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PROTESTUOJAME IR RYŽTAMĖS
DBLS Bradfordo skyriaus valdyba, pir
mininkaujama kultūrininko J. Juškos ir tal
kininkaujama gerų bičiulių, rugsėjo 18 d.
St. Mary's salėje surengė didžiulį spaudos
laisvės sukakties paminėjimą. Minėjime da
lyvavo arti dviejų šimtų lietuvių, žiupsnis
jašytojų su EL redaktoriumi, o mūsų spau
dos jubiliejaus damos — lietuviškos knygos
viliojo visų akis ir rankas, kad jas paglėbcsčiuotų ir pas save parsineštų.
Spauda Formuoja Žmones ir Jų Mintis.
— išsamioje atdiarymo kalboje pažymėjo
spaudos bičiulis J. Varanavičius, kuris nuo
taikingai vadovavo minėjimui. Lietuvių
spauda buvo aštrus ginklas, kovojant su
rusų imperija dėl mūsų spaudos laisvės, pas
kui dėl tautos laisvės ir nepriklausomybės;
ir šiandien spaudos reikšmė kovoje dėl mū
sų tėvynės laisvės tokia pati, kaip ir anais
tamsiais Lietuvai laikais. Dėl to mūsų pa
reiga : skaityti savo spaudą, remti ją ir pa
laikyti, kad ji netiltų ir gaivintų mūsų tau
tinę sąmonę.
PAKELIUI Į PERGALĘ

Paskaitą apie kovą dėl mūsų spaudos
laisvės skaitė kun. J. Kuzmickis. Nors lie
tuvių spauda lotyniškomis raidėmis Lietu
voje buvo uždrausta 1865 m., per 40 drau
dimo metų rusai teišleido 54 knygas rusų
raidėmis. Tačiau ir tų niekas neskaitė: Se
redžiaus mokykla 1875 m. lapkričio 1 d.
turėjo 77 egz. tokių knygų, tačiau iki 1877
m. sausio 1 d. jų nė viena nebuvo išplatin
ta; Rumšiškių mokykla 1874 m. turėjo 58
tokias knygas, tačiau tiek pat liko ir 1878
m. sausio 1 d. Priešingai: ir toliau lietuviai
spausdindinosi knygų lotynų raidėmis. Tarp
1864—1883 m, buvo išleista 484 knygos, o
tArp 1883—1903 m. net 1.372. Rusai tas
knygas gaudė ir naikino: 1891—93 m. pa
prūsėje buvo sunaikintos 37.718, o 1900—2
m. — 56.182 knygos. Paminėjęs knygnešių
darbą ir aukas, prelegentas specialiai pami
nėjo šiais metais mirusį rašytoją V. Krėvę
— Mickevičių. Pareigų turi ne tik rašytojai,
bet ir skaitytojai: skaitytojas lietuvis turi
skaityti savo spaudą ir negali jos niekinti,
nes ji jo dvasinis penas, teikiąs kovai ener
gijos ir vedąs į pergalę; rašytojas kuria saišsakydamas ir pasitarnaudamas Tėvynės
reikalui ir jo moralinė pareiga — nepiktnaudoti spaudos tuštiems ginčams, šmeiž
tui.
Pabaigoje J. Kuzmickis pasiūlė šią rezo
liuciją, kurią visi plojimu patvirtino ir pa
siūlė atspausdinti „E. Lietuvyje“:
a) PROTESTUOJAME prieš žiaurią Lie
tuvos okupaciją, prieš Lietuvoje vykdomą
nuolatinę tautžudystę ir paneigimą pagrin
dinio principo, kad kiekviena tauta valdosi
savarankiškai.
b) RYŽTAMĖS tol kovoti ir klabinti j
pasaulio sąžinę, kol Lietuva atgaus laisvę.
c) PASIŽADAME remti ir palaikyti mū
sų kovos dėl Tėvynės laisvės esmines prie
mones — savo laikraščius ir knygas, savas
tautines organizacijas ir kultūrines institu
cijas.
* d) REIŠKIAME giliausią pagarbą mūsų
pavergtos Tėvynės kovotojams — partiza
nams, tremtiniams ir visiems tiems, kurie
priešinasi įsibrovusiam okupantui, ir savo
dvasioje meldžiamės, kad jų aukos būtų
priimtos kaip laisvės grąžinimo laidas.
MOŠŲ GYVYBĖS ELEKSYRAS
Rašytojų meninę dalį pradėjo A lėks. Diėpetris, Lietuvoje pasirodęs su „Dalios karo
lių“ poezijos rinkiniu ir mūsų tremtyje pa
sireiškęs kaip įžvalgus žurnalistas.
Jau Šv. Augustinas ragino jieškoti gyvy
bės eleksyro ne kūnui, o dvasiai; dvasios
gi eleksyras yra spauda, šiandien mūsų tau
ta išėjusi į likimines tragedijos didžiulę
kryžkelę. Rašytojų — tautos gyvybės atsto
vų — pareiga: įsigyventi į šios dienos tau
tos realybę ir kūriniais perduoti šiai kartai,
kad čių dienų kovos paminklai ir ateičiai
• bylotų. Paėmęs lietuvišką knygą, jautiesi
kaip Putino Smuikelis. Retas sustoja ir nu
šluosto nuo Jo veido dulkes, dar retesnis
pasilenkęs pabučiuoja. Knyga taipgi nuo
mūsų veido nušluosto dulkes. Senieji išei
viai, jei jie įdomavosi lietuviška spauda, ir
šiandien domisi lietuviškais reikalais : jei jos
vengė, — pasidarė mūsų dvasiai svetimi.
Tautinės gyvybės eleksyras — tautinė
spauda. Iš jos ateities žmogus sužinos apie
šių laikų lietuvių tautos kančias. Dėl to kad
rašytojai turi kreipti dėmesį į šių dienų sun
kią realybę, imti iš jos temas ir duoti skai
tytojams šios rūšies kūrinių.

IŠKYLA Į LIETUVĄ
Kai jaunutė Polikauskaitė gražiu „Knyg
nešio“ eilėraščiu nukėlė klausytojus į Lietu
vą, dar išsamiau po mielą Tėvynę pavadžiojo red. Br. Daunoras, paskaitęs p. Puzinie?nės, grįžusios šiais metais iš Lietuvos į Pran
cūziją, įspūdžius apie Lietuvą. Lietuviškoji
mokykla naudojama mokinių perauklėji
mui : mokiniai verčiami dėtis prie komjau. nuolių, suteikiant jiems neribotas teises, ver

čiami klausytis leninizmo svaičiojimų, daly
vauti įvairiuose būreliuose. Senieji mokyto
jai arba ištremti, arba kolchozuose dirba.
Kai nespėjama prisigaminti kvalifikuotų
mokytojų, tenkinamasi nemokšomis, bei
sukomunistėjusiais jaunuoliais. Tačiau lie
tuviškas jaunimas laikosi ir nenoriai, tik pri
verstas jungiasi į komjaunuolių eiles.
Antroje dalyje Br. Daunoras papasakojo
įdomią epopėją lietuvio, kuris neseniai pra
siveržė pro geležinę uždangą į Vakarus. Ti
kimės, kad turimą medžiagą Br. Daunoras
paskelbs mūsų spaudoje.

RAŠYTOJŲ KŪRYBA
Toliau pasipylė marga kaip laiškas mūsų
rašytojų kūryba. Du kartūs pasirodęs poe
tas Laimutis Svalkus įsijausdamas paskaitė
šiuos savo eilėraščius: Kenčiančiai šaliai.
Tėvynės beržams, Trys mylimos ir Lietuvai.
Visi eilėraščiai persunkti gilia Tėvynės mei
le, nes niekas negali poetui atstoti savų ber
žų, dangaus mėlynės ir sopulingos kančios.
Mūsų publicistas ir beletristas K. Barėnas
paskaitė naujausio beletristikos kūrinio iš
trauką, iš kurios jau buvo galima susidary
ti ryškų Nepriklausomybės kovų pilkųjų
didvyrių — Gasiūno, Etegučio — charakte
rį, Rūdingą Tėvynės meilę, bet ne šiltų vie
telių svajonę. Stilius vaizdingas, lietuviškas,
ataustas veikėjų dialogais ir nuotaikomis.
Linksmai visus nuteikė rašyt. R. Spalis.
perskaitęs ištrauką iš didesnio romano, ku
riame jumoristiškai vaizduojama dabartis
Lietuvoje. Kaip pats autorius pažymėjo, jo
itin kruopščiai rinkta dabarties tikrovės me
džiaga. Dėl to, kai išgirdome apie liaudies
sūnų Vincą Tarulį ir jo įdomų pasikalbėji
mą su drg. Sapožnikovu, juokėmės ir gėrė
jomės taikliais posakiais ir žodžių žaidimu
(girdi Gegužės I apšlubo, o Pergalė pasti
po) ..
Pagaliau Jonas Gailius davė didesnės
apysakos „Gundymai“ ištrauką charakteri
zavusią Vilkaičių šeimą.
LIETUVIŠKOS DAINOS

VII metai

EUROPOS LEGIONAS?
Sumažėjus viltims suvesti Vak. Euro
pos tautas į vieną pajėgią gynybos bend
ruomenę, amerikiečiai, vokiečių spaudos
žiniomis, tuo atveju, jei prancūzai sukliu
dytų Vokietiją įtraukti i Atlanto paktą,
yra pasiryžę kurti „užsienio legioną“.
Toks legionas sudarytų esminę amerikie
čių armi jos dalį, Į jį būtų priimami sveiki
užsieniečiai 18-35 m., kurie galėtų užimti
puskarninkių ir žemesniųjų karininkų
vietas. Visi augštieji karininkai būtų amerikiečiai. Stojantieji į legioną turėtų
sudaryti sutartis ištarnauti bent 5 metus
ir ligi 10 tarnybos metų gautų pusę to at
lyginimo, kuris išmokamas reguliariems
JAV kariams. Po 10 tarnybos metų legio
nininkai galėtų gauti Amerikos pilietybę
ir tuo pačiu teisę į visą atlyginimą. Tokie
daliniai numatyti sudaryti iš atskirų Eu
ropos ir Azijos tautų. Baigus karą Indoki
nijoje, kaip nurodo visa eilė Europos laik
raščių. dabar šaltojo karo pirmuoju lau
ku vėl tampa Europa, o pirmoj eilėj —
Vokietija. Drauge intensyvėja varžybos
dėl Europos gynybos bendruomenės sukū
rimo ir jos galutinio apipavidalinimo. Vo
kiečių „Christ und Welt" žiniomis, pran
cūzų Paryžiuje leidžiamas „Nouveau
Jour“ paskelbė daugiau duomenų apie
projektuojamą „Europos legioną". Esą,
NATO buvo phruošęs 30 puslapių memo
randumą, kuriame įrodinėjamas reikalas
NATO pajėgas suskirstyti į „intervencinę
armiją11 ir „teritorines armijas“. „Inter
vencinė armija“ būtų sudaryta iš tikrų
kareivių, turinčių tarnauti 7 metus, kurie

būtų suskirstyti pulkais, ginkluoti pačiais
moderniausiais ginklais ir priklausytų tie
siai NATO vadovybei. Tuo tarpu „terito
rinės armijos“ būtų lengviau ginkluotos
ir susidėtų iš trumpiau apmokytų karių.
Vokiečių kontingentai galėtų būti įjungti
į „Europos legioną“, o jei būtų sudaryta
tik iš vienų vokiečių teritorinė armija, tai
tada intervencinę armiją sudarytų kitos
Europos tautos. „Europos legiono“ pro
jektą sudarė NATO komitetas, pirminin
kautas danų admir. Quistgardo, ir patei
kė jį susipažinti generolams Ridgway ir
Rruentheriui. Jį sudarytų 18 motorizuotų
divizijų ir 120 aviacijos eskadrilių. Vokie
čių įjungimui į Vakarų gynybą ir „Euro
pos legiono“ apipavidalinimui esama ir
kitokių planų, pvz. Billote planas, sudary
tas pagal gen. Weygando ir marš. Juino
siūlymus. Sir John Slessor planas ir kt.
Bet vokiečiai, kaip nurodo „Christ u.
Welt", į tokius naujos rūšies „svetimšalių
legionus“ nenorės dėtis. Jie nori juo grei
čiau atgauti visišką savarankiškumą h- į
tokius „legionus“ žiūri labai skeptiškai.
Buv. lenkų karinių dalinių vadas gen.
W. Anders (lietuvių spauda skelbia, kad
iš tikro tai yra Vladas Andriejauskas, ki
lęs nuo Tauragės ir caro armijoj tarnavęs
Kaune, Žaliakalny) pasisako jau dabar
už stiprų lenkų legiono sukūrimą Vaka
ruose. Jis būtų panašus į legioną, koks
buvo Italijoje. Iš' Lenkijos bolševikai gali
sumobilizuoti apie 2 milijonus vyrų, ku
riuos, sumaišę su kitais, galėtų mesti į
kautynes.

L.D.S. LOZORAITIS STRASBURGE
Atvykęs į Baltijos Santarvės ir Bendra
darbiavimo Sutarties pasirašymo 20 metų
sukakties mihėjimą Strasburge š.m. rugsė
jo 12 d„ L.D.Š. čia išbuvo ligi rugsėjo 18 d
Būdamas Strasburge, S. Lozoraitis, kartu
su Min. Dr. S. Bačkiu, padarė vizitus Eu
ropos Tarybos Gener. Sekretoriui Amba
sadoriui L. Marchal, jo Kabineto Direkto
riui Sforza, Gener. Sekret. Pavaduotojui A.
Struycken, Eur. Tarybos Gener. Sekretariato Politikos Direktoriui R. Farace ir
Spaudos bei Informacijos Direktoriui G.P.
Levy, Taip pat jie aplankė Strasburgo Vys
kupą, Vyskupijos Gener. Vikarus, Strasgurgo Burmistrą ir „Dem. Nouv. d'Alsace“
Vyr. Redaktorių J. Knittel, Laisvosios Eu
ropos Kolegijos vadovybę it Kolegijos Lie
tuvių Grupę. Jie ta ip pat dalyvavo Europos Kolegijos priėmime, surengtame Euro
pos Integravimo Studijų Savaitės proga.
Lietuvos Diplomatijos Šefas, dalyvaujant
Dr. S. Bačkiui, Strasburge turėjo ilgesnių
pasikalbėjimų su Specialiosios Komisijos
ginti Interesams Tautų, kurios nėra Euro
pos Taryboje atstovaujamos, Pirmininku

Programa užsitęsė ilgai ir tik mūsų seks
tetas, vadovaujamas J. Juškos, palaikė visų
budrumą ir ginė snūdulį. Šaunūs daininin
kai — T. Burokas, J. Bružinskas, St. Kuliavas, P. Matulevičius ir V. Polikauskas, chor
vedžio talkinami padainavo šias dainas:
Tėviškėlę prisiminus. Iš rytų šalelės ir Dai
ną. Itin jautriai skambėjo:
Ten, kur brolių dainos
vakarais skambėjo
ir Tėvynės krytiai
pakelėj stovėjo..
Dainos visi buvome išsiilgę ir džiaugs
mingai jos klausėmės.
T. Burokas ekspresiškai ir įsijausdamas
paskambino „Sužeistą erelį“. Kūrinys labai
tiko tos dienos nuotaikai.
Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, Es
Pabaigoje pirm. J. Juška padėkojo prog
ramos dalyviams ir į minėjimą atsilankiu tijos, Latvijos, Lenkijos, LIETUVOS, Ru
siems, prašydamas sugiedoti Tautos Himną. munijos, Vengrijos laisvinimo organizacijų
atstovai, susijungę bendrai kovai prieš- soJ. Ks.
vietnię okupaciją, š.m. rugsėjo 20-21 d.d.
New Yorke Carnegie Centro patalpose su
VILIOJA IR TERORIZUOJA
šaukė Sovietų Pavergtųjų Europos Valsty
bių Seimą, kuriame visos sovietų pavergto
TREMTINIUS
sios valstybės turi lygų balsą ir kuris atsto
Pastaraisiais metais iš Pietų Amerikos vauja valiai šimto milionų sovietų paverg
yra išvykę tariamai į Lietuvą vienas ki
tas Lietuvos rusas ar sukoministintas lie tųjų žmonių, kuriems okupantas yra už
tuvis, kurie dabar stengiasi P. Amerikoje čiaupęs bumas.
palikusiems pažįstamiems laiškais ar per
Šios Pavergtosios Jungtinės Tautos bent
kom. spaudą padėti Lietuvoje pavaizduoti
iš
dalies užpildys tą Jungtinių Tautų orga
kuo gražiausiomis spalvomis. Paskesnieji
Įvykiai rodo, kad šiuo metu bolševikai nizacijoje spragą, kuri susidaro dėl to, kad
kiek keičia savo taktiką su tremtiniais. sovietų pavergtosios valstybės jose arba vi
Kartkartėmis kai kurie iš lietuviu pabė sai neatstovaujamos arba, kaip Cekoslovagėlių, ypač turintieji Lietuvoje giminių, kija ir Lenkija, atstovaujamos okupantinių
gauna iš ju laišku, tiksliais savo adresais
ir kai kada, palyginti, gana greitai. Bol papūgų, nei teisiniu, nei politiniu, nei mora
ševikai stengiasi parodyti, kad jie ..viską liniu atžvilgiu nieko bendra neturinčių su
žino“, ir mėgina terorizuoti ypač kai ku tikru ir teisėtu valstybės atstovavimu.
riuos atskirus asmenis, įrodinėdami, kad
Pavergtųjų Jungtinių Tautų Seimas ne
okup. Lietuvoje „nesą jau taip baisu'1 ir
kad padėtis už geležinės uždangos vis apsiribos tik sovietų pavergtomis Europos
„švelnėjanti" tremtiniu atžvilgiu. Tačiau valstybėmis. Pavergtosios Jungtinės Tautos
tokiai naujos rūšies bolševiku, agitacijai
tremtinių masės nepasiduoda, nes jų prak turės didelės reikšmės visų sovietinės agre
tiką žino net per gerai patys iš savo paty sijos aukų likimui. Jos turės reikšmės ko
rimų, kaip bolševikai vra šnekėj“ ir kaip munistinei infiltracijai išryškinti Azijoje ir
jie savo pažadus įvykdė praktikoje.
visur kitur. Be abejojimo šios Pevrgtosios
Neseniai bolševikai minėjo Vilniaus, Jungtinės Tautos turės reikšmės ir JV lais
Kauno, Šiaulių ir kt. miestų „išlaisvin1- vinimo politikai. Jos taip pat bus primini
mo" sukaktis. Tačiau visuose tuose mi
tinguose, bolševikiniuose minėjimuose ir mas ir perspėjimas visiems tiems atsakingie
agitaciniuose pranešimuose nieko nebuvo siems už žmonijos laisvę ir taiką, kurie vis
minima nei apie okupantu slantai nakč'a dar nenori suprasti sovietinių metodų sprog
nugriautus ir pašalintus Vilniaus m. Tris dinti atskirų kraštų vidaus gyvenimo taiką
Krvžius to paties vardo kalne, būdingą
krikščionybės ir sukilimo prieš rusiškąja ir juos izoliuoti tarptautiniuose santykiuose.
caro okupacinį simbolį, teikusį miestui Jos bus perspėjimas ir priminimas visiems
krikščioniška charakterį, nei apie užda tiems, kurie moralės principų sąskaita lin
riąją Katedrą, nei apie Aušros Vartų li
kimą, nei apie Gedimino bokštą, kur vie- kę pasirinkti laikinę ramybę, naiviai tikė
toie mūsų garbingosios trispalvės nūnai dami pasotinsią nepasotinamus sovietų ape
nlėvesuoja simbolizuojanti okupantų vė titus.
liava. Bolševikai pavergimą apšaukė ..iš
Sovietų Pavergtųjų Europos Valstybių
laisvinimu“, žmonių nuskurdimą ir ūkio
susmukimą — „.išvadavimu iš kapitalisti Seimas savo darbą numato paskirstyti ko
nio jungo1, kovojus dėl lietuviškosios tau misijoms: politinei, socialinei, teisinei, ūki
tinės sąmonės išlaikymo — ...pikčiausiais nei. Kiekvienos pavergtosios valstybės de
lietuvių tautos priešais buržuaziniais na
cionalistais“. Tiesa, daug kur pristatyta legaciją seime sudarys 16 atstovų. Lietuvos
bolševikiniu paminklų, visur pilna ..raud. delegaciją sudaro 8 LLK nariai ir 8 atsto
kampelių“. Statyba toli gražu neina tuo vaują vilkinėms partijoms. (J. Audėnas, K.
sparčiu, kaip giriamasi bolševikinės pro Bielinis, M. Brakas, B. Nemickas, V. Sidzi
pagandos. Okupantų prislėgta šalis ir lau
kia, kad kuo greičiau jai išauštų Ir vėl kauskas, A. Trimakas, P. Vainauskas, V.
Vaitiekūnas ir prel J. Balkonas, Ę. Devcnietikroji laisvė.

omišvedu senatoriumi K.
jos
sijos Vice-Pirmininku
bel— Baltijos Draugijos Pi
gų senatoriumi E. de 1
Centro ir Rytų Europos
emisijos. rmininku bei su buvusiais Stfąsburgg.,ąavergtųjų kraštų atstovais — vengrų minjsjeriu P.
de Auer, Lenkijos Ambasadoriumi E. Raczynskiu, Lenkų Socialist: ~
” yde'J~
iti krašriais Z. Zaremba ir Bialas
Cetų syndikalistų sambūrio
Pirkoslovakų Bendruomenės
mininku E. Rehak.
•
zoSavo būvojimo Strasbųr
ir
raitis buvo artimame korit
R.
Latvijos Ministeriais Prancūzijoje
Pusta ir O. Grosvąld, su kuriais, Lietuvos
Atstovui. Prancūzijoje dalyvaujant, turėjo
eilę pasitarimų.
Lietuvos diplomatijos šefas S. Lozorai
tis, grįždamas iš Strasburgo, buvo kelioms
dienoms sustojęs Šveicarijoje, kur tarėsi
su pasiuntinybės patarėju Dr. A. Geručiu
einamojo momento aktualiais Lietuvos ir
tarptautinės politikos reikalais.

PAVERGTOSIOS
JUNGTINĖS TAUTOS
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KOMITETO ATSIŠAUKIMAS
PROF. MYKOLUI BIRŽIŠKAI SUŠELPTI

nė, D. Krivickas, P. Minkunas, V. Rastenis,
J. Repečka, K. Siliūnas, V.Viliamas).
I-oji Pavergtųjų Jungtinių Tautų Seimo
pilnatis trūko tik dvi dienas: rugsėjo 20-21
d.d. Po to seimo pilnatis numatyta sukvies
ti tik spalio gale. Tuo tarpu seimo komisi
jos paruoš seimui svarstytinų projektų.
Tarp svarstytinų klausimų numatyta: 1. so
vietinė agresija, jos padariniai ir jų likvida
vimas, 2, Europos apsijungimas, 3. genoci
das, 4. priverčiamieji darbai ir deportacijos,
5. profesinių sąjungų teisės, 6. moterų ir
jaunimo padėtis, 7. spaudos ir informacijų
laisvė, 8. religijos persekiojimai, 9. karo nu
sikaltimai ir nusikaltėliai, 10. sovietinis teis
mas, 11. sovietų pavergtųjų valstybių val
džios neteisėtumas, 12. sovietinis kolonializmas ir imperializmas, 13. pabėgėliai ir
apatridai, 14. Vakarų prekyba su Rytais,
15.-žemės ūkio padėtis sovietų pavergtuose
kraštuose, 16. Jungtinių Tautų Chartos re
vizija ir kt.
Sovietų Pavergtųjų Europos Valstybių
Seimas posėdžiauja tiesiai priešais Jungtinių Tautų rūmus. Seimo pilnaties metu
prie jo rūmų plevėsuoja devynių sovietų pa
vergtųjų valstybių tautinės vėliavos.
Kor. ,
SUSTIPRINS KULTŪRINĘ KOVĄ
PRIEŠ SOVIETUS
Sovietinė propaganda dažnai tvirtina,
kad JAV gyventojai esą materializmo apsėsti barbarai, kurie neverti politikoje vadovauti. Su malonumu tenka patirti, kad
Amerikos informacijos centras yra pasiryžęs visu griežtumu atremti tos rūšies
rusų skleidžiamus pramanus. Pastaruoju
metu organizuojamas kultūrinis Sovietų
puolimas. Tik ką paskirto kultūros reikalams patarėjo uždavinys — parodyti pašaulio tautoms, jog Amerika yra išgyvenusi ilgą ir vertingą kultūrinių laimėjimų
laikotarpį. Minėtam tikslui bus panaudotos įvairios priemonės: paskaitos, parodos, koncertai, literatūros kūriniai, filmos, radijas ir televizija. Tame Amerikos
dvasinės išraiškos ir polinkių aiškinime
bus pasitelkti muziejai, universitetai, kultūros ir švietimo organizacijos. Tinkamai
nušviestas Amerikos kultūrinio gyvenimo
vaizdas padės sugriauti Sovietų skleidžiamus prasimanymus ir melą. Tai drauge
bus talka ir pavergtųjų tautų laisvinimo
srityje.

Mielas Lietuvi.

Lietuviai džiaugiasi, turėdami laisvėje
prof. Mykolą Biržišką, garbingąjį Nepri
klausomybės Akto signatarą, įžymų mū
sų tautos mokslininką, rašytoją ir visuo
menės veikėją. Jau ketveri metai, kai ’šis
mūsų, tautai nusipelnęs vyras yra priver
stas gyventi tokiomis vargingomis sąlygo
mis, kurios nedaro garbės lietuvių vardui.
Los Angeles lietuvių visuomenė, susi
rinkusi į bendrą pasitarimą, nutarė ap
čiuopiamu būdu ateiti pagalbon. Tam tik
slui buvo išrinktas specialus komitetas, į
kurį įėjo įvairių profesijų ir pažiūrų žmo
nės. Visuomenė pageidavo, kad šis komite
tas susirūpintų sunkiu Mykolo Biržiškos
likimu, sudarytų jam geresnes gyvenimo
ir darbo sąlygas ir duotų pajusti, kad lie
tuviai jį vertina ir gerbia.
Tačiau Los Angeles lietuvių kolonija
yra permaža pati viena šį uždavinį iš
spręsti. Todėl Komitetas tarė kreiptis 1 vi
so pasaulio lietuvius ir jų organizacijas,
prašydamas aukomis prisidėti prie šio
krikščioniško ir Lietuvių Tautai garbingo
darbo. Komitetas tikisi šį mūsų tautos ve
teraną sušelpti ir aprūpinti taip, kad jis
galėtų ramiai gyventi ir dirbti Lietuvos
naudai.
Komitetą sudaro šie visuomenės rinkti
asmenys: pirmininkas Jonas Uždavinys,
vicepirmininkas Chas. Lukšis, Iždininkas
Kun. Kleb. J. A. Kučingis, sekretorius dr.
Petras Pamataitis ir valdybos nariai: Ma
rija J. Aftukienė, adv. Aleksandras Dabšys, Adelė Deringienė ir Bruno Gedimi
nas. Komiteto garbės nariais maloniai su
tiko būti Lietuvių Rašytojų Draugijos pir
mininkas Ben. Babrauskas ir yra pakvies
ti Lietuvių Profesorių Draugijos Ameri
koje pirmininkas dr. P. Jucaitis bei Lietu
vių Žurnalistų Sąjugos pirmininkas V.
Rastenis.
Komitetas skelbia tam tikslui iki 1954
m. gruodžio 1 d. aukų vajų. Aukas prašo
me siųsti iždininko vardu šiuo adresu:
Rev. J.A. Kučingis, 2704 St. George Street,
Los Angeles 27, California. Aukojusių as
menų pavardės ir visas atsiskaitymas bus
skelbiami spaudoje. Atsiskaitymą tikrins
revizijos komisija. Vajui pasibaigus, auko
tojų ir organizacijų vardai bus surašyti į
specialią knygą ir įteikti pačiam prof.
Mykolui Biržiškai.
LIBERALAI UŽ APJUNGTĄ EUROPĄ
IR PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ

PSasižymėjęs liberalų veikėjas G. Gafencu, aprašydamas šveicarų dienraštyje
„Nf;> te Zuęrcher Zeitung“ Nr. 251/1954
sa\*b įspūdžius iš Pasaulinės Liberalų Uni
jos posėdžių Knockėje, Belgijoje, pažymi,
kad liberalai visą laiką kovojo už laisvę,
kurioje įJūtų laisviems žmonėms garan
tuota egzistencija laisvoje bendruomenė
je. šiandien liberalizmas, gyvendamas heroiškoje epochoje, jaučiasi esąs pašauktas
visomis jėgomis kovoti už žmogaus gero
vę. Liberalai supranta, kad Europa turi
būti apjungta' ir ginama. Tik tvirtoj Eu
ropoj bus garantuota žmogui laisvė; susi
skaldžiusioj ir nevieningoj Europoj lais
vė negalės atlaikyti priešingų jėgų puoli
mo. Liberalizmas visą laiką griežčiausiai
kovojo su visokiomis totalinėmis tenden
cijomis. Tarp nacionalsocializmo ir fašiz
mo kankinių rasime taip pat nemaža vo
kiečių ir italų liberalų. Visi Europos libe
ralai yra griežtai nusistatę prieš laukinę
politiką, kurią veda Maskva. Šioje likiminėje kovoje, vedamoje laisvės vardu ir pareikalavusioj visą žmoniją įtempti iki ne
girdėto laipsnio savo jėgas, ir liberalų
veikla, beginant žmogaus teises ir laisvę,
įgauna tiesiog revoliucinį charakterį

KAIP DIDĖJA SOVIETU ŽEMĖS
PIA savo anglų k. leidžiamam biulete
ny Nr. 14/54 skelbia, kad raud. Kinijos
komunistai Suijano provinciją šiaurės Ki
nijoje faktiškai pardavė Šov. Sąjungai.
Oficialiai sakoma, kad minimoji provinci
ja, pagal jos gyventojų „valią“, atsiskyrė
nuo Kinijos ir prisijungė prie autonomi
nės Vidurinės Mongolijos srities. Daugiau
kaip 80 procentų šios provincijos gyven
tojų yra kinai ir patys savo noru nieka
dos nebūtų prie Sov. Sąjungos prisijungę.
Tačiau Sovietai jos pareikalavo kaip stra
tegiškai svarbios vietos.

PAVERGTOSIOS TAUTOS
VIS TIEK BUS VĖL LAISVOS

Antrojo Committee on Communist Ag
=
_____
gression
pranešimo apie jo surinktus
duomenis paskelbimo proga kongresm. E.
J. Bonin pasakė Atstovų Rūmuose kalbą,
kurioje išdėstė, kokį įspūdį jisai susidarė
apie komunistų valdymą, būdamas to ko
miteto nariu.
Kai tik komunistai įsigali, jų veikimą
žymi žiaurumai ir teroras — kalbėjo kng.
Bonin. Žudymai ir plėšimai yra tuo atvėju paprastas reiškinys.
Komitetas konstatavęs, jog kai kurios
grupės komunistų yra specialiai pasmerktos išžudyti be jokio teismo. Tai ypač liečia dvasišikją ir tuos, kurie palaiko krikščionybę O taip pat tas pats likimas laukia valdininkų, politinių veikėjų, teisėjų
ir advokatų, buvusių karių sąjungų vadoVų ir kitų. Lygiu būdu naikinamos visos
didžiausios pavergtų tautų vertybės —
tiek medžiaginės, tiek dvasinės; religija,
kultūra menas, tautinės brangenybės,
Bažnyčios paverčiamos sandėliais, teatrais
ar kalėjimais, paliekant tik vieną kitą,
kad būtų galima tvirtinti, jog paliekama
tikėjimo laisvė. Suimtieji baisiausiais bū
dais kankinami. Propagandos tikslais kar
tais ir komunistai skelbia tariamas amnestijas, tačiau jos taikomos tik kriminalistams, kurių paleidimą seka užpuldinėjimai ir plėšimai.
d^xSIS„lHidė^tS1rinXr^?ncSt^u?nq
tačiau pareiškė viltį, jog pavergtos tautos
vis tiek atgaus laisvę, nes jos atmeta ateistinį komunizmą ir atalsako susitaikyti
su Rusijos vergo likimu.

2
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K. BARĖNAS

LIETUVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE
LIETUVIŠKOS KNYGOS BARE

SAULUTĖ DEBESĖLIUOS

šiandien jau vidutinio amžiaus karta au
go ir mokėsi savo krašte. Kai vyrėlesniems
Visokios yra poezijos, kaip visokios ir jos atstovams teko dar ragauti prieš pirmą
ugnies, jei čia tiktų šitoks palyginimas. Jei jį pasaulinį karą rusiškosios mokyklos, tai
dar vėjyje, dideli gaisrai blaškosi draskosi jaunelesni buvo anos vokiečių okupacijos
ir šiurpą žmogui kelia, rodos, ir ji nuneš metais mokomi arba savo tėvų motinų na
kartu su tuo visu traškėjimu. Šitaip, rodos, mie, arba lankė tuomet šen ten įsteigtas
bus ir su poezija. Patys didieji poetai suima privačias mokyklas, kur nebuvo nei siste
žmogų, užkrečia, priverčia jį džiaugtis ir mos, nei beveik tų pagalbinių literatūrinių
liūdėti, mylėti ir neapkęsti visa jėga, kuri turtų, kuriuos turėjo jau nepriklausomos
plaukia iš jų dėstomų žodžių, lygiai taip, Lietuvos mokyklą lankęs vaikas. Aritmeti
kaip gaisrai, potvyniai, kaip dideli vėjai ir kos uždavinynas, skaitymų knygelė ir ta pa
audros, kaip grožybės ir gilybės, kaip vi ti jau metų metais vartota ir apdraskyta —
sas didelis menas ir gyvenimo prasiverži tai buvo anuomet visas mokinuko turtas.
mai.
Kuo šitą turtą jis dar galėjo papildyti, tai
O, žiūrėk, židinyje kartais žiburiuoja sau iš lūpų į lūpas einančiomis pasakomis ir
kukli liepsnelė, pliūpteri ir vėl prigesta ir jaunimo dainomis, kurios taip pat aptilda
vėl iš naujo pliūpteri. Nepalyginama ii su vo neramiais metais. Bet tie vaikai po savo
tais didžiaisiais gaisrais, o vis dėlto ir prie kojų turėjo savo tėvų ir savo pačių žemę
jos malonu, ypač dar jei už lango lyja ir vi Paskui su nepriklausomybe jau atėjo į mo
duj drėgna, ta drėgmė net pačius kaulus pa kyklą gausybė vadovėlių ir pagalbinių prie
siekia. Jei tos ugnelės nebūtų, dar niūriau monių: vaikų laikraštėliai, prirašomi ge
ir šalčiau būtų.
riausių rašytojų, vaikams skirtos poezijos
šių metų pradžioj pasirodžiusį A. Tyruo- ir prozos knygelės. Palyginti su anais skur
lio sonetų rinkinį Laukų Liepsnos (išleido džiais prieškario ir okupacijų metais, nepri
Venta, 1953 metų data, 44 psl. teksto, vir klausomybės laikų lietuvis vaikas buvo tur
šelis ir iliustracijos Pov. Osmolskio, ats tuolis !
Dabar svetur gyvenantieji lietuviukai ne
pausta 500 egz.) sunku būtų palyginti su
tais didžiaisiais gaisrais, kurie gąsdina ir beturi po savo kojų savo žemės, ir jiems
užu širdies stipriai tveria. Greičiau jo poe iš tolo tenka mokytis mylėti ją. Tai be ga
zija lygintina su ta židinio ugnele, kai už lo sunku. O mums anuomet nei poetai, nei
prozaikiai nerašė vaikiškam proteliui įma
lango lyja.
nomų knygų — nei Maironis, nei niekas.
A. Tyruolis išleidžia nebe pirmą jau rin Kas mūsų šiandien myli savo kraštą ir pri
kinį, ir jis skaitančiam lietuviui gerai pažįs kelia sau vaikystės skurdžius atsiminimus,
tamas ne tik dėl poezijos rinkinių. Žinomas tai ta žemė su viskuo, kas joje buvo, kuri
jis kaip vertėjas Goethės ir Šilerio poezijos, vėlesniosioms kartoms išugdė Brazdžionj—
kaip katalikiškos poezijos antologijos suda Vytę Nemunėlį ir kitus vaikams rašiusius
rytojas, Šekspyro vertėjas, Bjoernsono, plunksnos žmones.
Walter Scotto, kaip vokiečių kalbos specia
Neturėdama žemės, vaikystę tremtyje lei
listas ir tos srities vadovėlių ir žodynu au džiančioj! karta vienu atžvilgiu yra laimin
torius ir kaip katalikiškų laikraščių ben ga: ji turi poetų ir rašytojų, kurie jai rašo
dradarbis. O Šalia to ir poetas, net ir trem ir iš kurių ji gali mokytis mylėti bent iš to
tyje išleidžiąs jau antrą rinkinį ir ypač mėg lo. savo žem^ ir savo kalbą.
stąs soneto formą, vadinas, labai varžan
Nors, tiesa, šiandien tėvai nebepaslankūs
čią, labai klasišką, reikalaujančią iš poeto
nupirkti savo vaikams lietuvišką knygelę,
santūrumo.
dėl to tų knygelių skaičius kas metai mažė
A. Tyruoliui tas santūrumas visiškai sa ja ir gali sumažėti iki nuliaus, bet, žiūrėki
vas, nes jo poezija nė nemėgina drebinti, te, vis dar per metus bent trejetas ketvertas
skaitytoją: jo jausmai plevena, lyg židinio autorių pajėgdavo surasti leidėją ir vaikams
ugnelė, čia labiau pliūpterėdama, čia vėl parašytosioms knygelėms. Vaikams rašąs
prigesdama. Ne, audros čia nepažįstamos vienas autorius išskiriamas iš kitų ir pažy
ir svetimos.
mimas kuklia premija!
O kur gi tos A. Tyruolio poezijos lieps
šių metų pradžioje premija už pernai ge
nelės plevena? Kur čiurlena tie upeliai, už riausią vaikams išleistą knygą gavo poetas
akmenukų šen ten užkliūdami? Vis namo, Leonardas Žitkevičius už savo Saulutę de
kur „liko saulė ir daina ir gėlės, brangesnės besėliuos (išleido Lietuviškos Knygos Klu
man už Šito krašto rožes“. Svetur privers bas).
tas gyventi, svetimus vaizdus matyti, poe
Leonardas Žitkevičius rašo vaikams ir
tas mintimis nuolat vis grįžta namo, kur suaugusiems, rašo rimtai ir linksmai ir yra
„tėviškėje kvepia šienas, — mairūnai, dobi išleidęs nemaža rinkinių. Nemaža jis yra
lėliai ir čiobreliai“, kur jis regi pjovėją vien prirašęs ir vaikams, tiek jiems skirtuosna
marškinį, kur girdi Žiogelių sutartinę, pla laikraštėliuose, tiek
atskirais rinkiniais.
kamą dalgį, kur grėbėjos varto pradalges. Tai poetas, kuris karališkai puikiai moka
Negalėdamas pats pasiekti gimtojo krašto, eiliuoti. Tai jo, kap poeto, dorybė, labai
jis stebi bent gervių skridimą ir dainuoja: reikalinga tam. kuris rašo vaikams.
Nors mūsuose (tai ne vien mūsų nuodė
„Bet kai girdžiu išklysfant gerves, taip ge
ra man. Taip miela širdžiai. Lig pasimaty mė) dar vis nėra išgyvendinta nuomonė,
mo, kol vėl jus perves per bedugnes, jūs kad vaikams gali rašyti kiekvienas eiliaka
lys, kuris pajėgia šiaip taip surimuoti eilu
mano žygio draugės, šviesus pavasaris, kad
tes, bet šalia eiliakalių rašo jiems ir Braz
vėl išgirsčiau, kaip ilgesingai mano žemėn džionis, ir Žitkevičius, ir Jankus, ir Dovy
plaukiat.“
dėnas, taigi tikrieji žodžio meistrai, kaip
Visoj šiandienėj svetimų pagairių nevilty ir turėtų būti.
L. Žiekevičiaus eilės vaikams trumpos ir
A. Tyruolis kankinasi ir bando kristi į ne
viltį, bet ir pilkuose kalnuose ir tarpek skambios, ir iš jo rinkinio labai miela vai
liuose jis nepasimeta. Tebegyvendamas vis kui bus bent iš tolo mokytis mylėti tos že
mės, kuri pati viena mokė ją mylėti, mus,
iškylančiais praeities vaizdais, jis nepameta
kai dar neturėjome vaikams skirtos literatū
vilties „gražiai pareitn aukso mėnesiena, to ros. Paskaitęs Žitkevičiaus eiles, vaikas bus
li palikus kalną ir tarpeklį, j dobilais ir jų skambumo verčiamas dainuoti paskui
kmynu kvapią dieną“.
poetą:
LAUKŲ LIEPSNOS

JURGIS GLIAUDĄ

UŽUOJAUTOS SKELBIMAS
(Iš rinkinio GĘSTANTI SAULĖ)
Užsikrėtęs tremtyje visuomeninės veiklos
bacilomis, Ąžuolėnas neapsivalė nuo jų ir
Amerikoje. Ir pas mus jis atvažiavo vis
toks sušilęs nuo veiklos, lyg atšiaurūs At
lanto vėjai nė vienu laipsniu neatvėsino jo
kraujo didžiojo kraustymosi metu.
Kaip skaistadvasis patriotas, jis tuč tuo
jau įsimaišė į vietos veikėjų būrį ir kiekvie
no susibūriavimo proga ėmė viešai reikštis:
ėmė viešai kalbėti. Kas antras žodis jo kal
bose buvo girdima: prarasta laisvė, pogrin
dis, partizanai, atomo amžius: o paskui ta
tirada iš kito galo: atomo amžius, partiza
nai, pogrindis ir prarasta laisvė.
Visi buvo tuo patenkinti, nes kiekvienas
pasispurdėjimas visuomenėje pas mus jau
įvykis, vertas laikraščio skilčių.
Bet čia Ąžuolėnui nesisekė. Jo pasispurdėjimai neįsiverždavo laikraščių skiltysna,
nes mūsų mieste gyveno tik vienas spaudos
žmogus, korespondentas skirtingo nuo Ąžuolėno pažvalgų leidinio. Savaime aišku,
pažvalgų skirtumas neleido to laikraščio
korespondentui rašyti apie Ąžuolėno visuo
meninius pasispurdėjimus. Savaime aišku ir
tai, kad apie Ąžuolėno veiklą nebūtų tame
laikraštyje rašoma net ir tada, jei Ąžuolė
nas būtų išsprendęs kompaktinės emigraci
jos klausimą arba išvadavęs JJetuvą iš oku
pantų jungo. Nes rašyti Apie Ąžuolėną ne

leido korespondento ir Ąžuolėno pažvajgų
skirtumas.
Tad ir buvo Ąžuolėnas nusmerktas spau
dos nepastebėjimu, kaip jis čia reiškiasi.
Tai buvo juo skaudžiau Ąžuolėnui, nes
jis suskubo pasiekti kažkokios ten apolitiniai-politinės draugijos pirmininko vietos ir
labai norėtų, kad jo vardo garsas plačiai
pasklistų ne tik po žvaigždėtąja Amerikos
vėlia vva; bet ir visuose penkiuose kontinen
tuose, kur dabar išsibarstė politiniai emigratai, išveždami iš stovyklų rugelius, len
ciūgėlius ir aršius barnius dėl skirtingų po
litinių pažvalgų.
Ąžuolėnui buvo skaudu. Juk kiti politi
niai emigrantai skendėja įsikūrimo pelkėje,
rūpinasi butais, baldeliais, užtiesaliukais,
patiesaliukais, taip neišvengiamai reikalin
gais politiniam emigrantui, tėvynę praradu
siam žmogui, o Ąžuolėnas šauniai pirmi
ninkauja apolitiniai-politiniai draugijai, kal
ba apie prarastą laisvę, pogrindį, partiza
nus ir atomo amžių... o jo vardo garsas
nyksta numarintas spaudos nepastebėjimo.
Ąžuolėnienė atnešė jam naujieną: palai
dota Ona Yurcus. Reiškia mirė moteris ir
palaidota.
— Mirė Jurkienė, — sušuko Ąžuolėnas,
išgirdęs iš žmonos tą naujieną, sujaudintas
ir nustebęs. Visuomeninėje veikloje jam tek
davo retkarčiais susidurti su Jurkiene. Jam
pasidarė gaila praleistos progos tarti šiltus

VAIŽGANTO ASMUO
J. KUZMICKIS
„Aš pavydžiu Dr. Jurgiui Matulevi
čiui: kur jis ėjo, kur žengė, ką tik d’rbo,
visur ir visi gaubė jį teisybės ir brolybės
apsiaustu“ —
Kan. J. Tumas-Vaižgantas

Pabaigęs pamokslą, nusitvėrė lėkštelę ir
lengva ristele pasileido į žmonių tarpą. Lėk
štelėje ėmė žvangėti pinigai, o Vaižgantas
kiekvienam aukojusiam mandagiai ir dė
kingai linkčioja galva. Jautėsi intymi sija
tarp kunigo ir maldininkų.
Parinkęs pinigus, nubloškė lėkštelę j šalį
ir kic-kic prie altoriaus tęsti mišių. Man
jau tada atrodė, kad joks kitas kunigas ne
pataikytų taip vikriai ir elegantiškai baž
nyčioje tvarkytis.

VAIŽGANTAS buvo perdaug užsiėmęs,
kad jam būtų rūpėję kokie pilki ir kasdie
niai reikalai. Kai pradėjo eiti Vytauto baž
nyčios rektoriaus pareigas, kai reikėjo res
tauruoti apleistus Dievo namus ir svarbiau
sia burti žmones pamaldoms, jis įrodė esąs
geras statybininkas, ūkvedys ir misijonieSKAIDRUS KAIP AŠARA
rius.
KODĖL žmonės taip mėgo kan. TumąVytauto bažnyčia buvo gražiai atnaujin Vaižgantą? Kodėl jo laikais taip gausiai
ta, reikėjo atnaujinti ir žmonių dvasią.
rinkosi jo aptarnaujamoje bažnyčioje? Ko
dėl net iš tolimos provincijos veržėsi pas jį
VAIŽGANTAS IR INTELIGENTAI
sužieduotinių poros, kad palaimintų jų mo
NEŽINAU, kaip nutiko, tačiau Vytauto
terystę?
bažnyčia garsėjo kaip inteligentų maldos
Nepaslaptis, kad kiekvienas didžiavosi
namai. Pats sodžiuje gimęs ir augęs, puikiai
sodžiaus žmonių psichiką pažindamas, galįs pasigirti turėjęs reikalų su garsiu rašy
Vaižgantas vis dėlto taip maestriškai pri toju, populiariu kanauninku ir profesoriu
ėjo prie Kauno inteligentijos sielos, kad mi. Tačiau ar tik Vaižgantas nebuvo tarsi
kiekvienas skaitė pareiga sekmadienį apsi magikas, sugebėjęs suprasti žmonių reikalus
ir pasirengęs jiems padėti? 1 Juk jis pats ne
lankyti jo tvarkomoje bažnyčioje.
Pamenu, kurių tai vasaros atostogų me-, gailėjo nė šiurkščių žodžių, jei kam Jų rei
tu atplaukiau garlaiviu į Kauną. Viešėda kėjo : juk jis mokėjo ir pasikarščiuoti ir ki
mas pas brolį mokytoją — tarp kitko gerą tam net duris parodyti.
Vaižganto bičiulį ir didelį jo gerbėją, —
Būdamas skaidrus kaip ašara, pats lyg
sekmadienį nudardėjau palei Nemuną bar koks ežeras atspindėjęs Augščiausiąjj Gėrį,
škėjusiu traukinėliu į Senamiestį.
nuolankiai žavėdamasis siektinu asmens toVytauto bažnyčioje buvo apstu žmonių, būlumu, nejučiom traukė savęsp ir visus
gražiai pasipuošusių ir solidžiai atrodančių. tuos, kurie gyveno kažinko augštesnio, kil
Vargonais grojo kažinkokia muzikos žvaig nesnio ilgesiu.
ždė. matyt laisvai pindamas religinius ir gy
Vėl nepaslaptis, kad Vaižgantas buvo gi
venimiškus motyvus i damų sąskambi.
lios religinės dvasios ir priklausė net treti
Paskui pakilią giesmę užtraukė koks tai ninkų brolijai. Juk jis kukliai kaip tretinin
solistas.
kas troško būti ir palaidotas.
Klausiausi susižavėjęs ir žiūrėjau į alto
Juk kaip tik ta pati šventumo mintis iš
rių, prie kurio triūsėsi baltaplaukis Vaiž tryško iš jo širdies, kai rašė apie švento at
gantas. Po pirmosios mišių evangelijos šo minimo arkivyskupą Jurgį Matulaitį:
ko į sakyklą, tėvišku žvilgsniu apmetė susi
— Aš pavydžiu Dr. Jurgiui Matulaičiui,
rinkusius, giedriai nusišypsojo ir pradėjo
savo improvizuotą pamokslą. Kalbėjo sklan — rašė knygai apie ark. Jurgį: — kur jis
džiai, greitoku tempu, nejieškodamas pigių ėjo, kur žengė, ką tik dirbo, visur ir visi
gaubė jį teisybės ir brolybės apsiaustu, vi
ir jaudinančių efektų.
sas savo viltis krovė ant jo žemiškuose ir
dangiškuose dalykuose. Jis turėjo visų naš
tą pakelti ir kažin kur, kažin kam Galin
Ei, tu lėle gražuolėle,
gam nunešti, kad likusiems būtų lengviau.
iš kur tu? — Iš Lietuvos!
Jis mirė in odore sanetitatis .
Nereikia aiškinti, kad tik tas tokias žmo
Nusėtas kelias akmenėliais, —
gaus savybes pastebi, kuris pats jų siekia ir
Kiek akmenėlių, tiek varsų.
ilgisi.
Tai kelias mano tėviškėlės.
Be tėviškėlės man tamsu..
MIRTIES PATALE
»
BUVO
1919
m. vasario 18 dienos rytas
Sėjo sesė ten leliją,
Vilniuje.
Sėjo sesė rūtą.
Vysk. Jurgis, atėjęs į katedrą atlaikyti
Tai skambėjo ten dainelė:
mišių, gavo raštelį, kuriame Vaižgantas
Žilvitėli, tūta!
skundėsi sergąs smegenų uždegimu ir prašė
jį aprūpinti paskutiniais Sakramentais.
Duos broliukas man dūdelę —
Vysk. Jurgis tuoj po mišių nuskubėjo pas
Tai pagrosiu jam dainelę:
ligonį, kurį mėgo ir vertino. Atlikęs išpa
Tir lir ly, rum bum bum —
žintį, Vaižgantas pasišovė Sv. Komuniją,
Duokit mum, bus ir jum.
■’ •"
būtinai ant žemės klūpėdamas priimti, ir
Negaliu čia suminėti visų skambių to vyskupas su tarnu turėjo padėti, kad iš lo
rinkinio posmų, nes jie visi skambūs ir la vos iškeltų...
Tą pačią dieną vysk. Jurgis savo’dieno
bai lengvi mokytis, kartoti, dainuoti. Ir vi
si tie eilėraščiai vaikiški, vadinas, vaikams raštyje pasižymėjo:
— Tai gabus rašytojas, jo raštai nepap
artimais motyvais. Pats aš tikrai pavydžiu
tiems vaikams dėl to, kad pats augdamas rastai vaizdingi. Jis pats, nežiūrint kai kurių
neturėjau poetų, kurie man būtų rašę to silpnybių, doras, geras kunigas, skaisčiai
kias puikias daineles, kaip, štai, Leonardas grynos sielos žmogus, idealistas, labai karš
Žiekevičius rašo, mažiesiems tremtinukams. tai mylįs savo tėvynę, visa širdimi ia’i atsi
Tik tas pavydas sumažėja, kai atsimenu, davęs. Gal perdaug pasidavė tautiškumo
kad mokykliniais metais, neturėdamas ko srovei ir perdaue oaskendo nasauliniuose
vaikams skirta skaityti, bėgiojau drąsiai darbuose. Iš tikruiu, jis sirgo ne smeeenu
savo tėvų žeme. Jiems belieka privelegija uždegimu, o tik dėmėtąja šiltine. Dieve
mokytis mylėti žemę iš knygų, taip pat iš duok, kad pasveiktų.
skambiųjų L. Žiekevičiaus dainelių, apdai
Tiesa, tautiškumo srovė Vaižgantui visą
nuojančių ir Lietuvą ir dabartinę aplinką.
laika buvo arti širdies, bet ji buvo arti šir-

atsisveikinimo žodžius prie Jurkienės karsto, kur jis galėtų įpinti daug liepsnojančio
patriotizmo ir laisvės vilčių.
Po kurio laiko jam atėjo galvon mintis,
veržli, kaip tramplynas po kojomis.
Mirė Ona Yurcus, tėvynės mylėtoja, pa
triotė, taurioji lietuvė! Ji verta užuojautos.
Ir Ąžuolėnas tuč tuojau parašė diktą užuo
jautos pareiškimą, pasirašęs jį savo vardu
ir pavarde, įprasmindamas juos savo apolitiniai-politinės draugijos pirmininko titulu.
Tokias užuojautas jis išsiuntė keletai jam
žinomų leidinių. Jis net gailėjosi, kad anks
čiau jam nebuvo gimus mintis tuo būdu
veržtis spaudos skiltysna. Juk tiek daug ga
lima prirašyti visuomeniškos - reikšmės pa
reiškimų. pasirašant savo vardu ir titulu.
Juk galima kviesti tautiečius į talką gelbėti
tremtinius — ir brūkšt savo vardą su pir
mininko titulu! Juk galima tautiečiams pra
nešti apie kilnius vadovaujamos draugijos
tikslus — ir brūkšt savo vardą su titulu!
Juk tokių progų begalybė! Tik imk. tik pa
stebėk !
,
— Geriau vėliau, kaip niekados. — juo
kėsi sau Ąžuolėnas, jausdamasis dabar nu
tvėręs įvykių raidą už uodegos. — Tegu da
bar pamėgins manęs nepastebėti ir ignopuotitylėjimu. Ne. ylos maiše ncpaslėnsi!
Po kelių dienų iš visų laikraščių jau ky
šojo Ąžuolėno užuojautos skelbimai, kurių
apačioje riebiomis raidėmis riogsojo Ąžuo
lėno pavardė su anolitiniai-oolitinės drau
gijos pirmininko titulu.
Mirė Ona Yurcus, bet gimė Ąžuolėnas
plačiu, milžinišku akiračiu ir stojo žinomas

visai lietuviškai paskaitančiai visuomenei,
Po to įvykiai klostėsi taip:
Tą pat dieną vakarop prie Ąžuolėno buto durų sustojo automobilis. Stambi moteris išsiveržė iš automobilio ir, kaip viesulas,
įsiveržė į Ąžuolėno butą.
Ąžuolėnas išbalo kaip lavonas, pamatęs
atvykusią.
— Ar «š gyva ar negyva? — paklausė
moteris įtūžusiu balsu.
— Kaip, kaip? — sušuko Ąžuolėnas. —
Mrs. Yurcus, jūs dar nemirus!
— Kaip negėda taip mane subiaurinti!
Besarmatis! — rėkė Mrs. Yurcus. —My
gosh! Visas miestas man skambina, vis
klausia, kodėl aš sugalvojau mirti. Vajėzau!
Tiek sarmatos! Gyva ir mirusi. Ir dar prirašei, kad palikau karštai mylimą vyrą, kuris labai nuliūdęs dėl mano mirties. O ma
no vyras seniai mane pametė ir glėbesčiuo
jasi su kažinkokia divorsininke...
— Kaip, Mrs. Yurcus? Kaip, Mrs. Yurcus? — kartojo Ąžuolėnas, išbalęs kaip la
vonas. — Jūs dar gyva!
— Taip, aš gyva! Ir aš dar noriu gyven
ti. O ką tu padarei! Mirė Ona Yurcus.
žinoma, raudona davatkė. O tu mane po
velėna pakišai. Jei neišmanai apie ką rašy
ti, tai sėdėtum kaip pelė po šluota. Nedaryk
kitiems tiek gėdos.
Tik spėjo Mrs. Yurcus trenkti Ąžuolėno
buto durimis, prie Ąžuolėno buto duru su
stojo automobilis, iš kurio išsiveržė augalo
tas vvriškis ir kaip viesulas įsiveržė į Ąžuo
lėno butą.
— Tai kas tave prašė mano žmoną, ma
no pačiukę nabašninkėlę dergti, kruvina

„ŠV> PRANCIŠKAUS DVASIA“
Belley vyskupas Jean Pierre Camus bu
vo artimiausias šv. Pranciškaus Salezo
draugas ir ištikimiausias jo mokinys. Sa
vo knygoje „Šv. Pranciškaus Salezo dva
sia" jis užrašė daugybę pasakymų ir pasi
kalbėjimų ir nupiešė aiškią ir patrauklią
jo asmens apybraižą. Kūrinys pirmą kartą
buvo atspausdintas Prancūzijoje 1639 m„
tačiau jo mintys ir šiandien aktualios.
Kaip Aldous Huxley sako, šituose pus
lapiuose atėjo šv. Pranciškus Salezas kaip
gyvas: mes jį matome, girdime jį kalbant,
jaučiame jo mintį ir charakterį.
Sekmadienio vakare naudinga pasvar
styti gilius, bet paprastus Šv. Pranciškaus
Salezo patarimus.
„

I. DIEVO MEILĖ
1. Tobulėjimo kelias.
Kartą paklausiau šv. Pranciškų, kokis
geriausias būdas tapti tobulu.
— Turi mylėti Dievą visa savo širdimi,
— atsakė, — o savo artimą kaip pats sa
ve.
— Aš neklausiau, kas sudaro tobulybę,
— atsakiau, — bet kaip jos pasiekti?
— Meilė — pakartojo — yra priemonė
ir tikslas, vienas ir vienintelis kelias, ku
riuo mes galime pasiekti tobulybės, kuri
iš tikrųjų pati yra meilė, šv. Povilas pasa
kė: „Aš jums rodau dar kilnesni kelią"
(1 Kor 12,31); ir toliau plačiai aiškina
meilę. Ji yra viso, kas tik gera, esmė. Vi
sos malonės miršta, jei nėra meilės. Tai
yra vienintelis kelias i Dievą, vięnintelė
tiesa, vienintelė sielos gyvybė, nes ji neša
mus iš nuodėmės mirties i malonės gyve
nimą. Ji gaivina tikėjimą ir vilti. Ir kaip
siela yra kūno gyvybe, taip meile yra sie
los gyvybė.
— Aš visa tai numanau, — pasakiau. —
bet noriu žinoti, kaip reikia mylėti Dievą
visa širdimi, o savo artimą kaip patį save?*
Jis vėl tą patį atsakė:
— Mes turime mylėti Dieva, visa savo
širidmi, o savo artimą kaip patys save,
— Aš vis dar nieko nesužinau, — pri
kišau. — Sakykite, kaip aš galiu tokią
meilę pasiekti?
— Geriausias, trumpiausias ir lengviau
sias būdas mylėti Dievą visa širdimi —
mylėti Jį visa būtybe ir širdimi!
Toks buvo trumpas jo atsakas man.

PAMALDOS
BRADFORD — spalio 3 d., 12,30 vai. .
dies ir kitiems „Aušros" bei „Varpo“ žmo
nėms, kurie ilgai svajojo apie pragiedrulius
ir auštantį rytą.
Tai Vaižgantas šoko pirmas šventinti
tautininkų vėliavas, gražiai pagrįsdamas sa
vo įkarštį:
— Šventinkime, kol prašo... •
Vaižgantas 1919 metais nenumirė, nes jo
laukė dar daugybė atskuriančios Lietuvos
darbų.
•
į DARBĄ, I DARBĄ!..
DARBAS buvo Vaižganto viso gyveni
mo šūkis ir programa. Darbas religijos ir
tautos dirvonuose.
Reikia šventinti kino teatrą, skulp. Gry
bo ar kitą paminklą, — va, Vaižgantas jau
ir skuba.
Reikia nuvažiuoti į Kauną dalyvauti
vysk. Matulaičio konsekracijoje ar vėliau,
Kaune apsigyvenus, spraustis į Vilnių pa
laidoti dr. Basanavičių, — va, Vaižgantas
vėl skuba, nors reiktų pačiam ir per tvorą
šokti.
Reikia skaityti paskaitą, išdrožti ugningą
kalba ar pasakyti laidotuvių pamokslą, —
va, Vaižgantas ir ten lekia.
Be jo nebuvo galima įsivaizduoti jokios
didesnės šventės, jokio stambesnio tautos
įvykio.
>
Dėl to. kai tas nenuorama Lietuvos ir
Bažnyčios sūnus pasitraukė iš Vytauto baž
nyčios ir įsikūrė pas giminaitį p. Klimą Ža
liakalnyje. kai pasijuto esąs pensininkas, —'
jis negalėjo ilgai valgyti „loskavą duoną“,
— ir lūžo.

fašiste paversti? — šoko atvykęs ant balto,
kaip drobė. Ąžuolėno.
— Klaida, klaida, — murmėjo Ąžuolė
nas, atatupstas traukdamasis nuo įniršusio
raudonojo našlio. — Klaida, gerbiamasis...
— Privažiavo čia ponų fašistų, karo pa
degėjų! Netik gyvam, ir mirusiam nėra
spakajaus. — rėkė našlys. — Dabar mano
amžiną atilsį nabaŠnikėlei aname pasauly
je bus karšta, kai dasigirs, jogei ją čia taip
išgarsinai. Mano Ona visą gyvenimą buvo
pažangių idėjų; be grabnyčių ir numirė. O
tu padąrei tokią gėdą mums. Dabar visi
skambina, sako nežinojome, kad tavo drau
gė buvo pasislėpusi atžagareivė...
Pasikalbėjimas darėsi vis audringesnis, ir
_
_ padėjęs
________
________
Ąžuolėnas
tik
ranką ant
sunkios peleninės pajuto šiek tiek saugumo. Ir našlys,
pamatęs, kur padėta Ąžuolėno ranka, pasi
darė kiek santūresnis. Ir išsinešdino iš
Ąžuolėno buto, bumbėdamas pro apsipu
tojusius ūsus kažinkokius žodžius, labai pa
našius į: rakalis ir govėda.
O ant stalo guli krūva laikraščių ir kiek
viename Ąžuolėno užuojautos skelbimas,
kuriame riebiomis raidėmis riogsojo jo pa
vardė su visais jo garbingais titulais.
Ąžuolėnui buvo graudu. Didelė audra
perėjo per jį ir sulamdė jo polėkių sparnus.
Jam buvo pavydu galvoti apie tuos smul
kučius politinius emigrantus, kurie su galva
skendėja įsikūrimo pelkėje, rūpindamiesi .
butais, baldeliais, užtiesaliukais, patiesaliu-'
kais, taip neišvengiamai reikalingais politi- .
niam emigrantui, be tėvynės palikusiam j
žmogui.
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
NIDOS KNYGŲ KLUBO PRAŠYMAS

Šių metų pavasarį susitveręs Londone
Nidos Knygų Klubas pirmuoju savo lei
diniu yra išleidęs knygą „Žalgiris", ši
knyga, pradžioje, buvo pasiųsta su atitin
kamais laiškeliais, kuriuose buvo prašoma
arba paimti šią knygą ir atsilyginti, arba
bent malonėti ją grąžinti. Iki šiolei, po
keturių mėnesių, apie 700 lietuvių, gavu
sių šią knygą, nei jos grąžino, nei atsis
kaitė. Kadangi atsirantda skaitytojų, ku
rie nori turėti visus leidinius, Nidos Kny( gų Klubas labai nuoširdžiai prašo tų, ku
rie gavo knygą „Žalgiris“, bet ligi šiolei
neatsiliepė, grąžinti „Žalgirio“ knygą,
kurios leidykla nebeturi tiems, naujai už
sisakantiems. Už šitokį sugrąžinimą Ni
dos Knygų Klubas bus nuoširdžiai dėkin
gas. Nidos Knygų Klubas, 3, Southern
Row, London W. 10.
* * * * *

PRANCŪZIJA

COVENTRY

CORBY

Coventriečiai lietuviai nepraleidžia nė
vienos lietuviams reikšmingesnės šventės
tinkamai npaminėję. Reikia pripažinti,
kad šitokią šioje kolonijoje tradiciją įve
dė veiklusis Coventrio DBLS skyriaus pir
mininkas J. Kazlauskas, talkininkaujamas
kitų valdybos narių. Jonas Kazlauskas, su
geba pritraukti į tokius minėjimus ir tuos
lietuvius, kurie anksčiau niekur nedaly
vaudavę. Jis taip pat sugeba minėjimus ir
pobūvius organizuoti, pats dažnais atve
jais atlikdamas programos dalį.
Rugsėjo 8-tosios proga coventriečiai su
ruošė Minėjimą nuolatinėje jųjų buveinė
je Pilot salėje. įžangos žodyje pirmininkas
pasveikino susirinkusius, paaiškindamas
kuriuo tikslu čia susirinkta. Paskaitą —
Lietuvos istorijos apžvalgą ir atinkamas
išvadas dabarčiai padarė DBLS pirminin
kas M. Bajorinas. Meninėje dalyje daly
vavo daininkė Valterlenė iš Birminghamo
ir J. Kazlauskas, orkestrui pritariant, pa
deklamavo kelis kūrinėlius. Grojo sava
sis — coventriečlų orkestras.
Be coventriečių, minėjiman atsilankė
lietuviai iš Corby, Kętteringo, Birmingha
mo, Wolverhamptond, Leamingtono, Man
chesterio ir Londono.
(br.)

Corby Skyriaus Valdyba ir visuomenė
reiškia nuoširdžią padėką Manchesterio
scenos mėgėjų grupei, už meniškai suvai
dintą komediją „Buhalterijos Klaida“,
DBLS pirmininkui M. Bajorinui už įdomią
paskaitą, latvių „Dauguvos Vanagų" są
jungos atstovui už tartą gražų žodį minė
jimo metu, Nottinghamo skyriaus valdy
bai už suorganizuotą ekskursiją ir visiems
minėjime dalyvavusiems ir prisidėjusiems
prie Rugsėjo 8-sios minėjimo suruošimo
lietuviams corbiečiams.
Skyriaus Valdyba

ŠALPOS DRAUGIJOS DEŠIMTMETIS

Čiurlionis, J. Savickas, O. Milašius, J. Bal
1. Istorija
trušaitis, Maironis, Tumas Vaižgantas ir
Š.m. rugsėjo mėn. 15 d. sueina dešimts kiti...
rūpesčiu įsteigta bib
metų nuo Lietuvių Šalpos Draugijos įsi- lioteka,Pirmininkės
kur yra nemaža knygų ir kelias
steigimo. Lygiai prieš dešimts metų p.p. dešimts net
gana retų ir brangių. Draugi
Kiaulėnų bute įvyko steigiamasis susirin jos globoje veikusi
Studentų Sekcija pas
kimas. Jame dalyvavo apie 30 asmenų. Jų kaitomis bei diskusijomis
aktualiuo
tarpe buvo Lietuvos Pasiuntinybės nariai, sius klausimus meninėje, kėlė
politinėje bei
Kun. Dr. Reičiūnas, keli studentai, keli religinėje plotmėje. Nors nedideliam
bū
lietuviai politiniai kaliniai, neseniai ištrū riui esant visuomet Paryžiuje veikė cho
kę iš vokiečių stovyklų ir keletas asmenų ro ir tautinių šokių sambūriai. Paskuti
iš senosios lietuvių emigracijos Paryžiu
metais studentų ir šiaip kultūrinin
LEEDS
je. Steigiamajame s-me buvo priimti įsta niais
kų skaičiui dar labiau sumažėjus, vis tiek,
tai
ir
išrinkta
valdyba
bei
Revizijos
Ko

PASITARIMAS
pasišventėlių ligi šiol pavykdavo pa
Draugija buvo pavadinta „Lietu dėka
sirodyti Paryžiuje su lietuviška daina ir
Rugsėjo 19 d. gražų popietį Leeds .H. misija.
vių
Sąjunga
Prancūzijoje
“
.
Tuojau
buvo
Rosary bažn. lietuviai turėjo savo pamal imtasi žygių Sąjungą įregistruoti. Deja, šokiais ne tik savo tarpe, bet ir svetimų
jų. Paminėtini ir paskutinių metų pasiro
das, kurias atlaikė ir pamokslą apie Moti dėl
įvairių politinių- aplinkybių negreit dymai
Sorbonos Tarptautiniam Festivaly
ną Mariją pasakė kun. J. Kuzmickis.
buvo
gautas
leidimas
veikti.
Be
to,
atitin

je,
Karininkų Ramovėje ir kitur. Ryšium
Tuoj' po pamaldų parapijos salėje lietu kamos įstaigos, Lietuvos Atstovui besirū
viai susirinko aptarti savo religinius rei pinant, sutiko Sąjungai duoti leidimą, jei su mūsų tautos tragiškais įvykiais Pran
AMERIKIEČIŲ ARMIJOJE
kalus. Pirmiausia visi pritarė, kad ir to ji pakeis savo vardą i „Lietuvių Šalpos cūzijos Bendruomenei-Draugijai kartu su
Žinome, kad jauni lietuviai, išemigra
liau bažn. komitetą sudarytų S. Kašiuba Draugiją Prancūzijoje“, arba į „Lietuvių latviais ir estais pavyko suorganizuoti du
vę Amerikon, privalo atlikti karinę prie
ir P. Miliauskas, kurie tas pareigas eina Pabėgėlių Draugiją Prancūzijoje“. Dėl didelius deportacijų minėjimus, ypač 1952
volę. Šiorpis dienomis „E. Lietuvio" redak
jau bene du metai. Toliau buvo nutarta pa suprantamų sumetimų, tikslu, kad visi lie metais, globojant Prancūzų Komitetui už
ciją aplankė 1951 metais iš Coventrio į
maldų metu daryti specialią rinkliavą tuviai
Laisvąją Europą. Apie priliptas rezoliuci
į draugiją galėtų įsirašyti, buvo jas
JAV išvykęs jaunas lietuvis. Eduardas
rašė ir Paryžiaus spauda. Tas pats
prie durų ir surinktus pinigus duoti baž parinktas
vardas
„Lietuvių
šalpos
D-gija
Rydelis, šiuo metu baigia atlikti karinę
nyčios klebonui už malonų leidimą naudo Prancūzijoje“. Taip, po pakartotinų Val reiškėsi Strasburge, Mulhouse, Lyon pri
•prievolę. Svetys papasakojo, kad jis visiš DERBY
tis gražiais Dievo namais.
prie vietos sąlygų. Reikia dar
žygių Draugija gavo oficialų leidi sitaikant
kai nesigailįs patekęs į amerikiečių karių
Toliau kun. kapelionas painformavo dybos
pridurti, jog Draugijos-Bendruomenės dė
Rugsėjo 12 d. skyriaus patalpose įvyko apie
mą
1947
m.
kovo
31
d.
Tai
paskelbus
eiles, kur daug ko išmokęs .patyręs, pama
spalio 31 d. Bradforde rengiamą di
ka toje pačioje visuomeninėje plotmėje
tęs pasaulį. E. Rydelis yra užsitarnavęs Tautos šventės, Rugsėjo 8-tosios minėji džiulę Marijos šventę — atlaidus, kuriuo „Journal Officiel" buvo pradėtas aktingas vyko ir vyksta gražus lietuvių, latvių ir
korporaio laipsnį, tarnaująs lengvųjų tan mas. Minėjimą atidarė sk. pirmininkas P. se žadėjo dalyvauti Leeds Vyskupas ir pa veiklos darbas.
estų bendradarbiavimas. Buvo keliama
kų dalinyje, vakarų Europoje, Po penkių Popika, trumpai apibūdindamas šios die sakyti kelis žodžius. į šventę jau pakvies
Reikia pasakyti, kad Draugija užsire- draugiškumo dvasia, ruošiant bendrus
mėnesių jis paleidžiamas i atsargą ir grįž nos reikšmę, pareikšdamas viltį, kad anks tas ir sutiko dalyvauti didelis Škotijos lie gistravusi Prefektūroje, nors dar neturė pobūvius, posėdžius, tautinius bendrai
tąs į Clevelanną, kur gyvena jo tėvai ir io čiau ar vėliau mes vėl galėsime švęsti šią tuviu Šv. Cecilijos choras, diriguojamas p. dama oficialaus leidimo jau veikė, bet tik siais reikalais minėjimus.
laukia prieš kariuomenę paliktas geras šventę laisvoje Lietuvoje. Paskaitą skaitė A. Varnaitytės — Mulleri. Be to, bus keli šalpos srityje. Tuojau po steigiamojo s-mo
Religiniu tautiniu požiūrių DraugijaK. Vaitkevičius, paminėdamas visus tuos svečiai kunigai ir lietuvių iš įvairių net buvo sudaryta šalpos Komisija, kurion Bendruomenė
darbas.
visuomet stengėsi bendra,
įvykius
Lietuvos
istorijos
bėgyje,
kurie
♦ E. Rydelis jau antrą kartą gaunąs atos
tolimesnių vietų. Iš kaikur jau rengiamos įėjo kun. dr. Reičiūnas, O. Bačkienė, dai darbiauti ir padėti Lietuvių Katalikų Mi
iškėlė
Lietuvą
į
jos
garbės
ir
galybės
vir

togas kurių metu aplankė Ispaniją. Švei
specialios ekskursijos. Leeds lietuviai, ne lininkas P. Kiaulėnas ir A.A. M. Juškevi sijai. Jos Direktoriai buvo nuolatiniai
cariją, Prancūziją, Angliją ir kitus kraš šūnes, privesdamas prie Rugsėjo 8-tosios. žadėdami dalyvauti šventėje, nuoširdžio čius. šioji Komisija organizavo pirmąją Draugijos-Bendruomenės Valdybų nariai.
tus. Tarnybos metu dirbąs 8 valandas, o Minėjimas baigtas Tautos Himnu.
mis aukomis (7sv. lOšil.) parėmė šventės lietuviams pabėgėliams ir buvusiems po
Baigiant šios rūšies veiklos apžvalgą
laisvąsias valandas praleidžia taip, kaip
fondą, kad būtų lengvesnė rengėju, našta. litiniams kaliniams pagalbą. Ji rinko au tenka dar paminėti, jog Draugija-Ben*****
kiekvienam patinka.
Pabaigoje buvo papaskotos paskutinės kas pinigais, maistu, drabužiais. Ji rūpino druomenė visokiais būdais rūpinosi įeiti
— Po pasaulį važinėti — reikia pinigų.
Po minėjimo buvo sukviestas eilinis naujienos iš okupuotos Lietuvos. Buvo pa si bendra lietuvių globa, palikdama Lietu
su tarptautiniais Sąjūdžiais ir
Ar kariuomenėje būdamas, galite uždirbti skyriaus susirinkimas. Su dideliu dėmesiu reikšta nuomonė, kad tokios sueigos būtų vos atstovui rūpintis lietuvių pabėgėlių įtenkontaktą
per pavienius asmenis, ar pačią orga
tiek, kad įveikiate atostogas praleisti bet susirinkusieji išklausė plataus skyr. sek dažniau rengiamos,
dokumentais, šia proga reikia ypatingai nizaciją (kaip M.M.M.) atstovauti lietu
kuriame krašte?
retoriaus Levinsko pranešimo apie skyrių
pažymėti senosios lietuvių emigracijos vius ir kelti Lietuvos vardą. Tas ypačiai
— Jei dolerius, kuriuos gaunu tarnau valdybų suvažiavimą Londone.
nuoširdumą ir begalinį duosnumą savie išryškinta šių metų Krašto Valdybos pra
ŠVEICARIJA
damas kariuomenėje, išvertus į svarus, tai
į antibolševikinio bloko komitetą išrink
siems tremtiniams. Nuo 1945 metų pra nešime Europos Bendruomenių atstovams.
gaunu truputį daugiau, negu dirbdamas tas B. Zinkevičius ir jį pavaduoti Jonokas.
džios šalpos Komisijai atėjo į pagalbą Be to, per labai trumpą laiką Pr.L.B. la
Nuo
rugpjūčio
25
iki
rugsėjo
15
d.
NeuCoventrio tekstilės fabrike. Be to, kaip ži
Einamuose skyriaus reikaluose buvo iš
BALFas, kuris ėmėsi pagrindinio šalpos bai gražiai ir aktingai įsijungė į Europos
note, visas išlaikymas juk taip pat nemo keltas sumanymas, prieš kurį laiką miru chatel mieste, Šveicarijoje, vyko tarptau darbo, turėdamas reguliarią Centro para Kraštų
Bendruomenių veiklą bei rūpes
kamas. O maistas yra toks geras, kad ne siam a.a. Ivanąuskui, palaidotam Derby tinė lėlių paroda. Dr. med. dent. E. Vait mą pinigais, drabužiais, maistu.
Pirmon galvon susirūpinta Vasario
reikia iš šalies prisidurti. Todėl ir atosto kapinėse, pastatyti paminklą. Susirinku kevičiūtės. gyvenančios ir savo specialy Draugija gavusi leidimą ėmė plėsti sa čius.
16-tos Gimnazija, „Europos Lietuviu", Vy
gas galime praleisti ten, kur norime, nela sieji vienbalsiai tam sumanymui pritarė bėje dirbančios tame mieste, pastangomis vo darbą daugiau visuomenine kultūrine dūno
raštų leidimu ir t.t.
bai varžydamiesi su išlaidomis, — paaiš ir pavedė skyriaus valdybai pravesti rink parodoje dalyvavo taip pat ir Lietuva. kryptimi ir jau visoje Prancūzijoje. Nuo
Šalia emigracinių ir kitų svarbių reika
Eksponatus suteikė Dr. 'A. Geručio vado
kino corporalas Rydelis.
liavą paminklui pastatyti. Pažymėtina, vaujamas
Bibliografinis Archy 1945 metų spalio mėn. 20 d. ji pradėjo lų jau aukščiau suminėtų L.Š. Dr-jos-BėnIš Lietuvos Rydelis išvyko labai jaunas, kad derbiečių lietuviai jau antrą pamink vas Berne.Lietuvių
Lietuviškus tautinius rūbus leisti savo biuletenį, kurio išėjo keturioli druomenės kasdieninis darbas buvo pa
vos baigęs Kauno „Aušros" berniukų gim lą savo įnirusiems tautiečiams ruošiasi dėvinčios
lėlės turėjo nemaža pasisekimo. ka numerių. Juose galima matyti ryškus galbos rankos tiesimas vargo, nelaimės iš
nazijos 3 klases. Jojo tėvelis buvo patekęs statyti. Prieš keletą metų mirusiam a.a.
L.Š. D-jos veiklos vaizdas. Biuletenio dė tiktiems lietuviams. Padėta ir padedama
su vokiečių belaisviais Jugoslavijon. Tik Meškauskui, palaidotam Castle Donington Lietuva buvo vienintelis Pabaltijo kraš ka
buvo pasiekti visi lietuviai ir net tie, kiek tik pagal esamas sąlygas buvo įmano
tas,
dalyvavęs
parodoje.
tada, kai sūnus įstojo amerikiečių armijon, kapinėse, Derby skyrius pastatė gražų pa
kurie
buvo svetimšalių legione bei kitose ma. Nebuvo pamiršti seneliai, ligoniai, be
*
*
*
jam pavykę ir Jugoslavijoje įstrigusį tė minklą, kainavusį apie 50 svarų.
darbiai, skaitlingos šeimos. Nebuvo pa
Prancūzijos Sąjungos vietovėse.
Tautos
šventės,
rugsėjo
8
d.,
proga
Švei
vą atgabenti Amerikon.
Susirinkime buvo iškeltas pasiūlymas
Pasaulio Lietuvių Bendruome miršti nei mūsų legionieriai ir ne vienam
Naujokas, nenorįs atlikti karinės prievo- įsigyti skyriaus pianiną. Prieš kurį laiką carijos Lietuvių Bendruomenės valdybos nėsIškilus
reikalui, L.Š. D-ja irgi pirmuosiuose civilinio gyvėnimo žings
• lės, labai apsunkina savo ateitį. Jis nega p. Ramonis stvėrėsi organizuoti vyrų cho pirmininkas A. Paulaitis sukvietė savo ėmėsiorganizavimo
iniciatyvos. Tuo reikalu ji sušaukė niuose buvo padėta. Žinoma, reikalavimai
lįs gauti geresnio darbo nei kitų pilietinių relį, j kurį istojo apie 15 choristų. Jų dė namuose Zuericho lietuvius, kur jie buvo 1950. 10.
22 d. Paryžiuje Prancūzijos lietu dideli, o ištekliai riboti. Tą sąmoningas
privilegijų, todėl, Rydelio nuomone, veng ka lietuviškų pamaldų metu, šis choras pavaišinti lietuviškais valgiais. Juos pa
lietuvis supranta ir blaiviai žiūri, nors
ti karinės prievolės neapsimoka, vien del gieda lietuviškas giesmes, p. Ramoniui rengė veikli valdybos sekretorė — kasi vių atstovų suvažiavimą, kurio proga bu nuoširdūs žodžiai ir nevisuomet suprantaišrinktas PLB Laikinis Organizacinis
ateities.
vargonais pritariant. Pianiną įsigijus, šis ninkė ponia Dora Thoma-Mašalaitė. šei vo
Komitetas (LOK-as). Bet dėl emigracijos mi be pinigo...
* * * * *
choras pasirodys Kariuomenės šventės mininkas savo kalboje nušvietė šio pobū jo
3. Išvados.
narių skaičiui visiškai sumažėjus, jis
vio tikslą — paminėti lietuvių tautos šven
proga.
Susirinkimas
vienbalsiai
nutarė
Apžvelgus nors labai trumpai Draugi1953
metų
pavasarį
atsistatydino
ir
jo
pa

ALGIS ŠUKYS GAVO STIPENDIJĄ
tę.
į
minėjimą
iš
Berno
buvo
atvykęs
Dr.
pianiną įsigyti ir įgalino valdybą tam rei
jos-Bendruomenės
__
dešimtmeti reikia kon
A. Gerutis, Bendruomenės tarybos pirmi reigas perėmė L.Š. D-jos Valdyba gavusi ___
Anglijon atvykęs mūsų jaunimas turėjo kalui pravesti rinkliavą.
statuoti, jog pirmasis organizacinis eta
iš
Lietuvybės
Išlaikymo
Tarnybos
patvir

ninkas,
kuris
kitą
dieną
vėl
susirinku

sunkius kelius, kol pramoko kalbos. Ne
Tenka pažymėti, kad nors Derby sky
pas yra baigtas. Per tą dešimtmetį ši or
žiūrint tai, lietuvių vaikai gana per trum rius ir neskaitlingas, bet dirba vieningai, siems tautiečiams' nušvietė bendrą padėtį. tinimą. Tais pačiais metais lapkričio mėn. ganizacija
iškėlė ir išvystė tautinio išsi15 d. buvo pravesti Prancūzijos Bendruo
pą laiką sugebėjo įkopti į pirmaeilius mo veiklus ir jautrus lietuviškiems reikalams.
♦ ♦ ♦
visuotini rinkirrfei į Krašto Tarybą likymo, tautinio solidarumo, laisvės kovų
kinius. Atvykę į šį kraštą 12—13 metų
B. irW. Linderių duktė Alina pabaigė menės
K.
ir Garbės Teismą. Tų pačių metų gruo ir savitarpinės pagalbos šūkius bei idėjas.
jaunuoliai šiais metais jau baigė krašto
laborantės mokslą ir dabar dirba savo džio
mėn. Taryba savo posėdyje išrinko Šiandien Lietuvių Bendruomenė Prancū
gimnazijas, kiti lanko augštesnes klases
specialybėje, Berne.
Krašto Valdybą ir Revizijos Komisiją bei zijoje turi tas minimalines sąlygas, dėl
ir po metų kitų, taip pat bus abiturientai. MANSFIELDAS
Berno ir apylinkės lietuviai jau kelinti nutarė
tikslingumo ir praktiškumo sume kurių ji per pirmąjį dešimtmeti kovojo.
Bradforde šiais metais labai gerai baigė
metai reguliariai susirenka kartą per mė
Mansfielde gyvena apie 30 lietuvių. Be nesį ir darniai aptaria tautinius reikalus. timais, prašyti L.Š. D-ją kaip organizaci Prancūzijos Lietuvių Bendruomenė ir for
gimnaziją Algis Šukys, kuris gavo stipen
maliai ir materialiai tvirtai stovi ant ko
diją kalboms studijuoti Manchesterio uni veik visi angliakasiai, nevedę, todėl ir Vasario 16 Gimnazijai kiekvienas Šveica ją apimančią Prancūzijos lietuvius, persi jų.
turi visos Prancūzijos lietuvių rink
versitete. Savanoriui Šukiui, Algio tėve pasitalpinę daugumoje anglių kasyklos rijos sostinės lietuvis aukoja po Fr. 5.—. organizuoti i Lietuvių Bendruomenę Pran tus Ji
vadovaujamus organus, turi savo SveIšrinktoji Valdyba, L.Š. D-jos
liui, dirbančiam sunkų darbą Bradtordo hostelyje.
Pinigus renka dr. med. vet. A. Kušlys, cūzijoje.
tainę-raštinę,
turi bibloteką, leidžia savo
Hostelis prastokas. Gyvena po du kam Berno universiteto vet.-patalog. instituto susirinkimui pritarus, ėmėsi žygių forma
pramonėje, yra didelis džiaugsmas ir pa
informacinį biuletenį. Ji turi apmokamą
sididžiavimas, kad jo sūnus jau savaran bariuose, kuriuose net ir stalo nėra. Šiaip vyr. asistentas. Taip pat visa eilė tautie liai ir oficialiai reikalą sutvarkyti. Taip L reikalų
kuris atsideda administra
kiškas studentas, siekiąs mokslo, o per jį hostelis turi įvairius patogumus: ambula čių yra užsisakę Lietuvių Enciklopediją. Š. D-ja 1954 m. sausio mėn. 26 d. Prancū ciniams vedėją,
ir lietuvių bėgamiesiems reika
zų valdžios leidimu tapo Lietuvių Bend
kovoti už savo tėvų žemę, dėl kurios lais toriją, sporto salę, susirinkimų sale ir kit.
lams. Dėka savo intensyvios veiklos L.Š.
ruomene Prancūzijoje.
Rugsėjo mėn. 12 d., įvyko DBLS Mansvės prieš 35 metus kovojo jo tėvas.
šaulytė, buv. Lietuvos diploma
Nuo pat Draugijos dabar Bendruome Dr-ja-Bendruomenė sugebėjo atkreipti J
Reikia pastebėti, kad Anglijoje yra ir fieldo skyriaus visuotinas metinis nariu to Birutė
Vasario 16 d. nepriklausomybės ak nės įsikūrimo didžiausią ir sunkiausią save dėmesį, įsigyti pasitikėjimą visuome
daugiau gabių moksleivių tyliai dirbą susirinkimas, į kurį atsilankė Nottingha- to ir
signataro Dr. Jurgio Šaulio duktė, su veiklos naštą teko pakelti dabartinei Lie nėje ir pas svetimuosius ir net gauti pa.
gimnazijose, tėvų padedami. Visi jie Sie mo Apygardos Valdybos sekretorius K. motina,
gyvena Bazelyje, kur dirba kaipo tuvių Bendroumenės Krašto Valdybos ramą iš Laisvosios Europos Komiteto.
kia mokslo, nepamiršdami savo tėvų kal Deveikis.
oas prof. T, Reichsteiną, Nobe Pirmininkei poniai O. Bačkienei, kuri per
Iš visko matome, jog veiklos metodo bū
bos, dažnai prisidėdami prie lietuviško gy
Susirinkimą atidarė skyriaus pirminin sekretorė
lio
premijos
laureatą. B. šaulytė gyvai da tą dešimtmetį be pertraukos buvo tos or ta eiti sistematingai nuo mažesnio prie di
venimo. Gaila tik, kad mes. suaugę, labai kas St. Nedzelskis, pakviesdamas susirin lyvauja lietuvių
veikloje
ir
yra
Šveicari

desnio
neapsunkinant perdaug nei visuo
mažai teatkreipiame dėmesio į tuos mūsų kimui pirmininkauti svetį K. Deveiki, o
ganizacijos valdyboje ir septynius metus
Lietuvių Bendruomenės tarybos sekre ėjo Valdybos Pirmininkės pareigas. Be jos menės, nei pačios organizacijos. Žengiant
tautos ateities darbuotojus.
sekretoriauti P. Karalių. Skyrius turi 21 jos
torė. Iš savo tėvo ji yra paveldėjusi visą Draugijai po vienerius metus pirmininka į II-jį dešimtmetį gal neprošalį būtų pa
narį. Susirinkime dalyvavo 18 narių.
*****
eilę Šveicarijoje neseniai mirusio dail. vo
K.' Deveikis
perskaitė dienotvarkės Jono
dailininkas Petras Kiaulėnas, pulk. J. galvoti, kaip, Krašto Valdybos Pirminin
Mackevičiaus paveikslų, nutapytų Lanskoronskis
kės, pranešime iškeltą mintį — Lietuvių
DAILININKAS K. DARGIS
ir Tėvas K. Pečys, S.J.
punktus, tarė žodį, ragindamas susirinki dar Italijoje,
kur ilgą laiką gyveno ir Dr.
Kultūros Namų reikalą Paryžiuje reali
mą pravesti rimtai, demokratiškai, nesle J šaulys.
DIRBA SAVO PROFESIJOJE
2. Veikla.
zuoti. Tebūnie šis tikslas mūsų dešimtme
piant
jokių
nesklandumų.
Jis
susirinku

*
*
*
Londone gyvenąs dailininkas K. Dargis sius pasveikino Nottinghamo Apygardos
čio proga su dideliu pasiryžimu sutiktas
Apžvelgę
formalinę
organizacijos
istori

ilgus metus dirbęs plytinėje ir kitos rūšies Pirmininko Kudlos vardu.
Ženevoje gyvenanti dailininkė Juzė Sta jos pusę, nors trumpais bruožais stengsi ir antrame dešimtmetyje realizuotas.
sunkioje pramonėje, šią vasarą gavo dar
A. J.
Pranešimą padarė skyriaus Pirminin nulienė praleido vasaros dalį Graubiun- mės įžiūrėti, ką ši organizacija Prancūzi
bą vienoje Londono firmoje, kur jis pie kas Nedzelskis apie skyriaus būklę ir nu deno kantono kalnuose, kur nutapė visą joje
padariusi. Tautiniu — visuomeni
šia kino teatrams plakatus didiesiems va veiktus bei dar reikalingus nuveikti dar eilę nuotaikingų paveikslų. Jos vyras niu yra
požiūriu Draugija — Bendruomenė BALTIJOS SANTARVĖS MINĖJIMAS
karų Londono kino teatrams ir taip pat bus.
skulptorius Gabrielius Stanulis irgi atsidė per savo pirmąjį dešimtmetį yra suvaidi
PARYŽIUJE
užsienyje rodomiems britų gamybos fil
jęs kuria.
nusi didelį vaidmenį. Jai pavyko sutelkti
Skyriaus kasininkas Mikalauskas pain
* * *
mams.
š.m, rugsėjo mėn. 10 d. įvyko lietuvių,
į savo organizacijos rėmus beveik, visus
formavo apie skyriaus kasos ir nario mo
*****
N. Prielaida, Ženevos lietuvis, priimtas lietuvius, kurie Prancūzijoje gyvena. Vi latvių ir estų susirinkimas-pobūvįa, Balti
kesčio mokėjimo eigą. Pasirodė, kad pini j Jungtinių
LIETUVOS, LATVIJOS IR ESTUOS
Tautų Organizacijos sveikatos sur, kur tik buvo lietuvių ir kurie pareiš jos Santarvės pasirašymo 20 metų sukak
gų kasoje yra 13 sv. 16 šil. ir 2 penai, o
ŽEMĖLAPIS
kė norą organizuotai veikti buvo sukurti čiai paminėti.
nario mokestis mokamas visu šimtu pro skyriaus tarnybą.
Baltų Komiteto vardu susirinkimą ati
Amerikos lietuvaitė Danutė Staknytė, vienetai. Tuo tarpu tik Montlucono apy
Belgijoje, Matnieko leidykla, išleido di- centų.
dirbanti
Ženevoje
USA
nuolatiniame
sekdarė Krašto Valdybos Pirmininkė O. Bačlinkės
lietuviai,
pagal
surinktas
žinias,
vis
1 delio formato, gerame popieriuje, spalvo
nauja skyriaus Valdyba, į ku retariate prie tarptautinių organizacijų, dar laikosi nuošaliai.
kienė tardama trumpą žodį. Tylos minute
tą Pabaltijo valstybių žemėlapį. Šiomis riąIšrinkta
įeina: Karalius, Mačiulis ir Zabulis.
aktingai dalyvauja lietuvių gyvenime.
pagerbta visi žuvusieji ir kenčiantieji,
dienomis šis žemėlapis atsiųstas ir Angli Susirinkimas
Atlikusi
organizavimo
darbą
Draugija
vienbalsiai nutarė suruoš
joje gyvenantiems lietuviams.
— Bendruomenė, atliko kitą dideli tautinį Latvių Komiteto Pirmininkas pastorius
ti didesnio mąsto Kariuomenės Šventės, AUSTRIJA
perskaitė trijų Baltijos valstybių
uždavinį — gaivino lietuvybės išlaikymo Lapuke
*****
lapkričio mėn. 23 d. minėjimą, pakvie
sveikinimą iš Strasburgo. Svei
" 1
e1 "
idėją mūsų visuomenėje. Ji kėlė lietuviš ministerių
čiant
ir
iš
kitur
svečių.
PIRMOJI MIGLA
kų tradicijų, papročių branginimą, lietu kinimą pasirašė: Estijos ministeris Pran
BALF'O ŠALPA
cūzijai K. Pusta, Latvijos ministeris O.
Susirinkimą uždarant prezidiumo pir
Praeitą sekmadienio, rugsėjo 19 d., anks
dienomis iš BALF'o Centro gau viškų šeimų, motinų vaidmenį. Tuo tikslu Grosvald ir Lietuvos Atstovas Prancūzi
tyvą rytą kai kurias Londono dalis apgau mininkas p, Deveikis pakvietė pagerbti ta Šiomis
buvo rengiami įvairūs pobūviai, susirin
Baltimorės
lietuvių
Amerikoje
auka
bė Ūrštoka migla. Matomumas siekė iki žuvusius ir tebežūstančius už Lietuvos 300 dol. Austrijos lietuvių šalpai. Pinigai kimai, vaikų eglutės, motinų dienos, tau jai Dr. S. Bčkis. Sus-me dalyvavo daug
svečių.
60 metrų Dėl miglos Londone aerodro laisvę atsistojimu.
paskirstyti ir šiomis dienomis išsiųsta tinės šventės ir t.t. Ji ragino užsisakyti
Minėjimas baigtas visų trijų tautų him
Korespondentas
muose lėktuvai turėjo gerokai oavėluoti.
lietuviškus
laikraščius,
platino
knygas,
pašto perlaidomis Vienos kolonijai 1000
nais.
*****
šiL Linz'o apylinkei 1500 šil. Braunau — aprūpino visas lietuviškas skaitlingas šei
500 šil., Salzburgui — 1000 šil., Tirol-Vor- mas vaikų laikraštėliais, elementoriais bei
ŽEMĖS ŪKIO DARBININKAI
arlberg — 1500 šil., Kaemtenui — 750 ir knygutėmis, šioje srityje ji yra išvariusi
REIKALAUJA DIDESNIŲ ATLYGINIMŲ
Steirmarkui — 750 šil. Kartu su šiuo Nr. didelę tautinio darbo vagą, kuri tremties
DBLS Leicesterio skyriaus narį
D. Britanijos 620.000 žemės ūkio darbi
Mielą DBLS Coventry skyriaus narį
šelpiamiesiems lietuviams siunčiama pa gyvenimo sąlygose ytin svarbi, šis darbas
ninkų atstovai nutarė reikalauti didesnio
p. K. UDROKl
ruoštas pakvitavimas, kuris gavus pini buvo suprastas ir Prancūzijos lietuviai
uždarbio. Atstovai pareiškė, kad minimu
VIKTORĄ KRISIULEVIČIŲ
daug
gražaus
lietuviško
solidarumo
dei

gus pašto perlaida, prašoma pasirašyti ir
ir
mas žemės ūkio darbininkui turėtų būti 7
mančiukų yra parodę. Tą liudija byloje
grąžinti
BALF'o
Įgaliotiniui
Austrijoje.
ir
Miss DOREEN WILLSON,
svarai savaitėje.
Baltimorės BALF'o skyriui Amerikoje esą laiškai, kupini lietuviško nuoširdumo
*****
ir
gilaus
dvasios
pakilimo
bei
padėkų,
ži

Miss
JEMINA
LESTER,
visi sušelptieji lietuviai Austrijoje reiškia
sukūrus šeimynišką gyvenimą, svei
širdingiausią padėką ir meldžia Dievo pa noma, pasitaikė, jog vienas kitas lietuvis
ŠEŠTADIENIO BALIUS
kina ir linki saulėtos gyvenime atei
ėio atžagarias, bet juk nėra taisyklės be
jaukų šeimos židinį sukūrus, svei
laimos visiems savo geradariams.
Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio Londono
BALF'o Centro Valdybai ir jos Pirmi išimties...
ties
kiname ir linkime ilgo, gražaus ir
skyrius rengia šeštadienį (1954.9.25) Pa
ninkui Dr. Kan. J.B. Končiui, visi Austri Jei pažvelgsime į kultūrinę sritį, tai berapijos salėje balių. Staliukus užsisakyti
jos lietuviai širdingai dėkoja už neseniai vartydami biuletenių bei protokolų lapus
Leicesterio skyriaus valdyba ir
laimingo
gyvenimo.
Liūdžiu krautuvėje arba pas Valdybos
gautą pašalpą sviestu, kurio persiuntimą mes rasime, jog Draugija surengė ištisą
narius. Programoje „Laimės šulnelis“,
nariai
Skyriaus
valdyba ir nariai
palengvino Amerikos katalikų organizaci eilę minėjimų su paskaitomis ir meninė
priziniai šokiai ir kit. Pradžia 7 v.v. Gros
ja NCWC. Dievas teatlygina visiems gera mis programomis. Paminėta Dr. Basana
naujai sudarytas lietuvių džazas.
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EUROPOS LIETUVIS

VOKIETIJA

VYSK. PADOLSKIS LANKĖ LIETUVIUS

ENKAVEDISTAS „KULTŪROS” M1NISTERIS

LTSR kultūros ministerija yra vado
vadinasi MVD. GUPO paren kuriuose svarstoma sąjunginių respublikų
LIETUVIŲ DARBO IR SARG. KUOPOSE ir kitomis- dainomis ir Itn. P. Chmieliaus- vaujama Guzevičiaus. Guzevičius yra se Kruglovui,
ka, patikrina ir apmoko naujus sovietinių sovietinio „kultūrinimo1 problemos, įvyks
kas solo daina.

nas bolševikins saaugumietis ir su kultū „kultūrininkų" kadrus LTSR spaudai, ra ta gana reguliariai, kas ketvirtį metų.
Š.m. rugpjūčio 31 ir rugsėjo 1 bei 2 d.d.
4200 Sargybų Kuopa Kirchheimbolan- ra tiek turi bendro, kiek priverčiamųjų dijui ir kitoms lietuvių sovietinimo įstai 1954 metais tų susirinkimų buvo daugiau:
atvykęs iš Romos Jo Ekselencija Vysku dene.
Tautos šventę minėjo irgi rugsėjo darbo stovyklos su auklėjimu. Kyla klau goms ir biurams. Pvz. 1953(54 metais vasario pradžioje, gegužės 1-3 d. ir liepos
pas Padolskis aplankė Lietuvių Darbo ir
dieną. Minėjimas buvo atliktas vakare, simas, ar Guzevičius, patekęs į LTSR kul GUPO apmokė ir skyrė darbui 2400 LTSR 1-8 d Tiesa, šiemet ir reikalai buvo „svar
Sargybų kuopas, esančias prie JAV ka 8kadangi
kuopos vyrai dieną buvo daugu tūros ministeriją, buvo perkeltas •{ sovie kultūros ministerijos bibliotekų lektorių, būs": KGB organizacija sąjunginėse res
riuomenės dalinių vakarinėje amerikiečių
užimti tarnyboje, o dalis vyrų sunk tinės kultūros ministerijos kadrus, ar pa „planuotojų" ir politknygų platintojų. Be publikose, saugumo ir propagandos kadrų
zonos srityje. Vyskupas aplankė Darbo ir moje
vežimiu buvo išvykę į Kaiserslauterną liko Sovietų saugumo žinioje ir tik laiki to, GUPO apmokė Lietuvoje daugiau kaip paskyrimai ir antireliginės kampanijos
Sargybų Kuopų Centrą ir lietuvių kuopas dalyvauti
859,3 Bridge Platoon, suruoštame nai yra komandiruotas lietuvių kultūros 6000 „kultklubų", skaityklų, prelegentų organizavimas.
Kaiserslauterne, Vogelweh, Uhlerborne iškilmingame
minėjime. Vis dėlto, po dar naikinimo uždaviniams atlikti. Tam klau- ir technikinių pareigūnų.
Ryšium su tuo Lietuvoje įkurta naujų
prie Mainzo, Wormse ir Kirchenbolanden. bų, vakare, susirinko
visi nuo tarnybos simuo išaiškinti verta pažvelgti į kelis
Tokiu būdu visas Lietuvos kultūrinis įstaigų ir skyrių. Tarp jų yra SRS sekci
Pabaltiečių Ryšių Karininkui, kapito laisvieji vyrai ir kukliame pobūvyje pa faktus, paimtus iš Šių metų birželio ir lie gyvenimas
visose savo atšakose yra tvar ja ir NAP skyrius. Abi įstaigos priklauso
nui Juozui Venckui, tarpininkaujant. Ame minėjo mums taip brangią šventę. Pobū pos mėnesio LTSR vidaus politinio gyve komas ir stropiai
tikrinamas tiesiog iš komunistų partijos centro komiteto agitrikiečių karinė vadovybė parodė dideli vyje dalyvavo ir lenkų kapitonas Št. Kuz- nimo. Faktai tokie:
Maskvos,
tiek
KGB
(valstybės sugumo propo skyriui, bet abiejų darbai yra sude
pritarimą ir suteikė visokeriopą paramą, bit bei kviestiniai svečiai vokiečiai, kurie
TSRS (visasąjunginę) kultūros ministe
tiek ir MVD (vidaus reikalų rinti ir su LTSR kultūros ministerijos
kad garbingasis svečias būtų kuo iškilmin savo kalbose išreiškė sveikinimus ir lin riją valdo tūlas partietis Aleksandrovas. komiteto),
veikla.
„kultūrininkų“.
giausiai sutiktas Centre ir kuopose ir, kad kėjimus lietuviams ir jų kenčiančiai Tė Tad gal Aleksandrovas paskyrė Guzevi- ministerijos)
Guzevičiaus padėtis, galima sakyti ne SRS sekcija apima „diversinius kapita
patogiai galėtų aplankyti visus šios srities vynei Lietuvai.
čių LTSR kultūros ministeriu? Nieko pa
Iš vienos pusės Bolšakovas (KG listinių kraštų radijo reikalus". O NAP
lietuvių dalinius. Jo Ekselenciją sutinkant 8593 Bridge Platoon Kaiserslauterne bū našaus. Guzevičių paskyrė Ivanas Bolša lengva.
iš kitos — Zaienko (MVD). O čia pat skyrius užsiiminėja mokslinės ateistinės
Centre dalyvavo beveik visi Labor Ser rio vado, Itn. J. Valiūno, pastangomis bu kovas. — O kas gi tas Bolšakovas? Niekas B),
yra dar Liaudis ir Gailevičius... propagandos reikalais. Abi naujos įstai
vice Tarnybos augštieji karininkai ir vi vo suorganizuotas labai iškilmingas šven kitas, kaip sovietinio saugumo augštas pa Lietuvoje,
suk sau galvą, vargšas Guzevičiau, ku gos pradėjo Lietuvoje veikti 1954 metų
sa eilė JAV kariuomenės augštų karinin tės minėjimas. Be šio dalinio lietuvių, da reigūnas, viceministerio rangu paskirtas Ir
iš Tavo bendradarbių „kultūrininkų“ liepos pradžioje (tarp 2-8 d.). Bet liepos
kų. Ta proga JAV kariuomenės vyriausias lyvavo dar šešiais sunkvežimiais atvykę iš KGB į TSRS kultūros ministeriją. Ko ris
„specialistų" yra Bolšakovo, kuris Za mėnuo buvo skirtas vien organizacijai, o
katalikų dvasios vadas, pulk. Itn. kun. 2040 darbo kuopos vyrai ir 4200 sargybų munistinėje nomenklatūroje tokios saugu ir
žinioje, arba, kuris Liaudžio. kuris taip vadinamas „masinis darbas" turėjo
Kennedy, įteikė Jo Ekselencijai amerikie kuopos vyrų dalis, o taip pat visi Kaiser miečių „komandirovkos" yra vadinamos ienko
Gailevičiaus. Reikia dar paminėti, kad vi prasidėti rugpjūčio — rugsėjo' mėnesiais.
čių karių dovaną išvietintiems ir netur slauterne — Centre dirbantieji lietuviai, „specpolitrabota1'.
tie „specpolitrabotnikai" kas savaitę Kiek iki šiol žinoma, SRS sekcija pakeis
tingiems bei varge gyvenantiems lietu šventės minėjimas buvo pradėtas pamal Taigi tas „specpoiitrabotnikas“ Bolša si
rašo slaptus raportus, vienas Bolšakovui,
kovai su užsienio radiofonija
viams.
domis didžiulėje amerikiečių karių baž kovas ir tvarko visų 16 sąjunginių respub kitas Zalenkai. tręštas Liaudžiai, ketvir dabartinę
taikytą taktiką — ir įves naują, liepos
Kelionės metu visą laiką vyskupą lydė nyčioje. Pamaldas laikė kun. Dr. Jonas likų kultūros ministerijų personalinius tas Gailevičiui...
mėnesio pradžioje Maskvoje suplanuotą
jo ryšių karinikas kapt. J. Venckus. Tė Aviža, kuris pasakė dienai ‘pritaikytą pa reikalus. Dabar aišku, kad Guzevičius,
Galų gale visi tie „sovsekret11 raportai
būdą. Abi noujos įstaigos yra vado
vas Bernatonis, lietuviškų dalinių kapelio mokslą. Pamaldų metu giedojo 8593 perimdamas LTSR kultūros ministeriją, patenka i Maskvą ir ten Serovas su Krug- kovos
tiesiai iš Maskvos ck. 1954 m.
nas kapt. kun.'Br. Lubinas ir vyskupo sek Bridge Platoon vyrų trio, vadovaujant ir paliko Sovietų saugumo tarnybos žinioje. lovu referuoja Malenkovui ir Chruščiovui. vaujamos
liepos
mėnesio pradžioje,gauti tuo reika
vargonais akomponuojant Faustui Stro- Jis tarnybiniu atžvilgiu buvo „komandi Jie reportuoja, kaip išrodo „sovietinis
retorius kun. Jonušas.
lu
Vilniuje
įsakai buvo pasirašyti tūlo
Tas pats jaunas ir gabus muzikas F. ruotas" į LTSR kultūros ministeriją, o kultūrininkas“ Maskvos saugumo akimis.
Centre ir kuopose tarnaujantieji vyrai liai.
Poryvajevo, visasąjunginio ck propagito
Strolia
atliko
smuiko
solo,
akompanuo

techniškai ir personaliniu atžvilgiu pali Iš kitos pusės, Maskvos politbiuras gau — sąjunginių respublikų skyriaus vedėjo.
ir jų vadai visur pasitiko vyskupą dideliu
Jurgiui Daukniui.
ko KGB žinioje.
nuoširdumu ir iškilmingumu, pasipuošę jant
na ir oficialius TSRS kultūros ministeri- •Tiek SRS, kiek ir NAP organizacinis
Tuoj
po
pamaldų
buvo
tęsiamas
minė

Bet tai dar ne viskas. Visasąjunginėje jon siunčiamus Guzevičiaus raportus. Pa tinklas apima (pagal 1954 liepos mėn. pa
išeiginėmis uniformomis, darniai išsirikia jimas salėje. Iš Muencheno pakviestas
vę ir šventiškoje nuotaikoje nusiteikę. prof. dr. Pr. Padalis su savo paskaita su kultūros ministerijoej Maskvoje veikia lyginęs saugumo raportus su kultūros mi dėtį) LTSR miestus ir rajonus. Tai yra
viena įdomi įstaiga: GURO. Kas yra nisterijos pranešimais, politbiuras ir iš kiekviename mieste ir rajone organizuo
Pagal senas lietuviškas tradicijas. Garbin
reikšmingiausią ir turiningiausią dar
įstaiga? GUPO yra visasąjunginės sprendžia, ar Lietuvos „kultūrinimas" yra jamas SRS ir NAP informacinis taškas.
gasis Svečias visur buvo sutiktas su duo darė
oficialiosios dalies pagrindą. toji
kultūros
ministerijoje Maskvoje veikia vykdomas pagal generalinę liniją, ar yra Vadinasi, keli šimtai naujų instruktorių
na, druska ir vynu. Beveik visur, kur tik minėjimo
Meninę dalį įspūdingai atliko 8593 Bridge nalinio apmokymo
įstaiga. Tos įstaigos ve kokių nors nukrypimų bei klaidų. Nuo to ir agentų šį rudenį užplūs Lietuvą. SRS
buvo tam sąlygos, suteikė kuopų vyrams Platoon
vyrai
ir
atvykę
Lietuvių
Vasario
Zaienko, yra tokios pat rūšies „kul sprendimo priklauso ne tik pakeitimai įstaiga Vilniuje, kaip ir jos „taškai" pro
ganytojišką palaiminimą.
16 Gimnazijos moksleiviai. F. Strolios pa dėjas,
Jo Ekselencija turėjo progos savo aki ruoštas ir vadovaujamas vyrų choras vy tūrininkas" kaip Bolšakovas ar Guzevi Lietuvos sovietinimo politikoje, bet ir vincijoje, atrodo, imsis grynai agentinio
Zaienko tarnybiniai priklauso TSRS Guzevičiaus bei kitų sovietinių, pareigūnų — provokacinio darbo. Reikia laukti, kad
mis pamatyti ir pasidžiaugti kuopų vyrų kusiai atliko šešias harmonizuotas liau čius.
ir SRS kadrai nebus lietuviški, bet rusiš
gyvenimo sąlygomis, jų susiklausymu, dies dainas, o kuopos vyras C. Vansevi- kultūros ministerijai, o techniškai ir pa asmeniška karjera.
Tokie Maskvos politbiuro susirinkimai, ki.
drausme ir tvarka. Čia įsitikino, kad kuo čius. akompanuojant Stroliai, gražiai iš gal faktinąją priklausomybę gelerolui
pų vyrai yra pilni meilės savo Tėvynei ir pildė Maironio „Oi Beverk motušėle", na
Bažnyčiai, pilni vilčių sulaukti laisvės var gai Naujalio muziką. Pats Strolia, akom
JEI TURITE SIENAS?
pą skambant ir grįžti į nuteriotą tėvynę ponuojant J. Daukniui, ir čia visus žavėjo
Papuoškite jas. Didelio formato medžio>
jos atstatyti. Visur Jo Ekselencija tarė vy savo smuiko solo.
Vytis tik — 15/. Tiek pat meniška, ant
rams malonų paguodos ir vilties žodį, ra
Labai didelį visų susidomėjimą su
stalo pastatyti, maža Vytis. Pabaltijo že
gindamas neatsilikti nuo savo tautos, ne kėlė iki šiol čia nematytas choreogra
mėlapis — 16/.
nustoti vilties sulaukti laisvės, broliškai finis šokis „Kur bėga Šešupė“, at
Prašoma visų Liet. Enciklopedijos pre
paduoti vieni kitiems rankas, siekti kilnių liktas būrio mergaičių, pasipuošusių gra
numeratorių atsilyginti už III tomą. Gau
savo tautos siekimų, šviestis, mokslintis, žiais tautiniais drabužiais. Tą šokį gra
na
tik sumokėję. Naujai gauta labai įdo
stengtis įgyti daugiau specialybių, {išjung žiu sopranu lydėjo mokytoja A. Grinienė.
mių ir vertingų lietuvišku, knygų. Teirau
ti į visus tautps darbus ir pajusti tautos Pabaigai, didelis būrys mergaičių-mokstis: D. Daunoraitė, 49, Thornton Av. Lon
pulsą. Ragino ugdyti ir palaikyti lietuviš leivių atliko, taip kaip ir Schwetzingene,
don W. 4.
kas. katalikiškas tradicijas, branginti sa žodžio, dainos ir šokio pynę, kuria vaiz
vo kalbą ir visa, kas kilnu, gražu ir šven džiai išreiškė Tėvynės kančias ir mūsų
ta. linkėdamas ištvermės ir ryžtingumo, laisvės ilgesį bei viltį, šitoji pynė baigėsi
MUMS REIKIA ŽEMĖS
tus metų... Galima pagalvoti, kad gaila būtų išsireiškęs, kad yra verta atsižadėti pel
kad, pilni gerų polinkių, karžygiškos dva Tautos Himnu, kurį giedoti prisijungė vi
palikti turtą grįžtant į tėvynę. Bet kam jį ningesnės gydytojo praktikos ir likti prie
sios, lietuvio vardą jie neštų augštai kitų si susirinkusieji ir tuomi buvo užbaigta
(Atsakymas p. K. J. )
tautų tarpe ir jų gražus pavyzdys šviestų iškilmingoji dalis. Po to visiems svečiams
palikti? Turtas šiuo atveju keliautu, kar universiteto vien tik del to, kad čia yra
Mintis
įsigyti
bendra
lietuvių
ūkį,
atro

visiems lietuviams, kur jie bebūtų.
buvo suruoštas kuklus priėmimas.
tu su mumis kišenėje. Gaila tik tokio tur
Iškilmės bažnyčioje ir salėje buvo įra do, yra kiek per anksti gimęs kūdikis. to, kurį sunku be nuostolio parduoti. O tai geriausia proga sekti paskutinius medici
Stebėjosi Jo Ekselencija gražiu vyrų
susitvarkymu jų gyvenamuose kambariuo šytos į Lietuvių Amerikos Balso magneto Mūsų visuomenė, su mažom išimtim, bent būtų baldai ir iš dalies namai. Dėl šio nos mokslų laimėjimus. Tokie specialis
se, kiemuose, gėlynuose ir kitokiuose įren foną ir jų garsai radijo bangomis netru kol kas, pasirodė šiai minčiai abejingi.
tai Lietuvoje bus labai reikalingi. Lygiai
gimuose. Gėrėjosi ir gardžiavosi geru kus pasieks išsiblaškiusiųjų po laisvąjį Logiška išvada — naujagimis turėtų nu krašto valdžios vidaus politikos, namų tas pats tiktų ir būsimam pažangiam ūki
maistu, o ypatingai maloniai buvo nuste pasaulį ir Tėvynėje kenčiančiųjų brolių
kainos nekyla, bet krenta. Tuo tarpu že
bintas, kai 2040 darbo kuopoje buvo drau lietuvių ausis, kaip paguodos ir vilties mirti netūralia mirtimi. Tačiau prieš jį mė nesensta ir abejoju ar jos kaina šioj ninkui. Jo patyrimas taip pat labai pra- t
vers savam kraštui.
palaidojant,
dar
norėčiau
atsakyti
keletą
ge su visos kuopos vyrais pavaišintas gar aidas.
Ta proga čia tenka sudėkingumu prisi žodžių vieninteliam projekto kritikui p. saloj kada nors sumažės.
džiu lietuvišku kugeliu, o kitoje 2404 Sar
Teisingai pastebi p. K. J., kad darbinin
Stipriai įsikurdami, anot p. K. J. tėvy kai iš ūkio bėga. Niekas ių už tai negali
gybų kuopoje riebiais, taip vadinamais minti, kad amerikiečių kariuomenės vado K .J. (E. Lietuvis Nr. 35), kuris savo išve
„koldūnais", nes tokie patiekalai Vakarų vybė, kur tik buvo bet kokiu šventės rei
nėj likusių brolių lūkesčius ir viltis nuo
Europoje niekur negaminami ir dabar kalu i ją kreiptasi, parodė didelį mūsų džiojimuose be kitko daro ir gana keisto dijame ir bolševikinę propagandą didina smerkti. Eiliniam darbininkui, jei tik yra
šventės įvertinimą ir teikė visokeriopą kų išvadų, mažai ką bendro turinčių su
nesutinkami.
darbo, mieste sąlygos visada geresnės. Bet
paramą. Garbingųjų svečių eilėse čia ma ūkio įsigijimo projektu. Iš to atsakymo iš me. Drįstu galvoti, kad šis sakinys buvo čia. kalba eina ne apie darbininką, o apie
Kuopos vyrai turi įsirengę savo skai tėme
visą eilę augštųjų US karininku. dalies paaiškės ir mano įsitikinimas, ko parašytas be blogos valios, per neapsižiū ūkininką, ar bent ūkio valdytoją. Reik:a
tyklas. poilsio ir pramogų vietas, turi įsi
džiaugsmą visiems lietuviams
rėjimą. Taip pat per neapsižiūrėjimą tu
giję radijo ir televizijų aparatus, kur su Ypatingą
čia dažnai apsilankąs ir daugumai dėl, būtent, mes turėtume pradėti bandy rėjo būti paminėtas nusipilietinimas, nes abejoti ar bent vienas lietuvis, turėjęs pro
sirenka po darbų pailsėti, atsikvėpti, nau sudarė
ti
tvirčiau
atsistoti
ant
savo
kojų.
Aišku

gerai jau pažįstamas nuoširdus žemaitis
gos įsigyti ūkį ir būti pats sau ponas, pa
jų žinių pasisemti. Kur sąlygos leidžia, Amerikos
lietuvis — karys sgs Jonas Tar- mo dėllai, čia ištisai pakartoju p. K. J. jis nieko bendro su nagrinėjimu klausy norėtų grįžti prie įgrisusios fabriko maši
kuopos augina ir šeria iš virtuvės atmatų vainis (John
Tarvaenees).
Jis
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metus
kiaules, kurias nupenėję parduoda, kad tarnauja amerikiečių kariuomenėje, ku rašinio paskutinę pastraipą. „Jeigu viešose mu neturi. Iki šiol buvo kalbama ir rašo nos. Pagaliau dar yra tam tikras lietuvių
nusipirkus kuopai radiją ar televizijos rios nariu būdamas apvažinėjo beveik vi kalbose mes reiškiame gilius įsitikinimus ma, kad didžiausias mūsų priešų tikslas kiekis, pasilikęs dirbti ūky. Jų užtektų ne
aparatą, arba kitiems kultūriniams reika
pasaulį, o savo gimtąja lietuviu kalbą, Lietuvos išlaisvinimu ir tėvynės grįžimu, yra parodyti, kad mes esame beverčiai vienam, o keliems ar net keliolikai ūkių.
lams, o kartas nuo karto maisto paįvairi są
kaip
ir Tėvynės meilę išlaikė gryną ir ja tai nesiruoškime čia stipriai įsikurti ir bastūnai, negali prisiderinti prie organi Tačiau mano supratimu, darbininkai nesu
nimui surengia sau lietuviškas „skerstu didžiuojasi.
Jo plačią žemaitišką krūtinę amžinai gyventi. Tuomi tik tėvynėje bro zuotos visuomenės ir nesugebą niekur sa daro jokios problemos. Pirmam lietuvių
ves“. Visur jaučiamas tarp vadų ir vyru ouočia daugvbė
pasižymėjimo žen
varankiškai įsikurti. Jie džiaugiasi ne ta
darnus sugyvenimas ir džiaugiamasi, kad klų ir medalių,įvairių
o pobūvio metu iš jos lių lūkesčius ir viltis nuodijame ir bolše da, kai mes organizuojamės ir ekonomiš ūkiui, bent pradžioje, užtektų dviejų nusi
lietuvio vardas visų, ir apylinkės vokie skambėjo musų daugumai
gal jau užmirš vikinę propagandą didiname. Atrodo, kad
manančių akcininkų su šeimomis (priklau
čių, augštai vertinamas ir gerbiamas.
kai stiprėjame, bet kai vaidijamės ir jmun.
tos gražios senovės lietuviu liaudies dai
Jo Ekselencija, matydamas gražų lietu nos. Septynių metu būdamas, su tėvais mes savo tėvynę ir joje likusius brolius kame. Nejaugi jų tikslai šiandien būsų sytų nuo ūkio krypties). Jie turėtų ūkyje
dirbti ir jį tvarkyti. Galvojimas perkelti į
vių vyrų susitvarkymą ir gyvenimą, iš išvyko į Ameriką ir ten visą laiką gyve jau pradedame užmiršti, stengdamiesi čia pasikeitę?
ūkį visus akcininkus, būtų beveik tas pats, '
reiškė savo džiaugsmą ir pasitenkinimą, no, o Lietuvą paskutinį kartą matė tik visam laikui įsikurti ir nusipilietinti".
keliose vietose pareikšdamas, kad tai bu jos kūrimosi pradžioje — 1922 metais. At Labai didelis yra skirtumas tarp stip
O mūsų broliai tėvynėje, argi jie gali kas apgyvendinti Lietuvių Namuose visus
vo pirmutinis jo susitikimas su vyrais, sivežiau. sako, tada iš tėvo gavęs dešimts riai įsikurti“ ir „amžinai gyventi1. Mano nustoti vilties todėl, kad mes, belaukda prie jų pirkimo prisidėjusius tautiečius.
bet manąs, jog tikrai ne oaskutinis Savo tūkstančiu dolerių, ir per savaite jau jų
Pono K. J. siūlomas ūkis — mokykla, la
patirtus kuopose įspūdžius gal vaizdingiau neliko. Esą. ir tas biednas. ir tas neturtin supratimu jau yra atėjęs laikas nusitrinti mi grįžimo, savo kruvinai uždirbtą centą
šiai Jo Ekselencija nusakė paskutine die gas. ir šio ir to visiems reikėjo, žemaitiš nuo mūsų sermėgų beveik prieš dešimtį sunaudotume įsigyti turtui, kurį prireikus, bai gražus dalykas. Bet jos išlaikymas ne
ną lankydamas sargybų kuopą Uhlerbor ka širdis pasidalino su broliais viskuo, metų primestas DP raides. Displaced Per lengva paversti pinigu. Ar yra šiandien gausiems Anglijos lietuviams sunkiai įma
ne. ir žiūrėdamas i darniai išsirikiavusias ką turėjo.
sons — atseit žmonės neįsikūrė, be vietos, dar nors vienas toks naivus tremtinys, nomas.
uniformuotų vyrų gretas, šiais žodžiais:
O ir dabar sgt. Jonas Tarvainis mielai o tuo pačiu be vardo ir be reikšmės. Jei kuris galvotų, kad sąlygoms pasikeitus,
Kad grynai privatus (vienos šeimos) ūkis
„Man malonu matyti jus čia, nes jūsų vei remia
visus lietuvių kultūrinius ir labda gu mes norėsime, kad mūsų balsas būtų jis galės nors ir nuogas, kaip Odisėjus, yra pats geriausias, netektų ginčytis. Bet iš
dai primena man Lietuvoj veidus, kurie ros darbus.
Ir
Vasario
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Gtmnaija
neliko
stovėjo kadaise Lietuvos reikalų sargy jo nepastebėta. Iš savo algos jau 59 dole išgirstas, mes turim stengtis grįžti j pil grįžti j pienu ir medum tekančią Lietuvą? kur imti kapitalą jam įsigyti? Vienai šei
boje".
rių paaukojo Gimnazijai, o dabar savo nutinį viuomeninį gyvenimą, t.y., turime Išvargusi ir nualinta tėvynė ir jos žmonės mai sunku Šitame krašte didesnę sumą vien
akimis pamatęs per pasirodymą kuopoje tvirtai įsikurti ir gerai susiorganizuoti, šį dar daugiau lauks mūsų grįžtančių ne tik iš darbo sutaupyti. O pradėti viską sko
RUGSĖJO 8-TOJI
mūsų mokinius, pažadėjo ir ateityje gim dėsnį seniai yra supratusios dvi su trem tuščiomis rankomis, negu laukdavo anais lon. būtų nemaža rizika ir dar didesnis var
neoamiršti. Tautiniais drabužiais
8591 Bridge Float Co Schwetzingen Tau nazijos
mokines pasikvietė su juo timi ir masine emigracija ankštai susiju laikais grįžtančių „dėdžių — amerikonų1. gas. Todė1 ir prisieina jungtis į krūvą. Mū
tos šventės minėjimas buvo sujungtas su pasipuošusias
nusifotografuoti
ir jų pakviestas, pažadė sios tautos: žydai ir airiai. Būdami be tė Pagaliau bendrai įsigytieji Lietuvių Na sų senosios kartos šio krašto ateiviai dau
J.E. Vyskupo Padolskio apsilankymu rug jo prie progos apsilankvti
pats Gimnazi vynės, Abraomo laikų tremtiniai, žydai, mai juk taip pat yra savo rūšies „stiprus gumoje, palyginti, silpnokai tėra įsikūrę
sėjo 6 d. Gausiai koplyčioje susirinku joje. kad galėtu pamatyti ten
moki
įsikūrimas“, o niekas iki šiol nepagalvo (žinoma, ne visi). O tai atsitiko todėl, kad
siems vyrams iškilmingas pamaldas laikė nius ir susipažinti su ji’ darbovisus
ir gyveni savo stiprios ekonominės padėties ir vie
ir pamokslą sakė J.E. Vyskupas Padols- mo sąlygomis.
ningos tautinės organizacijos dėka, turėjo jo, kad jie didina bolševikų propagandą. nesugebėjo šitam reikalui sujungti savo jė
kis. Minėjimo aktas įvyko didžioje kuo
ir turi daug didesnę įtaką ir svorį visame
Atsikūrusiai Lietuvai, be abejo, bus la gas ir išteklius į krūvą. Kur šioj srity atsi
pos salėje. Jį atidarė ir sveikinimo žodį
pasaulyj, negu jiems priklausytų pagal bai reikalingi visi tie audėjai, mezgėjai, rasdavo iniciatyvos, ten lietuviai galėjo su
tarė kuopos vadas, buv. Lietuvos kariuo
WHENENO LIETUVIŲ KOLONIJOJE
menės pulk.. V. Sutkus, o turiningą pas
naujai sukurtos Izraelio valstybės plotą tekintojai, batsiuviai ir kitokį specialis telkti kapitalo ne tik namams ar ūkiui, bet
kaitą skaitė Vyr. lietuvių ryšių karinin
ir bažnyčiai.
ir gyventojų skaičių. Trys ar keturi mili
Tautos
šventės
proga.
J.E.
Vysk.
Dr.
V.
kas prie US Kariuomenės štabo, majoras Padolskis aplankė šią didžiausią Šiaurės jonai airių išeivių del tų pačių savybių tai, kurie dabar dirba įvairiuose fabrikuo
Labai gaila, bet kaip tik tos iniciatyvos ir
se.
Bet
už
vis
labiausiai
reikalingi
geri
J. Augustaitis. Meninę dalį įspūdingai at Vokietijoje lietuviškąją koloniją ir sutei
liko Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos kė 30-čiai mūsų vaikučių Sutvirtinimo turi tokios didelės įtakos JAV valdžioj ir ūkininkai ( ne žemės ūkio darbininkai), pasiryžimo taip pat pradedame pritrūkti.
moksleiviai, padainuodami ir oašokdami Sakramentą.
kariuomenėj, kad, anot anglo žurnalisto, kurie buvo ir pasiliks pagrindinis mūsų Tačiau aš nesu praradęs vilties. Kas nepa
tautinių šokių, vadovaujant mokytojai A.
airiai bet. kuriuo metu galėti? nuversti krašto gyventojų sluogsnis. Vakaruose že siseka vienam asmeniui ar grupei, gali pasi
Vyskupą
pasitiko
gausus
Wehneh
kolo

Grinienei. Ypatingą visų susidomėjimą ir
lietuviu būrys, o svečius kolonijos JAV vyriausvbę. Istorija parodys, kas bus mės ūkis yra padaręs didelę pažangą, ypa sekti kitiems. Šiuo atveju dedu vilties į Lie
pasigėrėjimą sukėlė mokiniu atlikta šo nijos
pasveikino apylinkės Valdybos pir turėjęs didesnį svorį ir dabartinėj mūsų čiai mechanizavimo srity. Šito reikės ir tuvių Sąjungos ir L. Namų vadovybes, ku
kio. dainos ir žodžio pynė, išreiškianti di vardu
mininkas V. Narbutas ir stovyklos komen kovoj už tėvynės laisvę: įvairūs veiksniai, mums išmokti, norint išlaikyti gamybos rios. įvykdžiusios ne vieną sunkų uždavinį,
dįjį Tėvynės skausmą ir laisvės viltis.
dantas Breuer.
4204 Sargybų Kuopa Uhlerborne. prie
Nemaža lietuviu kataliku atvyko iš to ar stipriai įsikūrė tautiečiai užiuoriuose. konkurenciją. O geriausias būdas sekti ž. gali kartais surasti būdą, kartu su prieglau
Mainzo, Tautos šventės minėjimą atliko liau. Jie dalyvavo iškilmingose J.E. Vys
Kitas vra klausimas apie apsigyvenimą ūkio pažangą yra savas ūkis. Kartą vienas da bei vasarviete ir lietuvjšką ūkį įsigyti.
rugsėjo 8 dieną. Pamaldas laikė kuopų kupo pamoldose, o vėliau bendrame Tau „amžinai“. Manvčiau, kad teisingiausias žinomas mūsų medicinos specialistas yra
J. Lūžo.
kapelionas, Br. Lubinas,, kuris jautriais tos Šventės minėjime, kurio metu labai
ir nuoširdžiais bei Tėvynės meile ir ilge gražią paskaitą skaitė Dr. V. Literskis, iš galvojimas būtų, jog reikia kurtis taip,
siu persunktais žodžiais prasimušė ir į keldamas didingai garbingą Lietuvos pra lyg šimtus metu gyventum, o gyventi sve
šaltesnių širdžių gilumas ir paliko neišdil eitį. lietuvilį tautos soildarumą bei pasi tur tik tol, kol sąlygos leis grįžti i tėvynę.
PABALTIJO VALSTYBIŲ PAŠTO ŽENKLAI
domą įspūdį. Minėjimo akto laike kuopos šventimą bendriems reikalams.
Laikinai ar pusiau padaryta, reiškia nieko
=
vadas, kpt. O. Bliumchinas. tos kuopos
Vargo mokyklos vaikučiai pavyzdingai nepadaryta. Mes neturėtume būti kaip B prieinamomis kainomis. Užsakymai priimami viso pasaulio pašto ženklams i
priežiūros Karininkui, US Capt. Smith, padainavo lietuvišku dainų, pašoko porą
įsigyti. Tie, kurie pageidauja sud aryti rinkinius, siūloma:
įteikė Labor Service Baltu Garbės Ženk tautiniu šokiu ir padeklamavo eilėraščių. anas mitologinis Matūzėlis. kuris būdamas
==
50 Lietuvos pašto ženklų nuo 10 šil. visi skirtingi.
lą ir Garbės Pažymėjimą. Capt. Smith yra Buvo pastatytas dramos vaizdelis ..Mitin senas ir tikėdamas greit mirti, pradėjo
f
100
‘
,
, 25 1
didelis lietuviu vyrų bičiulis ir visais at gas“, kuris visiems paliko labai gwa ir kiečių tvoras statyti. Dievas ii uė tai nubau
100 Pabaltijo valst. ženki.
15 šil.
1
vejais stengiasi suteikti jiems savo para šiurpų oaskutinį bolševikinės Lietuvos dė ir Matūzėlis turėjo gyventi devynis šim150 Europos valst. p. ž.
15 šil.
mą. Kuopos vadovybė ir vyrai ji labai vaizdą.
gerbia už malonu jo nuoširdumą ir bendra
Visos Tautos Šventės iškilmės buvo už
Tie, kurie neužinteresuoti rinkti kolekcijas, bet norį turėti Lietuves p.ž.
darbiavimą. Paskaitą skaitė atvykęs Lie baigtos stovyklos aikštėje, kur nuleidžiant stovyklos gyventojai tam labai ilgai ir
atminimui, siūlau Lietuvos p.ž. rinkinėlį, sudarytą lapuose nuo L. 1 iki 2
tuviu Vasario 16 Gimnazijos mokytojas. Vėliavą, buvo galingai sugiedotas Tautos rimtai ruošėsi. Jų darbas svečiams panko
svarų,
ir rinkinėlį mažuose albumuose nuo 3, 4 ir 5 svarų.
A. Venclauskas, o menine dali atliko vy Himnas.
malonu įspūdį. Prie visų iškilmių savo
Pasiteiravimus prašau rašyti, nurodant savo adresą: Mr. E. Vilnis. 16,
rai savo jėgomis. Didelio publikos pritari
darbu
ir
gėrybėmis
labai
prisidėjo
NCWC,
Šiais metais Wehneno stovykla Iš tiks
Addison Road, Kensington, London, W. 14.
mo sulaukė V. Pundzevičiaus paruoštas iu nepanrastai gražiai atšventė, o tuo na Vokiečių Caritas ir stovyklos komendan
tas
Breuer.
Jiems
nuoširdi
padėka.
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vyrų kvartetas, puikiai pasirodęs liaudies ciu ir atžymėjo mūsų Tautos Šventę. Visi
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