bet jau apvažia
vęs visą pasaulį ir gerai pažįstąs bolševiz
mą. Trumpai nupasakojęs J. T. politinius, 
socialinius ir kultūrinius uždavinius — ap
žvelgė esamą sunkią politinę padėtį, bolše
vizmo grėsmę ir atominio karo pasekmes. 
Tuo tarpu Pabaltijo valstybėms J. T. dar 
negalinčios padėti.

Lauktasis Socialistų partijos atstovas, 
deja, nepasirodė. Neatvykimo priežastis ga

Po trumpos pertraukos sekė Corby Lat
vių vyrų choro, .vadovaujamo Zulkos, kon
certas.

šie 30 vyrų sugaišo pusę dienos, puikiai 
padainavo apie 20 latviškų ir angliškų dai
nų, neėmė honoraro ir tą patį vakarą pus
alkani grįžo namo. Jei dar pridursiu, kad 
penktadalis choro dalyvių turėjo vykti į 
naktinę darbo pamainą, tai šių vyrų augš- 
tu pareigos jausmo supratimu galima tik
rai susižavėti. Bet eilinis dalyvis šiame 
koncerte kai ko pasigedo... Tokio lygio cho 
ras, vykstąs į pabaltiečių ruošiamus minė
jimus, savo programoj turėtų turėti ir vie
ną kitą estišką ir lietuvišką dainelę. Cho
rui tas daug sunkumų nesudarytų, bet miš
rius klausytojus daug maloniau nuteiktų!

Minėjiman iš Londono buvo atvykęs 
DBLS Centro Valdybos vice pirmininkas 
kun. Kazlauskas, kuris sekmadienį Birmin- 
ghamo lietuviams laikė pamaldas. Deja, 
net ir pamaldoms lietuvių tesusirinko apie 
tuziną maldininkų.

BBK. bei estų, latvių ir lietuvių vadovy
bės daug pašventė darbo, laiko ir energijos 
šio minėjimo organizavimui, Pabaltiečiams 
tereikėjo ateiti ir patogiai pasėdėti. Deja, 
ir tas daugeliui buvo per sunku!...Daugelis .. ... 
matyt, pasuko karčiamos, šokių salės ar pėdos krašto lietuviškumą, 
kitokiu neaiškiu keliu... Jie buvo kurti sa- Ą. a. Jonelaitienė pa! 
vo tautos dejonėms. Jiems neįdomu kas 
nesurišta su pasilinksminimu ar pasigėri
mu! Jie kurti ir akli viskam kas žmogų to
bulina, aukština, kllnina...

Šia liga vis labiau apsikrečia pabėgėliai 
visame pasaulyje. Atrodo, kad šią ligą 
skleidžia mūsų Tėvynės budeliai nes tokia 
mūsų laikysena tik jiems vieniems tėra 
naudinga. Juo mes žemiau pulsim, juo bū
sim mažiaū jautrūs savo tautos kančioms 
— juo sėkmingiau patamausim bolševizmo 
tikslams! D. Muzikas.

BRADFORDAS
BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS 

BRADFORDE ___  ____
Šią liūdną sukaktį brad-kiai kiekvienais nihėsprogramos^branduolį, 

metais mini su savo likimo broliais latviais 
ir estais. Minėjimas įvyko š.m. birželio m.
12 d. St. Marys salėje, kurį parengė Baltų 
Komitetas, bendradarbiaudamas su anglų 
prieškomunistine organizacija Common Ca
use.

Į susirinkusius anglus ir pabaltiečius pir
masis prabilo Common Cause Bradfordo 
Skyriaus pirmininkas, Mr. T. Oxtoby, pa
aiškindamas minėjimo tikslą ir priminda
mas bolševikų vykdomą tautžudybę šiuose 
kraštuose. Po jo latvis J. Strelerts išsamiai 
priminė anglų kalboje 1941 m. tragiškuo
sius įvykius Pabaltijo kraštuose ir nušvietė 
Sovietų S-gos vykdomą genocido politiką. 
Miss Ledger, anglų-lenkų draugijos pirmi
ninkė apeliavo į pabaltiečius padėti vieni 
kitiems informacijomis ir darbais, kovojant 
prieš bolševikų kėslus bendromis jėgomis.

Baigiant oficialią dalį, latvių atstovas 
įteikė Common Cause pirmininkui didžiu
lę knygą, kurioje surašyti visų išvežtųjų 
1941 m. latvių pavardės, kaip kaltinamasis 
aktas prieš sovietus. Susijaudinęs ir dreban 
čiomis rankomis priidamas šią gėdulo kny
gą, Common Cause pirmininkas pakvietė 
minėjimo dalyvius pagerbti Sibiro tremti-

ėstų bosas J. Villard. Pabaigai latvių miš
rusis choras (tik 8 moterys ir 8 vyrai!) įs
pūdingai ir darniai padainavo porą daine
lių, lyg primindamas mums lietuviams 
bradfordiškiams, kad choro galybė yra ne 
kiekybėje, bet kokybėje.

Ygrikas
PIRMOJI KOMUNIJA
Birželio 7 dieną (per Sekmines) Brad

fordo Šv. Onos bažnyčia buvo apypilnė 
gausiai susirinkusių žmonių. Visi norėjo 
dalyvauti ne tik savo pamaldose, bet ir 
mažų vaikučių didžiausioje Pirmosios Ko
munijos šventėje.

Gražu buvo žiūrėti, kai iš zokrastijos iš
kilmingai žengė prie altoriaus dvi poros 
ministrantų, keturios mergaitės ir berniu
kas — visį apsirengę baltais drabužėliais 
ir rankose laikydami rūtelėmis papuoštas 
degančias žvakes — kartu su savo kape
lionu. Akimirksnis buvo nepaprastas ir vi
sų akys sekė mažuosius angelėlius.

Tą dieną mišių metu pirmą kartą Šv. 
Komuniją priėmė: Raselė Dičpetrytė, Lai- 

’ mutė ir Aldutė Kasakaitytės, Verutė Poli- 
kauskaitė Ir Jonukas Norvaišas (Iš Der
by). Visos keturios mergaitės uoliai lanko 
Lietuvių šeštadienio Mokyklą, gražiai skai 
to lietuviškai, o savaitės bėgyje mokosi šv. 
Onos kat. mokykloje.

Po mišių vaikučiai buvo priimti į rožan
čiaus ir škaplieriaus brolijas, apdovano-

VOKIETIJA
IS KRAŠTO VALDYBOS .VEIKLOS
Krašto Valdyba savo paskutiniame posė

dyje, nutarė pravesti bendruomenės statu
te numatytus Krašto Tarybos rinkimus. 
Rinkimų diena nustatyta š. m. rugpiūčio 
1 d. iki to laiko bus atlikti visi statute nu
matyti paruošiamieji darbai, o naujosios 
Krašto Tarybos posėdis numatomas šauk
ti rugpiūčio 28-29 d.

Krašto Valdyba aplinkraščiu paragino 
lietuvių bendruomenes apylinkes ir seniū
nijas tinkamai paminėti 1941 m. birželio 
mėn. tragiškųjų įvykių sukaktį. Prisime
nant tuos didelius nuostolius, kuriuos mū
sų tauta, sovietų okupanto naikinama, tu
ri pakelti, lietuviams reikia pasiryžti bent 
čia, tremtyje išlikti tvirtais lietuviais ir 
tokiais išauginti savo vaikus. Per minėji
mus, be čia minėto lietuvybei išlaikyti jė
gų mobilizavimo, siektinas antras tikslas 
— skleisti žinią apie mūsų tautos naikini
mą vakariečių tarpe ir tuo būdu jieškoti 
sau draugų ir rinkti talkininkų, kurie kar
tu su mumis judintų laisvojo pasaulio są
žinę. kad mūsų tautos naikinimas būtų 
greičiau sustabdytas.

MELDORFO SENIŪNIJA
Šių metų gegužės 11 d., po sunkios ir il

gos ligos, Kropp ligoninėje „Bethanien" 
mirė ilgametė PLB Meldorfo seniūnė, Ur- 
sula-Marija Jonelaitienė.

Jonelaitienė buvo Maž. Lietuvos kilimo 
patriotė lietuvė, visą laiką sielojosi ne tik 
organizaciniais savo seniūnijos reikalais, 
bet ir apskritai lietuvių tautos garbe, ge
ru vardu ir jos ateitimi. Vasario 16-tąją 
minint jos rūpesčiu ir įtaka vietos laikraš
čiai buvo įdėję apie Lietuvą ir lietuvišką 
Klaipėdos kraštą bei lietuvius klaipėdie
čius platų straipsnį, kuris vėliau iššaukė 
iš Klaipėdos kratšo vokietininkų piktų pro 
testų. Dėl to Jonelaitienė pati turėjo nema 
lonumų. bet nenustojo aktyviai ginti Klai-

_  _. Jonelaitienė palaidota Kropp- 
Schleswig ligoninės „Bethanien“ kapinėse. 
Ji paliko jauną sūnų Martyną, sunkiai 
sužalotą kaulų džiovos.

Wehnen lietuvių kolonijoje
Wehneno Vargo Mokykloje nuo gegu

žės mėn. pamokos laikomos du kart į sa
vaitę po dvi valandas. Vargo Mokyklai 
vadovauja mokytoja Atienė.

kvietimai gimnazijai
Lampertheimo miesto delegacija, vice- 

burmistras, branmajoras ir Miesto Tary
bos narys, aplankė Vasario 16 Gimnaziją 
ir oficialiai pakvietė gimnazijos chorą ir 
šokių grupę dalyvauti Lampertheimo 
miesto gaisrininkų komandos 50-ties metų 
sukakties minėjime. Gimnazijos meninės 
pajėgos sudarytų sukakties minėjimo me-

4 --------------
Aukos Gimnazijos Namams
Amerikos Lietuvių Tarybos Miamį sky

rius paskyrė ir pervedė Gimnazijos Na
mams 100,- dolerių auką. ALT‘o Miami sk. 
pirmininkas P. Stevens, pranešdamas apie 
skiriamas Gimnazijos Namams, Vargo Mo 
kykloms ir Vokietijoje gyvenantiems se
neliams aukas pažymi, kad tomis aukomis 
Miami lietuviai atlieka savo pareigą tau
tai ir tėvynei. Auka Gimnazijos Namams 
pervesta skyriaus iždininko p. A. D. Kau- 
lakio.

iįt * * * *
New Yorko vokiečių laikraštis apie lie
tuvių gimnaziją
„N. Y. Staats-Zeitung und Herold“ bir

želio 1 d. laidoje plačiu straipsniu prane
ša iš Lampertheimo, kad „Lietuviai eini- 
grantai 'steigė gimnaziją". Straipsnyje pla 
čiai nupasakojama apie pačią gimnaziją, 
apie lietuviu tremtinių likimą ir apie tai, 
kad gimnazija įsteigta ir išlaikoma beveik 
be svetimos pagalbos. Straipsnyje duoda
mas pasikalbėjimas su gimnazijos moki
niu Dikšaičiu dabar abiturientu) ir vienu 
gimnazijos auklėtoju. Pabrėžiama, kad iš 
visų pasaulio dalių lietuviai pastoviai šią 
gimnaziją remia, vadovaudamiesi stipriu 
tautinio solidarumo jausmu.

mą apie Balto veiklą ir ta pačia proga per
davė geriausius linkėjimus gautingiškiams 
Vyr. Balto Direktoriaus Prof. Dr. Kan. 
Končiaus.

/Ta pačia proga buvo supažindintas Bal
to' įgaliotinis su ligonio vienos dienos mais 
to daviniu, kurį nepakankamu pripažino 
ir įgaliotinis. Susipažinęs su bendruome
nės narių pageidavimais, prižadėjo daryti 
pastangų, kad ligoniams šalpa padidėtų.

Birželio mėn. 9 d. ligoniai išklausė labai 
įdomios Prof. Dr. Rukšos paskaitos apie 
atsiradimą lenkiškai kalbančių plotų Vil
niaus krašte. Paskaitininkas Prof. Dr. 
Rukša. pasiremdamas savo surinkta ir kita 
prieinama medžiaga, vaizdžiai nušvietė 
tuos faktorius, kuriems veikiant sulenkėjo 
ir su gudėj o rytinės Lietuvos gyventojai 
pabaigoje 19 ir pradžioje 20 šimtmečio.

PAJIEŠKOJIMAS
Vokiečių įstaiga žuvusiųjų giminėms 

jieškoti jleško žuvusio fronto apkasų dar
bininko. Stanislovo Rudzinsko, gim. 1928. 
III. 27 d. Tarasiškiuose. Vilniaus apskr., 
artimosios, Josefos Rudzinskienės ar Ru- 
dzinskaitės bei jo kitų giminių. Kreptis 
per Vokietijos Krašto Valdybą antrašu:

Lltauisches Zentralkomitee. (17a) Wein- 
heim-Bergerstr.. Postfach 233, Germany.

jant juos rožančiais, medalikėliais ir atmi
nimo paveiksliukais. Pamokslo metu kape 
llonas kalbėjo vaikams apie džiaugsmą, 
sulaukus dangiškojo Svečio ir prašė pasi
melsti už tėvelius, artimuosius ir paverg
tą Lietuvą.

Laba gražu, kai ir tremtyje palaikomas 
mielos lietuviškos tradicijos, kurios taip 
iškalbingai byloja ir į suaugusiu širdis.
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VANDUO...
(atkelta ii psl. 1.)

rai bus pasiryžę visuotinam karui dėl Sia
mo, Burmos, Indonezijos

Šitokių mįslių periodą tenka mums da
bar išgyventi.

Atrodo, kad šios mįslės jau darosi aiškes
nės net tokiai Indijai, kuri iki šiol stengėsi 
vis sėdėti ant dviejų kėdžių, tuo nemažai 
silpnindama Vakarų poziciją. Ponia Pan
dit, Indijos ministro pirmininko Nehru se
suo ir Jungtinių Tautų bendrojo susirinki
mo dabartinė pirmininkė, pereitą šeštadie
nį pareiškė vienam korespondentui, kad In
dija nori taikos, bet yra dalykų, kuriuos ji 
stato augščiau taikos, būtent: savo laisvę. 
Bet, yisdėlto, ji pridūrė, kad, komunistai ne 
norį karo.... Bet ką gi darė komunistai 
Korėjoje, jei nekariavo? Ar komunistai pa
čioje Indokinijoje šiandien neveda karštojo 
karo? Antra vertus, komunistai tikrai ne
nori karo dėl paties karo, jie siekia pasau
lio dominavimo, karas jiems yra tiktai prie
monė šiam tikslui siekti. Jei prie to tikslo 
galima eiti palaipsniui be karo, tai kodėl ko 
munistai būtinai turėtų kariauti?

Aišku Vakarams ir tas, kad nėra pagrin
do tikėtis, jog tarp Rusijos ir Kinijos būtų 
galima įvaryti kylį. Tai yra du partneriai, 
kurie eina drauge, ir kuriuos jungia bendri 
interesai ir tarpusavio priklausomybė, o 
taip pat bendras doktrinos tikslas: komunis 
tinis pasaulio dominavimas. Todėl tikrai 
sunku suprasti britų darbiečių kelionės į 
Raudonąją Kiniją tikslą. Ar taip seniai bri
tų kariai kovėsi ir žuvo Korėjoje, kurioje 
užpuoliku buvo ne kas kitas, kaip toji pat 
Raudonoji Kinija?

Ženevos konferencija davė komunistams 
progos varyti kylį tarp vakariečių, morališ
kai žlugdyti prancūzus ;, ji suteikė didelės 
vertės propagandinį ginklą komunistų pa
vergtose tautose, tvirtinimui, kad „kapitalis
tinis pasaulis yra parazitinis, mirštantis ir 
pats savyje nešantis kapitalizmo mirtį“.

Vakaruose, kurie vis dar nori tikėtis Mo
lotovo tariamojo sukalbamumo, būtų gali
ma pacituoti sovietų ekonomisto A. M. 
Aleksejevo žodžius: „Didis revoliucinis 
marksizmo - leninizmo mokslas, rodo, ir 10r 
liau rodys darbo klasės ir visų kapitalistiniu 
pasaulio darbo žmonių kovos kelią nuversti 
imperializmo valdymą, dėl taikos, demokra
tijos ir socializmo“.

S. Žymantas
• * *

Tie, kurie atidavė pagrindines laisves, 
manydami įsigiją laikini saugumą, nėra 
verti nei laisvės nei saugumo.

B. Franklin, JAV valstybininkas

VANAGAIČIO 
BIOGRAFIJA

Amerikos lietuvių (veikėjų ir kolonijų) 
istorija jau seniai rašoma, bet toli gražu, 
kol ji bus parašyta. Čia pasirodo koks to
melis atsiminimų, čia žiupsnelis jų kolekty
viniame leidinyje, žurnale ar laikraštyje, čia 
kurios lietuviškos kolonijos ar parapijos is
torija, o čia vėl daugiau ar mažiau lietuviš
kumui nuopelnų turinčio veikėjo monogra
fija.

Nepaisant to liūdno reiškinio, kad įvai
rių lietuviškų leidinių tiražas palaipsniui vis 
mažėja, šitokių istoriškų ir biografiškų lei
dinių skaičius ten vis dėlto didėja. Čia, ži
noma, priežasčių esama gana įvairių, bet 
pačios pagrindinės bus bene tos: noras ap
saugoti istorinę medžiagą nuo sunykimo, 
nes senosios kartos atstovai vienas po kito 
išmiršta ir nusineša į kapus visa, ką jie at
simena, o rašytiniai dalykai taip pat išsimė
to ir sunyksta, tad jie, šalia darbo fabrikuo
se kasdieninei duonai užsidirbti, ateina į tai 
ką ir kultūros istorijai — rašo Amerikos lie 
tuviškojo gyvenimo monografijas, veikėjų 
biografijas, kolonijų ir parapijų istorijas. 
Pastaraisiais metais pasirodė jau keletas to
kių darbų, rašytų ir redaguotų naujųjų at
eivių, o keletas rašoma ir ruošiama spaudai.

Tarp paskutiniųjų tokios rūšies leidinių, 
štai, jau šiais metais išėjo iš spaudos Vytau
to Alanto redaguota biografija Antanas Va
nagaitis, jo gyvenimas ir veikla, išleista J. J. 
Bačiūno-Bachuno. Iš tiesų pačią biografiją 
yra parašęs pats knygos redaktorius Vyt. 
Alantas, o redaktorium iš kuklumo bus past 
rašęs dėl to, kad knygoje dar bendradarbiau 
ja keli kiti asmenys (J. Olšauskas, J. Žile
vičius, V. Jakubėnas, A. A. Olis ir B. K. Ba
lutis), vertindami Vanagaičio muziką ar duo 
darni po žiupsnelį atsiminimų.

Kas gi tas Vanagaitis? Labai stiprios at
minties neturįs, o ypač sau tolimesniais da
lykais nelabai tesidomįs lietuvis be V. Alan 
to knygos, spėju, net nepasakys, kas per 
žmogaus to Vanagaičio būta. Kažkur gir
dėta ar net negirdėta pavardė, tai ir tiek. O 
šio lietuvininko pavardę ir jo darbus iš tie
sų turėtų žinoti kiekvienas lietuvis. Taigi jis,' 
Vanagaitis, tarp daugybės kitų dalykų yra 
parašęs muziką „Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim“, „Stasys“, „Dul-dul-dū- 
delę“. jis yra įdainavęs į plokšteles „Leiskit 
į tėvynę“. Plaukia Nemunėlis“, „Gieda gai
deliai“ ir dar kelias dešimtis dalykų! Paties 
žmogaus ir net pavardės nežinodami, dauge

lį dalykų mes visi būsime girdėję ar net pa
tys dainavę ar giedoję.

Europoje, tiesa, Vanagaitis pats mažiau 
žinomas. Visas jis gyvas tebėra Amerikos 
lietuvių akyse ir širdyse, nes ten jis kelias
dešimt metų dirbo lietuvišką labai šakotą 
darbą. Jeigu spręsti iš jo pasisekimo Ame
rikoje, iš jo įtakos lietuviams (jį lietuvių ko 
lonijos su entuziazmu sutikdavo, su gailes
čiu palydėdavo), tai šios knygos, kiek jos iš
leista, turėtų greit pritrūkti, nes kas gi čia 
nenorėtų pasiskaityti plačiau apie žmogų, 
kuris praskaidrindavo jų nykią kasdienybę, 
patriotinėmis dainomis ištraukė ne vieną 
graudžią ašarą, juokais pralinksmindavo ar 
lietuviškai apsnūdusį atgaivino ir paskatino 
laikytis lietuvybės, ypač dalį jaunimo už
krėsdamas savo kuriamomis dainomis ir 
įdainuotomis plokštelėmis (štai jo ar su cho 
rais įdainuotų plokštelių 1930 metais jas ga
minusi bendrovė pardavė 150% daugiau 
negu visų kitų tautybių kartu!)?

Sunku buvo Vyt. Alantui rašyti Antano 
Vanagaičio biografiją, ir jis tai pats pripa
žįsta. Vanagaitis jaunas savo dienas pralei
do Lietuvoje: ten augo, ten mokėsi, ten dir 
bo, organizavo chorus ir kitokią veiklą ir 
buvo vienas pirmųjų mūsų Valstybės Teat
ro aktorių. Ana emdžiaga iš jo jaunystės 
nebe visa pasiekiama. Taip pat sunku su
graibyti ir tą medžiagą, kuri reikalinga jo 
veiklai Amerikoje apibūdinti, nes ilgus me
tus jis ne vietoje sėdėjo, o važinėjo po lietu
vių kolonijas, lyg koks kurstytojas, ir visus 
pasiilgusius virkdė ar prablaškydamas juk- 
dė. Bet vis dėlto biografijos autorius, iš žmo 
nių negalėjęs surinkti kiek daugiau būdin
gesnių faktų, vertė tūkstančius laikraščių 
puslapių, ypač paties Vanagaičio leistojo 
„Margučio“ ir nušvietė mums šio šakotos 
veiklos žmogaus asmenį ir jo darbus pakan
kamai išsamiai. Skaitytojas, įsigeidęs kurios 
nors Vanagaičio plokštelės ar jo sukurto 
muzikos kūrinio, galėtų gal pasigesti šitų 
dalykų sąrašo, bet labai abejotina, ar šian
dien iš viso tai įmanoma jau padaryti. Nie
kas neturi jo plokštelių pilno sąrašo, o mu
zikos kūrinių dalis rankraščiuose išmėtyta 
žmonėse, taigi reikia laiko viskam surinkti. 
Be to, tokie sąrašai mažai ką tepadėtų: tek
tų jau spausdinti tekstus, ir viskas nebeišsi
tektų vienam tome; tai ir pati knyga būtų 
perdaug apkrauta platesniems skaitytojų 
sluogsniams nereikalingais dalykais. Rodos, 
kad šitas kelias, kuris pasirinktas Vyt. Alan
to, bus besąs pats geriausias: duoti skaity
tojui pačius reikalingiausius duomenis apie

Pabėgo Lietuvaitė
Peireitą savaitę spaudoje buvo paskelbta, 

kad iš Sovietų žvejų laivo pabėgusi rusė. 
Po poros dienų paaiškėjo, kad tai ne rusė, 
bet lietuvaitė Stasė Rapalytė, 23 metų am
žiaus, dirbusi žvejų laive. Pirmąsias pabė
gimo dienas pabėgėlė praleido danų Yor- 
shavn ligoninėje, esančioje vienoje iš Faroe 
salų.

Stasė Rapalytė turinti ir rusišką pavardę 
— Sokolova. Spėjama, kad ji buvo ištekė
jusi už ruso. Iš žvejų laivo ji iššokusi pro 
langelį ir išplaukusi j krantą, kur paprašiu
si azylio teisių.

Sovietų žvejų laivininkystės kapitonas 
Skoniakovas reikalavo pabėgėlę išduoti, ta
čiau buvo atsisakyta šį reikalavimą įvyk
dyti. Skoniakovui buvo leista aplankyti pa-

bėgėlę ligoninėje, kur jis užtrūko kelias va- , 
landas, bandydamas Stasę prikalbint i grįž- . 
ti į laivą, tačiau ir šitai jam nepavyko, nes , 
pabėgėlė griežtai atsisakė.

Šios savaitės pradžioje pabėgėlė atvyko 
(Kopenhagą, kur gavo azylio teisę. Šiuo 
metu ji yra danų svetimšalių policijos ži- 
nioje. Patikrintomis žiniomis jai nebegresia 
grąžinimas. Pabėgėlė pareiškė norą vykti į • 
Ameriką. „E. Lietuvio“ Redakcija susirišo* i 
su Kopenhagoje gyvenančiais lietuviais, ku-i 
rie, reikalui esant, globos pabėgėlę. Tiki*)- 
masi, kad kitos savaitės numeryje galėsime;- 
skaitytojus smulkiau aprašyti jos pabėgimąją: 
Jei pabėgusioji sutiks ir pavyks iš atitinka-; 
mų įstaigų gauti leidimus, „E. Lietuvio“ re- I 
dakcija pasikvies pabėgėlę į Londoną. j

SKAITYTOJŲ LAIŠKAI

...„NUKENTĖS ARTIMIEJI, 
JEI NEŠNIPINĖSITE

TAIP NESENIAI RAŠĖ BRITŲ SPAUDA APIE SOVIETINIUS AGENTUS, VER
ČIANČIUS PABĖGĖLIUS ŠNIPINĖTI.

KAIP TIE AGENTAI VEIKIA LIETUVIŲ TARPE — PASKAITYSITE INTRI
GUOJANČIOJE KNYGOJE „MĖLYNA SUKNELĖ“. 160 puslapių, gražiai išleista 
knyga — tik 6 šilingai. Rašykite: D. Daun oraitė 49, Thorton Ave. London, w. 4.

šį didelį ir darbštų lietuvį veikėją ir populia
rų menininką.

Pats Antanas Vanagaitis, kaip biografijo
je mums rašo V. Alantas, yra neturtingo 
kaimiečio vaikas, gimęs 1890 m. Valių kai
me, Rublelių valsčiuje. Sakių apskr. Vėliau 
Vanagaičiai persikėlė į Sakius, nes tėvas no
rėjo sūnų išmokyti: Šakiuose Antanas mo
kėsi dviklasėje. Iš tų jo vaikystės metų kny
goj nemaža duota nuotykių. Ruošęsis stoti 
mokytojų seminarijon, dėl lėšų stokos Va» 
nagaitis gavo pasirinkti vargoninkystę. Vė
liau jam tenka Kaune lankyti dar prof. Nau
jalio vargoninkų kursus, o pirmosios vokie
čių okupacijos metais pasiekti net Drezde
no konservatoriją ir porą metų studijuoti 
muziką. Bet kol pasiekė šių augštybių ir pa 
siruošė žymiai atsakingesniam muzikos kū
rėjo darbui, jam, jaunam vargoninkui, teko 
laimė dirbti parapijose kartu su Tumu-Vaiž 
gantu ir paskui su VI. Mironu. Šitie du ku
nigai. šiaip ar taip, bus turėję jam įtakos, 
kaip būsimajam višliomeninkui, sėkmingai 
dirbusiam Amerikoje. Minimas knygoje ir 
Kipras Petrauskas ir Žalinkevičaitė (me
džiaga, kurioje atidengiami šiek tiek teatro 
užkulisiai, išstūmusieji Vanagaitį Į Ameri
ką).

Amerikoje Vanagaitis atsidūrė 1924 m. su 
J. Olšausku ir V. Dineika. Dar tarpais kitų 
patalkinami, su savo Dzimdzi-drimdzi teat
ru jie apvažinėjo daugelį kolonijų ir susilau
kė didelio pasisekimo. Visos ligi tol važinė- 
jusios grupės sulaukė nepasisekimo, o vana- 
gaitininkams sekėsi, nes jie pajėgė pataikyti 
į lietuvių širdis savo šiupiniškomis progra
momis. 1928 m. A. Vanagaitis steigia „Mar 
gučio“ žurnalą, kuriam jis taio pat įstengia 
susilaukti skaitytojų palankumo. Vėliau jis 
duoda lietuviškas radijo programas. Jis, o 
ne kas kitas suorganizavo ir pačius didžiuo
sius minėjimus, sutraukusius tūkstančius 
klausytojų ir leidusius pasirodyti su lietuvis 
ka muzika ne vien tik tarp lietuvių. Ten jis 
buvo chorų organizatorius ir dirigentas. Mi 
rė 1949 m.

Šią gražiai parašytą ir apie veiklų lietuvį 
knygą, kaip mūsų kultūros ir istorijos ir lie
tuvybės dokumentą, verta įsigyti kiekvie
nam su knyga nepersiskyrusiam lietuviui. 
Daug įdomių faktų ne tik Vanagaičiui pa
žinti, bet ir lietuviškoms sąlygoms namie, 
kol Vanagaitis buvo ten, ir Amerikoje.

K. Burėmis

Gerb. Redaktariau,
Perskaitęs pereitos savaitės „E. Lietu

vio“ numerį, susimąsčiau nejuokais. Gal 
šitai padarė ir kiti skaitytojai, paskaitę 
pirmajame puslapyje šlovingąjį straips
nį, mūsų veiksnių pasirašytą „politinės 
lietuvių konferencijos“ vardu, kuriame 
apeliuojama į tautą, kad būtume „vienin
gi protu ir širdimi“ ir gale šaukiama: „Te 
gyvuoja visų lietuvių vienybė“!

Bet. kai atsiverčiau paskutini puslapį 
ir netikėtai užtikau straipsnį ..Du prane
šimai“, kuriuose Vlikas vokiečių spaudos 
ištraukomis džiūgauja, kad jam pavyko 
paskirti Liet, delegatą Bonnoįe min. dr. 
Karvelį, o kitaip skelbiantieji yra mūsų, 
liaudies tarme sakant, melagiai. Gi greta 
šito pranešimo Diplomatijos Šefas sako, 
kad visa tai. ką Vlikas sako yra melas, nes 
atstovą Bonnoje jis paskyręs dr. Gerutį! 
Kas kitaip sakąs, yra grynas prasimany
mas. Na, mielas Redaktoriau, šito, kaip 
gyvas nesu skaitęs Jūsų redaguojame 
laikraštyje: du pranešimai, du atstovai ir, 
jei neapsiriksiu, du klaidingi pranešimai, 
nes mano ir mano anglių kasyklos ben
dradarbių nuomone yra ta, kad Bonnos 
vyriausybė yra viena ir viena yra Lietu
va. Gal. Jūs, Pone Redaktoriau, galėtu
mėt man paaiškinti, kaip dabar iš tikrųjų 
yra. nes mano suodina galva ir suodinos 
rankos, kurios uždirba ne tik sau. bet ir 
Tautos Fondui, taip pat gali susimaišyti: 
kairioji sakys, kad remk Vliko atstovą, o 
dešnioji gvoltu šauks, kad stiprink šefo 
pozicijas? Būk lockavas. parašyk kitame 
numeryje, kurią ranką aš turėčiau remti, 
nes kitaip turėčiau nusikirsti jau nebe 
rankas, o pačią galvelę, kurią vargais ne
galais išsaugojau nuo čekisto kirvio.

Žinodamas Paties, mielas Redaktoriau 
gerą širdį ir dypukišką stoną, pabaigai 
noriu pabrėžti, kad galutinai nenusimin
tum: mat taip jau nuo Dievo surėdyta, 
kad anie, <ėdį viršūnėse, amžinai nesuge
ba ar nenori mums nieko blogo padalyti, 
tik iš papratimo kerta šaką, ant kurios pa
tys sėdi. Jie šaukia mus vienybėje laiky
tis, patys labai gražų duodami pavyzdį ei
liniams pėstininkams. Gal būt. tai ju „džio 
bas“. Mes, ir toliau būsime „priešais“, te
gu tik jau jie gyvena didžoj draugystėj 
mūsų ir mūsų pavergtos Tėvynės labui! 
Veiksniai atsišaukime šaukia: Lietuviai, 
būkite vieningi! O mes, iš savo pusės, grį- 
ž” iš kas.yklu ir fabrikų, nuolove alaus 
stiklu suodžius ir dulkes, šūktelėkime į 
mūsų vienybėn kviečiančius Veiksnius: 
Tegyvuoja du pranešimai! Iš jų pasisemsi 
me stiprybės ateičiai!

Laukinis angliakasys.

„Yorkshire Evening News“ rašo: ..Shef- 
fielde patrauktas teismo atsakomybėn vy
ras už įsilaužimą krautuvėn ir pavogimą 
nuosavų dantų, kuriuos jis buvo atidavęs 
taisyti.

PRANCŪZIJA
Lietuviai Europos Federalistų Sąjungos 
Centro Komiteto posėdžiuose
š. m. gegužės 24-25 d. d. Strasburge įvy 

ko Eur. Feder. Sąjungos Centro K-to posė
džiai. Lietuviu Federalistų Sąjungą, kuri 
yra minėtos Federacijos narys, posėdžiuo
se atstovavo prof. Dr. J. Grinius, pava
duodamas C. K-to narį p. E. Turauską.

IŠMOKIME PAGERBTI
Birželio mėn. 5 d. vakare turėjau pro

gos pamatyti darbščius manchesteriečiui 
vaidintojus, parodančius savo darbo vai
sius, suvaidinant Alanto trijų veiksmu 
komediją „Buhlterijos Klaida“. Kartu s« 
kitais žiūrovais paplojau po kiekvieno 
veiksmo, paplojau pasibaigus vaidinimui < 
ir laukiau, kol įvairių Manchesterio lietu
vių organizacijų atstovai pasveikins vai- J 
dintojus, padėkos savo ir visų vardu už '" 
jų paisšventimą ir darbą, suteikiant mums 
porą maloniai praleistų valandų.

šito nesulaukiau. Nė viena organized- z 
ja nerado reikalo pagerbti, suteikti morii 
linės paramos brangiems lietuviškumo Ida 
alistams. Argi šitoks mūsų elgesys paska' 
tins juos tolimesniam darbui? Argi bep*į, 
litikuodami ir besiginčindami savo tarpe 
praradome pagarbą tokiam lietuviškam 
darbui? Būtii lengviau, jei tai įvyko viet 
dėl lietuviško nerangumo... 'f

Užtikrinu mielus aktorius, kad mūsų- 
paprastų žmonelių, širdyse, nors ir neitai-; 
kėme jiems jokių gėlių ir nepasakėm*} 
malonių žodžių, jūsų darbas yra brangiu, 
ir prašome tęsti jį toliau. ’ >

Manchesterietis

AR NEREIKTŲ PROTESTUOTI?
Vokietijoje dabar rodoma filmas. „Alles 

fur Papa“. pagaminta „Verleih: Deutsche 
London Film“, pagal knygą Karl Hartl ir 
Hugo M. Kritz, su Olga Tschechova. Fil
mas neturi beveik jokio turinio, nebent :« 
turiniu galima būtų pavadinti norą įrody- į 
ti, kad pabėgėlės iš Lietuvos yra krimlna-' 
listės. bet ir tas neįrodyta, o tik šmeižian-' 
čiu būdu pavartotas Lietuvos ir lietuva!,, I 
tės vardas. Kiekvienam lietuviui aiški’ j 
kad f Urnoje parodyta iš Lietuvos turiu; 
visai nelietuvišką vardą ir pavardę - 
Olga von Pleskow ir jos motina Frau v<i 
Pleskow. Lygiai su patosu šitų „lietuva* 
čių“ išreklamuojamas „litauisches Volkr . 
getrank Wodka... „(lietuvių tautinis gi' I 
rimas vodka...), neatitinka tiesai. Pr.,, 
filmo dalinamose programose atžymėti- 
Olga von Pleskow jau ne kaip lietuvaitė, 4 
o kaip „einę vornehme Ballin“. Parodžius ■ 
kaip nuoširdžiai sušelpiama pabėgėliai iš 
Lietuvos, o našliui, turtingam redaktoriui,, 
susižiedavus su ta „lietuvaite“ — Olga, 
išaiškinama, kad toji lietuvaitė Olga yra 
kriminaliste, apgavikė (Heiratsschwindle- 
rin), iš daugelio vyru išviliojusi turtus, 
paieškoma policijos. Taip pabėgėlė iš Lie
tuvos sujaukė gražų našlio redaktoriaus 
gyvenimą.

Kaip filmo vardo parinkimas nedaug ką 
bendro turi su pačiu turiniu, kaip prie 
rusiškų pavardžių, prikergiamas lietuvai
tės titulas, kaip prie rusiškų gėrimų prik- . 
lijuojama lietuvšiki tautiniai papročiai, 
taip galima aiškiai pajusti, kad filme no? 
reta pakenkti pabėgėliams iš rytu tenden
cingai pavaizduojant juos kriminalistais 
elementais, šios filmos turinys pasitarnau
ja Maskvos tikslams. Tad ir klausiu mū-ė 
sų veiksniu ir Bendruomenės, ar neverta 
protestuoti?

Boblingen, Reussensteinstr. 35 
Vokietija, 1954.6.7.

Elvyra Narutienė

Lietuviai dalyvavo ..Laisvosios Literatū
ros ir Tiksliųjų Mokslų Tarptautinės 
Akademjos“ posėdžiuose Paryžiuje
Š. m. gegužės 29-30 d., Par.vžiuje. ’vvko 

šios Akademijos metinis susirinkimas Po
sėdžių metu buvo laikyta keletas paskatų. 
Lietuvos atstovas Dr. S. Bačkis ’.?>kė oas- 
kaitą— „Chaiakterinigeji kultūrinio gyve
nimo bruožai okupuotoje Lietuvoje“.

KARALIENĖS PAREIGOS
Londoniškis „Sunday Express" apskai

čiavo, kad D. Britanijos karalienė Elžbieta 
II, paskutiniosios ilgosios kelionės metu 
paspaudė dešinę 13.213 savo pavaldiniui, 
įteikė 536 atžymėjimus ir dovanas, padėjo 
15 kampinių akmenų naujiems pastatams, 
pasakė 157 kalbas, o išklausė 276, 508 kar
tus klausė tautos himno, 468 kartus pri
ėmė gėlių ir dovanų. Kaip matome, nėra 
taip jau lengvos ir karalienės pareigos.

ATRASTA NAUJA ŽEMĖ
Lakūnai, skrisdami virš N. Gvinėjos sa-

PARDUODAMI NAMAI
Dėl i švažiavimo i užjūrį Bradforde par

duodami pelningi nakvynės namai su bal
dais prie West Yorkshires autobusų sto
ties. Kaina £ 1400. J. Kelertas, 26, Ho
ward Street. Bradford 5, Yorks.

(atkelta iš psl. 2.)
savų namų iškraustė: vienus beprotnamiu, 
kitus prieglaudon, trečius į poilsio namus 
ar dar kur kitur įkišo. Tu kaimynus ten su
tiksi ir prisišnekėsi sau iki valiai. Rasi, rasi 
ir koplyčią ten, ir lietuvis kunigas atvažiuos 
net į metus sykį. Be to, ir aš prieš šventes, 
ištrūkdama, nuo vyrd pasikavodama, tave 
aplankysiu... aš tau kugelio atnešiu..."

Reikalas, žinoma, žiauriai skamba. Dar 
autorius darosi šitokias išvadas, kaip tie se
nieji verčiasi:

„Negeresnės dienos ir tėvui. Todėl šiame 
krašte gimdytojai dirba iš paskutiniųjų iki 
pat savo mirties dienos — kad tik išsilaikyti, 
kad tik nuo atšalusių vaikų nepriklausyti, 
jie labiausiai rūpinasi senų dienų sulaukę.

„Lietuvių tėvams įprasto jų senose dienos- 
se vaikais pasididžiavimo, paguodos, senat
viško džiaugsmo čia nė dulkės neliko. Gim
dytojai čia nė nežino, kad tokie dalykai že
mėje dar galimi yra.“

los. pastebėjo, kad už 2000 metrų augščio 
kalnų juostos, randasi platus klonys, kuris 
iki šiol nebuvo pažymėtas jokiuose žemėla
piuose. Lakūnai tvirtina matę ten žmones, 
dirbančius laukuose. Spėjama, kad ten gy
veną žmonės, neturėję su pasauliu ryšio 
tūkstančius metų.

Laimingas žmogus, kuriam dangus davė 
kąsnelį duonos, neversdamas dėkoti nie
kam kitam išskyrus dangų.

Saavedra de Cervantes, ispanų 
rašytojas ((1547-1616)

AR JAU ESATE
NIDOS KNYGŲ KLUBO NARIU ? 

Birželio mėn. knyga 
Br. Daubaro

DUONOS BEJIEŠKANT 
Už tris šilingus bus pasiųsta 

Klubo nariams.
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