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GANDUI NUŽUDYTAS
Indijos.Mahatma Gandhi,Indijos
Nepriklausomybės tėvas,mokyto j as,mistikas ir politikas buvo
savo tautiečio nužudytas.Tas
žmogžudys yra netik tos pačios
tautos,bet ir tos pačios religi
jos /Hindusų/ išpažintoj as.Gandg
hi.kuris visą savo gyvenimą paau
kojo Indų tautai.siekdamas pri vesti savo tautą prie taikingo
tarpusavio sugyvenimo ir padaryt,
galą kivirčams ir žudynėms,pats
tapo tų nesutikimų auka.Žmogus,
kuris visą gyvenimą dirbo už tai
ką ir kovojo prieš jėgos varto jimą.buvo jėga atskirtas nuo šio
pasaulio.
Mahatma Gandhi prieš kelias
dienas buvo pabaigęs savo pasnin
ką,kurio tikslas buvo sustabdyti
riaušes ir žudynes Indijoje tarp
hindusų.musulmonų ir sikhų.Gand
hi baigė savo pasninką tik tada,
kada atstovai visų religijų da vė pažadą,kad nesutikimai ir ri*u
šės bus sustabdytos.Tas tačiau
ne visiems patiko.Sausio 30 d.,
kada Mahatma buvo pakelyje į mal
dos vietą,jaunas vyras iš minios
prisiartino prie Gandhi ir palei
do keturis Šuvius.nuo kurių
po
pusės valandos Gandhi mirė.Prieš
mirdamas,jis sudėjo rankas prieš
savo veidą p^igal indų paprotį ,
pagerbdamas savo nužudytoją.
Žmogžudys mėgino ir save nu šauti,bet nepavyko ir buvo areš
tuotas.Jis pareiškė esąs vienos
indų kraštutinių pažiūrų organi
zacijos sekretorius ir prisipa žino nužudęs Gandhi dėlto,kad jo
nuomone Gandhi buvęs kaltas už
hindusų,muzulmonų ir sikhų žudy
nes,kurios įvyko po Indijos Nep
riklausomybes paskelbimo.Jis nee
sigailįs nušovęs Gandhi ir jis
vėl tą patį padarytų kitą kartą.
Visa Indų tauta.nežiūrint re
liginių skirtumų liūdi dėl savo
mokytojo mirties.Užuojautos atė
jo iš viso pasaulio,o Indijoj
paskelbtas 13 dienų gedulas.Vi
są dieną ir naktį minios žmonių
aplankė Gandhi kūną,kad atsis vaikinti su tuo,kuris iškovojo
nepriklausomybę savo tautai.Dar
didesnės minios žmonių,dauguma
su ašaromis akyse.palydėjo jo
kūną į laidotuvių vietą prie
šventosios Indijos upės Jumna
laidotuvės įvyko šeštadienį
sausio 31 d./Mahatmos kūnas ,
pagal indų papročius.buvo su
degintas.Prieš tai jis buvo
apšlakstytas šventu vandeniu
iš Jumna upės.
Taip pasitraukė iš šio pa
saulio didžiausia šio šimt
mečio asmenybė.kuri turėjo dau
giau pasekėjų negu bet kuris
kitas žmogus žemeje.
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GANDU!

Mohandas Karamchand Gandhi
gimė prieš 78 metus pirklių
šeimoje.Jis vedė turėdamas
13 metų amžiaus ir turėjo 3
Jo žmo
sūnus ir vieną dukterį.Jožmo
na buvo tokioj didelė Gandhi įtakoje,kad jos asmenybė
beveik visai nefiguravo vie
šame gyvenime.
1887 metais.būdamas 18 me
tų amžiaus,jaunas Gandhi at
vyko į Londoną studijuoti
teisės mokslo,kurį baigęs vėl
grįžo į Indiją,bet neilgam.
1908 metais išvyko į Pietų
Afriką,kur vedė pasyvaus pa
sipriešinimo kovą už Indų ko

lonistų teises, prieš gen.
Smuts vyriausybę .Buvo areštui
tas net aštuonis kartus.Tik
prieš pat Pirmąjį Didįjį ka
rą jis priėjo prie susitari
mo su gen.Smuts,ir tuodu vy
rai tapo vėliau geriausiais
draugais.
Grįžęs į Indiją verbavo
karui ir už tai buvo Bri tų vyriausybės apdovanotas
medaliu,kurį jis grąžino atgalųnepriėms.Po karo preside
jo jo ilga ir nenuilstama ko
vą prieš Britų valdžią Indi
joje.Jo pasėkėjai aklai jo
klausė ir sekė jo patarimais
visuose svarbesniuose reika
luose.Gandhi buvo Britų ke lis kartus areštuotas ir lak
kytas kalėjime.
1934 metais Mahtma Gandhi
pasitraukė iš Kongreso Parti
jos vadovybės,bet ir toliau
liko faktinu Kongreso vieš pačiu,nors irneidamas jokių
oficialių pareigų. 1942 metais
baigė savo veiklą prieš Bri
tus ir pradėjo kartu su jais
dirbti,dėl tvarkingo Brių pa
sitraukimo iš Indijos.Taip ja
tikslas pasiekti Indijos Ne
priklausomybę .išsipildė.ta
čiau jo noras turėti vienin
gą Indiją neišsipildė
jam
gyvam, esant.Indij a suskilo į
dvi valstybes.Neramumai ne *
tik kad nesustojo,bet dar pa
didėjo Britams iš Indijos jpa
sitreukus.Daugiau žmonių Zuto
civiliniame kare per trumpą
Nepriklausomybės laiką nei
per šimtą Britų valdymo me
tų .Mahatma Gandhi vis dėlto
buvo vienintelis žmogus,ku
ris turėjo daugiausia įta kos į visų religijų išpažin
tojus ir juos lengviausiai
galėjo sutaikyti.Kas dabar
vyks po jo mirties Indijoj,
ten kur gyvena 400 milijonų
žmonių,vien ateitis galės pa
rodyti.bet atsakingi vyrai
su baime žiūri į ateities
įvykius.
Jei Gandhi Indijoje buvo
labiausiai pagarsėjęs kaipo
mistikas,tai kiti kraštai jį

W
3
§
į
į
{
■

SĄJUNGOS CENTRO VALDYBOS IR REDAKCIJOS TELEFONO NUMERIS
PAKEISTAS i. AMBasador 6195.
pažįsta geriausiai kaip gud
rų politiką.Jo gabumai tuos
du dalykus suderinti buvo
viena iš jo didybės asmeny bės paslapčių.Savo asketiš ku gyvenimu,paprastumu,šven
tumu ir pasiaukojimu savo
žmonių naudai jis įgijo Indų
tautos pasitikėjimą ir prie
jo prisirišimą.Kaip politi kas dažnai buvo nenuoseklus
ir nelogiškas,bet niekuomet
nenukrypo nuo bendro tikslo,
- Nepriklausomybės Indijai.
Tas jį padarė kietu derybose
ir neįmanomu siekiant kompro
misų.Jis norėjo visko arba
nieko.Bet kokie Britų pasiū
lyme! dėl savivaldybes buvo
jo atmesti ir jis nesutiko
bendradarbiauti,kol nebuvo
pažadėta Indijai visiška Ne
priklausomybė .Nuo to laiko
jis liko geru Britų Imperi jos draugu,nežiūrint to,kad
jis visą gyvenimą prieš ją ko
vo jo.
Jo pažiūros į gyvenimą bu
vo labai savotiškos ir daž —
nei annk-l aj suprantamos Va
karų civilizacijos tautoms.
Tačiau rytiečiams jis buvo
pavyzdys viso to,kas jiems
yra šventa ir kilnu gyvenime
ir Gandhi,kol buvo gyvas,o
dar labiau,kada jis yra jau
miręs .pasidarys jų akyse
šventuoju,savotišku dievu.Ma
hatma Gandhi laisvą laiką pr
leisdavo verpdamas prie rate
lio,kas liko indams gero gy
venimo simboliu.Jis buvo la
bai pamaldus.kasdien lankyda
vo maldos namus,bet į kokį
dievą jis melsdavosi.neaiš
ku.Jis tikėjosi gyvensiąs
iki 135 metų nmziaus.Keip jh
pats.pareiškė.baigas savo

gandui

penktą ir paskutinį pasninką
Jo nusistatymas prieš bet
kokį jėgos vartojimą buvo vie
nas iš jo gyvenimo filosofi
jos kardinalinių punktų.Jis
tai teigė ne tik prieš Britų
valdymą Indijoje,bet laikėsi
tų pačių pažiūrų ir paskuti
nio karo metu.kada Japonija
grąsė užimti Indijos konti nentą.
Gandhi buvo nuomones,kąd
blogumai dėl pasidavimo nėra
tokie baisūs,kaip blogumai
del pasipriešinimo.Reikia
dviejų ,kad padaryti kivirčą
ir jeigu viena pusė atsisako
kariauti.tada ir antroji tu
rės nuo to atsisakyti tr pa
sitraukti .Kariauti prieš ja
ponus visviena neapsimoka,
nes Indija esantivžymiai sil
pnesnė.Jeigu gi Indija butų
tiek stipri,kiek ir Japonija
tfda abu tie kraštai rezul
tate tik vienas kitą suu>i—
kintų.Gandhi nesutiktų ka riauti net ir tuo atsitiki
mu, jei Indija butų stipres
nė už Japoniją,nes,jo nuo mone.būtų nehumaniška stip
resniam sunaikinti silpnes
nį.
Gandhi filosofija yra su
nku mums suprasti ir ją tin
karnai įvertinti,bet Rytuose
jis turi milijonus pasekėjų .
kurie jį garbino,jam gyvam
esant,ir dabar jo vardą pa
darys amžinu religiniu ir
istoriniu atžvilgiu.Mahat
ma Gandhi buvo didžiausia
asmenybė.kokią pagimdė In
dų tauta,ir kurio didybę su
pagarba pripažįsta visas pa
saulia ir liūdi dėl jo tra
giškos mirties.

PA$Axi/or#s Bf&cp Arnuose, ndelhc

PR PILS INDIJOJE PUDM?
Gandhi palaidojus neramumai
Indijoj pradėjo didėti.Indai yra
labai įniršy ant Hindu Mahasabha
organized jos .kurios narys nušo*
vė Gandhi.Padaryta daug areštų.
Policija tvirtina,kad toji orga
nizacija turėjo planą nužudyti
daugiau Indų vadų.įskaitant prem
j erą Pandit Nehru.Toj i organiza

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Vic-Pirmininką
ir "Britanijos Lietuvio" bendradarbį
Poną M.
BAJ0RIN-4,
sukūrusį šeimos židinį,širdingiausiai
sveikina ir linki saulėto gyvenimo
DBLS Centro Valdyba ir
..
BL Redakcija.

cija yra nepatenkinta dabartines
Indijos vyriausybės politika,ku
ri.jų nuomone,yra perdaug nuolai
di Musulmonams /Pakistanui/.
Padėtis Indijoj šiandien yra
labai įtempta.Kiekvienas klausia
ar Indija išvengs pilietinio ka
ro ir naujų žudynių Gandh’žiui
mirus.
Tvarką Indijoj palaikyti
ir
sutaikyti įvairių religijų indus
galėjo tik arba Britų nešališ kas valdymas.arba Gandhi.kuris
turėjo daugiausia įtakos į savo
tautiečius.nežiūrint kokios reli
gijos išpažintojais jie buvo.Bri
tai iš Indijos pasitraukė jau
pernai vasarą,gi pereitą savaitę
Gandhi buvo nušautas.
Kas bus toliau,ar pavyks rimtį
išlaikyti,-parodys netolima atei
tis.
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GYVENAMASIS LAIKAS
Rašo A.J.Steponaitis
Yra visa virtinė klausimų,
kurie prašyte prašosi viešo
aptarimo,daugelio suinteresuo
tų pasisakymo,kad Juos iš an
ksto išgvildenus,tiksliai ga
lima būtų įgyvendinti.
Aktualus klausimas yra sa
višalpos reikalas. Gyvename
neįprastose sąlygose.Tiesa,
yra valstybinis draudimas,bet
jis nėra efektyvus ir nedarbo
ar nelaimės' bei ligos atvėju
žmogus atsiduria tikrai nepa
vydėtinoje padėtyje.Gaunamoji pašalpa gal ir yra pakan
kama senam Anglijos gyvento
jui, įsigyvenusiam ir besisu
kančiam vietinėse sąlygose,ku
rias jis puikiai pažįsta. Gi
visai kitas reikalas patekti
nelaimėn naujokui,nepažįstan 
čiam vietinių sąlygų,negalin
čiam jų išnaudoti iki šimta
procentinio tikslumo savo nau
dai ir dažnai sutinkančiam vi
sokiausias kliūtis,kurios gan
sunku nugalėti.
Skaičiuokime paprasčiausiai.
Mūsų čia yra arti 5.000.Susiorganizavą į savišalpos kasap
mes galėtume tikrai daug pada
ryti nelaimių ir vargo palen
gvinimo kelyje.Yra čia Angli
jo je, senosios lietuvių koloni
jos, veikiančių savišalpos kasų,
kurios atlieka tikrai gražų ir
naudingą darbą,bet jos,gaila,
ribojasi tik savo organizaci
jos rėmais.Atsiminkime ir to
kių
kasų sėkmingą veikimą
Amerikos lietuvių tarpe.Jų pa
skirtis ir atsiekiami rezulta
tai tikrai yra stebiną.© nelai
mė nežinai kada pasibels į ta
vo duris.Jai pasitikti ir ją
atremti yra protinga ruoštis
iš anksto ir,jei tik galima ,
organizuotai.Gal daugelis pa
sakys, kad esu sveikas ir man
šiandien nereikalinga jokia
pašalpa,nes pakankamai uždir
bu savo pragyvenimui. Bet.,
ateitis nežinoma,ji dažnai 1$
tokių paikuolių pasijuokia,
juk nelaimė ir liga ateina
nekviečiamos,o tada ir išky
la visa, problema visoje savo
žiaurioje šviesoje.
Faktų Jau pakanka,-turim sa
vo tautiečių gulinčių ligoni
nėse, turim smarkiai sužalotų,
kurių ateitimi kažin ar pakan
kamai galės rūpintis valsty
binės kasos.
Taigi vertėtų pasvarstyti
tą klausimą,aptarti ir Ką no
rs daryti.0 kad darbas būtų
tiksliausias .reikia viešai
per spaudą pasisakyti,kad or
ganizatoriai turėtų gaires
organizuodami savišalpos ka
są.
Kitas reikalas,irgi aktu
alus ir.atrodo,pribrendus
viešoms diskus!joms,-nuosavų

namų, lietuviško centro Londo
ne sukūrimas.Netenka aiškinti
kokia nauda iš to būtų lietu
viškam darbui tremtyje.Juk ar
šiaip ar taip visas naujos lie
tuviškos kolonijos veikimas,
kultūrinė, ekonominė ir kita
veikla spiesis Londone.Didė
jant lietuvių skaičiui,didės
ir reikalai,© kampininkais bū
dami ar įstengs mūsų centras
išvystyti tiek savo veikimą,
kiek reikalaus gyvenimas.Juk
Jau ir dabar susidaro didelių
sunkumų ką nors didesnio orga
nizuoti, nes patalpų trukumas
Londone yra stambus stabdys
tame da rbe .
Mano supratimu, tie namai
tarne utų ne vien Londone esan
čioms organizacijoms bei insti
tucijoms, bet būtų naudingi ir
mums,provincijos žmonės,nes
galėtume juose rasti patogiai
ne tik visas lietuviškas įsatigas.į kurias turime visad daug
reikalų,bet turėtume ir gali
mumą pernakvoti,pavalgyti,pra 
leisti savo savaitgalius,©
gal ir atostogas.
Ekonomiškai tokia namai vi
sad apsimokėtų.
Jei ilgiau liksime tremty,
iškils visa eilė kultūrinių
darbų,kad išlaikius lietuviš
kumą ir kad vedamoji kova už
tėvynės laisvą nesilpnėtų,o
vis eitų stipryn.Gi visa tai
tegalima bus sėkmingai pada
ryti tik turint savo namus,
nepriklausant nuo kitų malo
nės, rikiuoti savo veiklą taip,
kaip reikalauja dabartis ir
ateitis.

Neria nuo Kernavės piliakalnio.

Pasižvalgius
už

geležinė S

Laikas nuo laiko mus pasie
kia įdomios žinios iš kraštų,
esančių už geležinės uždangos.
Pasirodo,kas buvo tik spėjama,
yra tikra.

ESTIJA-GALINGA SOVIETŲ TVIRTOVĖ

Švedų laikraštis "Stockholm
Tidningen" išspausdino straips
nį - "Estija virsta galinga ru
sų tvirtove",kuriame tvirtina,
jog sovietai Estijoje laiko di
džiausią armiją,skaitant nuo
1944 metų.
Stiprus pėstininkų ir tankis
tų daliniai laikomi visame pa
jūryje ir salose.Kariams drau
džiama palaikyti bet kokį kontaktą su apylinkių
gyventojais. 1
Suamijas įlankoj e *
A.Bučys
skubiu tempu ren
giamas modemiškas
povandeninių lai
vų bazės ir slėptu
Tada sukilo Balto Vyčio,
ves.Pedaosare sa
Lyg kad iš pasakų kariai.
loje.50 km.į ry
Iš miestų ir iš kaimo grįčių,
tus nuo Talino,baig
Pulkų pulkai,būrių būriai...
tas statyti dide
lis coredromaa hid
Nereikalavo menko grašio,ra planams . ‘‘"stori
Juos vedė kraujas jų pačių.
nis kelias iš Nar
Jie patys didžią auką nešė,vas į Leningradą,
Jie nešė Laisvą ant pečių.
Karolio XII lai
kais pravestas šve
Pralietas kraujas rožėm žydi.
dų kar i uomenė s,
Ir kas pavasarį žydės...
knibžda nuo darbi
Minėdami jų žygį didį.
ninkų .mašinų ir įMes segam žiedus prie širdies
rankių.Rusij a ren
gia iš jo plačią
Jei dar sukiltų Balto Vyčio,
autostradą,kuri
Lyg kad iš pasakų kariai.
suvaidins didelį
Iš miestų ir iš kaimo grįčių,
strateginį vaidme
Pulkų pulkai,būrių būriai,nį.
ESTAI IŠVEŽAMI
Tada širdy pražystų kraujas.
Ir žengtume šviesiais veidais
Estų žvejai,ku
Gyvenimas vėl būtų naujas,rių nedaug beliko,
'j*
Tada vėl būtų,4caip kadais...
turi labai sunkias
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O. Milaševičiaus nuotr.

( Pabaiga )
— Tegul Aukščiausias tau padeda, dukrele.
Kagi padarysi,tegul dangus mato,kad už tikė
jimą ir tėvyną tave atiduodu,-šluostydama
ašaras pasakė motina.
Julė tylomis tvarkėsi ryšulėlį. Už lango
stūgavo vėjas plėšydamas medžių lapus ir
tamsi naktis,tarsi juodu šydu pridengusi že
me, pravirkdė debesis stambiais lietaus la šals.
Toli,miestelio pusėje,pasigirdo šūviai.
Jie vis dažnėjo ir dažnėjo. Sodžiaus žmonės
valandėlei nurimo. Visi sukluso.Šūviai neti
lo.Tratėjo šautuvai,kaleno kulkosvaidžiai,
sproginėjo granatds. Ore blikčiojo šūvių ir
sprogstančių granatų ugnys,sušvisdavo rake
tos.Tarp to tratėjimo ir žaibų pasigirsdavo

griausmingas valio.
—^Partizanai miestelį puolaįbuvo jau visiem
aišku.Sodžiųje užviešpatavo tyla kaip karste.
Visų širdyse vyko kažkas nepaprasto. Mintimis
visi buvo su laisvės kovotojais,visi meldėsi,
kad tik Dievas jiems padėtų.
Po valandos Šūviai aprimo ir..visai nutilo.
Visų mintys buvo su kovotoJais iar jiems pa
vyko, ar ^laimingai.'!.
t _
Nuramino visus grįžęs iš miestelio Anu
pras Kluongalis,kuris prieš tris dienas buvo
rusų suimtas ir išvežtas. Iš kiemo į kiemą
ėjo žinia,kad partizanai puolė miestelį ir
iš kalėjimo išlaisvino suimtuosius,kurių skai
čiuje buvo ir Anupras Kluongalis.Atlikę sa
vo uždavinį,partizanai laimingai pasitraukė.
Būrįui vadovavęs Algimantas Žolynas.
Žinia,apie sėkmingą jų žygį,Julę kiek at
gaivino.Dar prieš auštant, nešina ryšuliuku.
Ji išėjo kartu su Anupru į girią.

UŽDANGOS

sąlygas.Ki ekvi eną kartą,norėda
mi išplaukti į jūrą,jie tu±i
gauti specialų karinės valdžios
leidimą.
Iš keliolikos
tūkstan
čių švedų kilmės estų,kurie il
gą laiką gyveno pakrantėse,pasiliko^yos 300.Kiti būk tai pa
bėgą į’S vediją,būk tai buvę
išvežti į Sibirą,kaip ir 60$ vi
so krašto gyventojų.

PERAUKLĖTI

IŠVEŽTŲJŲ VAIKAI

Antra vertus,iŠ Rusijos į
Estiją atvežami Jauni estai

(10-15 metų amžiaus),kurie kar
tu su tėvais buvo išvežti į Ru
siją 1940-1 metų sovietų okupa
cijos metu.Ligi šio laiko jie
atitinkamai perauklėti.
Sugrąžintųjų tarpe atpažin
tas paskutiniojo NeprikiEstijos
prez.K.Paets anūkas.Iš Estijos
jis buvo išvežtas vos a metų,o
šiandien turi 1* metų,jis uzmir
šo savo gimtąją kalbą ir nieko
nežino apie tėvus ir senelį.Tiek
teatsimena,Jog Rusijos gilumoje
mirąs jo jaunesnysis broliukas.
DIPLOMATŲ IZOLIACIJA MASKVOJE

Sovietų vyriausybė paskel
bė potvarkį,kuriuo diplomati
nės ir konsuliarinės atstovy
bės Sovietų Sąjungoje gali su
sižinoti tiktai su Užsienio
Reikalų ir Užsienio Prekybos
minister!jom!s,gi Kariniai atta
ch.es-tlk su Karinių Pajėgų Mi
nister! Ja. Jokiu būdu negalima
betarpiškai susižinoti su ki
tomis ministerijomis.
Valdininkai,nevykdą šio pot
varkio, bus baudžiami iki 12 m.
pataisomosiose darbo stovyklo
se.
J.Ku-kis

nuovargio vyrai džiaugėsi maloniu susi tikis
Julė priėjusi pasveikino Algimantą,© Anupre
kreipdamasis į visus,tarė;
- Brangus broliai. Ačiū jcnįs už išgelbėjiE
man gyvybės.Kuo aš galiu jums atsidėkoti...
Jūs statėte pavojun savo gyvybes,kad išgel
bėti mūsų.Skaitau nors dalele būsiu jums at
sidėkojęs,pašvęsdamas savo besibaigiančias
Jėgas tam idealui už kurį jūs kovojat.Pri
imkite mane į savo eiles.
Algimantas linktelėjo galva ir paspau
dė Anuprui ranką.
Stovykloje diena greit į|ėgo.Julė bėgio
jo tai prie vieno,tai prie kito darbo.Čia
maistą gamino,čia sagą kam įsiuva, tai vėl
prašo pamokyti ginklą valdyti. Nepaprastas
vyrų kilnumas ją žagėjo ir ji jų draugijoj
greit apsiprato.Julė buvo lyg naujas švie
sos žiburėlis niūriame stovyklos gyvenime
ir įnešė judrumo vyrų tarpe.
Saulutė jau slinko vakarop ir Julė jau
kalbėjo vyksianti aplankyti motiną,kai at
Lepšynės miške brėško diena. Vienur,kitur
vykęs iš kitos stovyklos pasiuntinys pra
čireno paukščiai,ar braškindama šakas prabė
nešė, jog gauta žinių.kad šiandien nuo pat
gdavo stirna. Po audringos nakties aušo gra
ryto visoj apilinkėj vykdomi lietuvių su
žus rytas.
ėmimai .Suimtuosius gabena į Subačiaus sto
Partizanų stovykloje vyravo rimtis.Tik
tį, kur paruoštas traukinys jiems išvežti.
sargyba prie laužų džiovinos! peršlapusius
Reikia skubėti juos gelbė ti.nes traukinys
T-Ubus ir dalinosi nakties įvykių įspūdžiais.
Praslinko valanda,kita,ir stovykla pakilo kiekvieną minutę gali išvykti.Geriaušia su
laikyti traukinį išvykusį iš stoties.kad
darbui ir kovai. Ir tuo metu,kai Algimantas
Žolynas davinėjo įsakymus dienos uždaviniams, palydovai negalėtų prisišaukti pagalbos.
Algimanto akys sužaibavo,veidas pabalo
į aikštelę įėjo Julė su Anupru.Visų veidai
ir jis nelaukdamas pasakė;
nušvito.Julė buvo jų laukiamiausias svečias,
- Tuč tuojau vykstame.Mūsų baras tarp Su
o senis Anapras jų geras talkininkas ir šios
bačiaus ir Kupiški o. Puolimo centras Radžiūnakties žygiu išlaisvintas.Todėl po nakties
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GMUtUimO

Staiga iš grandinės pašoka Julė ir kaip
ikštis
leidosi
pirmyn.Visi sulaikė
kvapą, kada mato tokius in
Jaunimas,
BEARLEY
STOVYKLA.
Leš
jų akis
vyko klaikios
lenktynės,
Neretai
sutinkame
spaudoje
teligento.
žilagalvio, noehrius .
as
pirmas
pasieks
tiltą...Ji
bus
pirma
ten
Juk
inteligentiJa
, ka ip tik,tu
keliamus klausimus dėl jaunuo
ato vyrai,kad
jos rankose
Jau paruoštas
rėtų būti pavyzdžiu visai lie
menės
nesilaikymo
tautos tra•
ranatų
ryšulys.
..Dar keli
šuoliaituviškai
ir Ju bendruomenei, kad svei
dici
jų, tautos
reikalų
gynimo
ki ir dvasioje neiškripę par
bei jos galimi geresnio ir
važiuotume tėviškėn.
gražesnio vardo iSlaikymo.Sa
Pažiūrėkime ką padarė mū
koma, kad jie draugauja ir veda
sų Jaunieji, nuvykę į Leamlnsvetimtautes ir iš viso mažai
dtoną.Tuoj buvo įsteigtas Lie
paiso lietuviškų reikalų.Kad
tuvių sąjungos skyrius, į kuri,
taip daro jaunimas,-negerai,
įstojo beveik visi lietuviai.
bet kai ima dairyti tai mūsų
Siam skyriui vadovauja ener
inteligentai,kaip tai atsiti
gingas stud.Bielinis, ostud.
ko Bearley stovykloje,visai
Repečka suorganizavo puikų vy
f nebęgerai .
rų chorą.Visų pastangomis įs
Šioje stovykloje gyveno
teigiamas kooperatyvas,kariam
pabaltiečiai .Neužilgo atsisky
rė estai, išvykdami j, besikurian grįžusieji iš darbo vyrai ga
li nusipirkti paštų reikalin
čią estų stovyklą.Po kiek lai
giausiu prekių.
ko, taip pat,atsiskyrė ir lie
Šiai jaunų vyrų stovyklai
tuviai .Gana gražus lie tuvių
linkėtina ir toliau gražaus
būrys,net 78 vyrukai,išvyko į
ir sėkmingo darbo.
Leamington.Stovykloje Bearley
Kuprių Juozas
liko vieni latviai ir...vienas lie tuvis,-inž.Brazdys.
Nors tiems lietuviams ir la
SHEFIELD,Vidurinė Ang
bai trūko vadovaujančių pa jė
lija, garsus plieno pra
gų, nes jų tarpe buvo tik du
monės miestas.Lietuvių
studentai, jauni vyrai.į lietu
čia tėra tik šeši.Atvy
vių kvietimus vykti drauge, inž. kome prieš keturlud mė
Brazdys atsakydavo, kad jis yra
nesiūs.Gyvename priva
Bearley stovyklai skirtas,nors
čia i.Dirbame priemies
ten 4 mėnesius gyvendamas kar tyje esančioje akmens
tu su lie tuviai s, nerodė jokio
malykloje.Darbu ir mals
pritarimo lietuviams.
tu pa t enkįjątl. Priklau
Išvykus lietuviams į Leamln- some pr ofisąjungai.Kas
gtoną,inž.Brazdys,nemokėdamas
mėnuo sąjungos yra ruo
latvių kalbos, įstojo į latvių
šiamos paskaitos,-su
chorą, dalyvauja kaip choris
pažindinamą su Anglijos
tas latvių šventės mini ėjime
įstatymais,teise,aplin
ir buvo vienas iš energingiau
ka.Daug džiaugsmo šutei
sių šios šventės rengėjų.
kia lietuviškoji spau
Koks gi pavyzdys jauniesie
da, kurios laukiame iš
ms.Toks nepaisymas tautinio
siilgę .
solidarumo,—neleistinas. Ką
S.Pr.
tada turi ir gali daryti mūsų-

EIMHRIDGE

VYRUS
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Netoli Glocecester miesto,
nežimioje vietoje,stūkso ba
rakai. Tai naujas EVW miestu
kas.Lietuviu vyrų yra apie
80.Stovykloje gyvena latviai,
estai ir keliolika ukrainie
čių.Sugyvenimas gražus,jokių
nesusipratimų nebuvo.
Prieš Kalėdas atvyko kun.
Petraitis.Jis čia dirbs kaip
sodininkas.Vyrų padedamas kun.
Petraitis įsirengė koplytėlą,
kur kiekvieną dieną laikomos
Sv.Mišios.Sekmadieniai s vyrai,
nors neturi chorvedžio,gražiai
pagieda.Šiaip kultūrinis gyve
nimas nėra gyvas.Veikia DBLS
Skyrius,kuriam pirmininkauja
Račkauskas.
Račkauskas. Dėka energingo
spaudos platintojo p.Bačėno,
spaudos ateina į stovykla ne
mažai.
Balys Svalia
SĄJUNGAI
AUKAVO *!
A .Marma................................ ...16/B.Plėta........................................ 8/Sąjungos Centro Valdyba
nuoširdžiai dėkoja Gerb.
S-gos rėmėjams.

^Afsin\iixin\ai
^au merkiasi hostelio šviesos.
Žvaigždė nuo padangių nukrinta.
0 kaip malonu išsitiesus
Brangiausias dienas prisiminti.

Gausu,lyg ant balto ekrano,
Vaizdų-spindulių su šešėliais
Tai šypsosi pasakos mano
Dalyviai, svetur prisikėlę.

Palaimintos motinos rankos1
Kiek meilės iš jų aš patyriau
Kaip vaikas,laukuos prisitrankąs,
Kaip,slepiantis rūpestį vyras
Sūpynės, ma adyki ė, rogutd sTik spėk! naudotis ir džiūgaut.
Dar tėtis,nugėrąs truputį,
Nupirko armoniką mugėj.
Matau kaip dabar savo klasę.
Kur dūkom ir ašarom springom.
Ech, juodbruvės, ech, geltonkasės.
Ar gyvos.ar esat laimingos.

Pavasaris kraujui-kaip vynas.
Sušvilpk, ir svajonė prie vartų.
Pasiutusiai meilė svaigina.
Tik vieną gyvenime kartą.

Lydėk nelydėjąs,vis maža.
Duobes išstovėdavom,kur ta ui
Princesei kuždėdavo pažas!
-Tu laimė,tu grožis ir turtas...
Ar toks buvo darbas ir miegas;
Ir pramogos buvo kitokios.
Ne fabrikas rytmetį spiegė,
0 vyšnioj lakštingala suokė.

Dairlaus aš po Londono City,
Stebėjaus,© kitą galvojau!
Ar teks dar kartą pamatyti
Gimtiną, upelį,šilojų.

Satwell Stovykla

Kada B.B. C. pranešėjas
Paskelbs mum sensaciją tokią!
"Alio!Teisingumas laimėjo!
Pabėgėliai,Dievui dėkokit!"

Jo Ekscelencija Vyskupas Padalskis atvyko iš Paryžiaus į Londoną
ir žada Anglijoje pasilikti apie tris savaites.Ekscelencija numato
aplankyti didesnes lietuviu kolonijas ir pasimatyti su žymesniais
asmenimis,bei apsilankyti Airijoje.
Centro Valdyba pavedė Coventry Skyriaus pirmininkui p.J.Matulioniui
paruošti Savišalpos Kabos įstatų projektą.Sudaryta speciali Komisija,
kuri pradėjo darbą.

VAKARU

SĄJUNGA

Bevinui paskelbus parlamente
D.Britanijos pasirengimą, organics
zuoti Vakarų Europos valstybių
sąjungą,"Benelux^ grupės kraštai
tuejau pradėjo tu*. reikalu tarp
saręs tartis.Belgijos,Olandijos
ir Luxemburg© ministerial
buvo
susirinkę Luxemburg® apsvarstyti
aultų unijos klausimą, tarp tų tri
jį valstybių,* taip pat,susitar
ti del "Benelux” kraštų nusista
tymo aąrišy su pasiūlyta Vakarų
jįSąjunga.Mini eteriai sveikino Bri

taniją ir Prancūziją, už paėmimą
iniciatyvos Vakarų Europai aujmg
ti.bet tuo pačiu pasiuntė į L*»donę. ir Paryžių eilę klausimų aą.
rišyje su pasiūlyta Sę.junga.
Kliūčių sąjungai,be abejo,bus
bet nėra abejonės,kad "Benelux”
grupė prisidės,bet prieš tai pa
darydamos nori žinoti,kokia yra
Anglijos ir Prancūzijos politi ka Vokietijos atžvilgiu.Vokieti
ja bus vienu,iŠ ginčytiniausiu
klausimų Vakarų Sąjungos ieryb*se.Anglija nori Vokietiją ekono
miškai atstatyti,kitos gi valsty
bės.įskaitant ir Prancūziją,pri

mai,-kreipdamasis į pasiuntinį, pasakė, -Jūs už imki te barą toliau Kupiškio. La ak imt
tolimesnių nurodymų.Sudiev.Geros sėkmės.
Kol Algimantas baigė savo žodžius,būrys
jau buvo pa siruošęs. Julė stovėjo pirmose
gretose,laikydama rankose granatas.Nors ir
F p stebgėsi Algimantas įkalbėti,kad Ji
liliktų stovykloje,-nieko negelbėjo.
Būrys išvyko.
Sparčiai žingsniuodami netruko išeiti
Į Iš miško. Pra si dėjo laukai, vienkiemiai, pa
žįstamos vi etos,dar vienas kitas varsnas
r geležinkelio linija.
-Susprogdinti tiltą per ujielį,-perduo
tąsias vado įsakymą s.Kitos grupės 'gauna
Itus pasirengimo įsakymus.
Saulė jau buvo netoli laidos.Staiga iš
škelio išnlra traukinys ir šniokšdamas
tėja prie besiruošiančių vyrų. Traukinio
lydovai pastebi spąstus,© tiltas lieka
susprogdintas...traukinys pasirodė ne
matytai greit.Traukinio apsąuga,pa atė
jusi partizanus,atidaro stiprią kulkosidžių ugnį,o traukinys didindamas greitį
engiasi pavojingąjį lauką kuo trumpesniu
Lku pervažiuoti.Ginklų ugnis suguldė vys prie žemės. Dangstudamiesi už medžių,
menų,jie slinko pirmyn,bet matė,kad žyb pavėluotas,-kol jie priartės prie til,traukinys bus praėjęs...

sibijo.kad atsistačiusi Vokietija vėl
gali tapti pavojin
ga savo kaimynams.
Tais reikalais
Bevlno pavaduotojas
užs.reikaluose Mr.
McNeil išvažiavo į
Briuselį,kur turės
pasitarimus su Bel
gijos užs.reikalų
minist.Spaak

lė jau ties tiltu,bet ir traukinys čia pat.
Kelios šiurpios sekundės ir...milžiniškas
trenksmas perskrodžią ramią prievakario
tylą ir medinės tilto dalys pakyla į orą.
Tuo pat metu atsiranda ir tarukinys ant
tilto.Sprogimas paliečia ir jį. Traukinys
sustoja.Vyrai atidaro ugnį ir traukinio pa
lydovai, apimti panikos.be Jokio pasiprie
šinimo, išsilaksto.
Trys šimtai nelaimingųjų vyrų,moterų ir
vaikų išgelbėti.Jie,su džiaugsmo ašaromis
akyse,puldinėjo čia prie vieno,čia prie ki
to dėkodami. Daugelis susirado savo namiš
kius, brolius, seseris ar kitus širdžiai bran
gius žmones. Tik viena Drangelienė veltui
akimis irškojo savo dukrelės Julės...
Ant geležinkelio pylimo,prie granatos
išraustos duobės,nuleidęs galvą stovėjo
Algimantas Zlynas. Salia jo,ant žemės,gu
lėjo Julė Drangelytė...Jos akys užmerktos,
veidas išbalęs,per skruostą sruveno krau
jas. Julė buvo mirusi. Sprogdamos granatos
ją mirtinai sužeidė^nespėjus pasislėpti.
Pamažu rinkosi visi atiduoti pagarbos
didvyrei ...

Satwell Stovyklos lietuviai prie
Kūčių stalo.

viešpatavo kapų tyla,susikaupimas...Tik
kartais suūždavo, sudejuodavo giria,tarsi,
skųsdamosi sunkia priespauda.Kažkur toli
švistelėdavo rakietos, pasigirsdavo pavie
ni šūviai.Naktįs slinko galop.Rytuose
švito. Ir'pirmieji saulės spinduliai nu
švietė stovyklos aikštelę.Jš visų pusių
rinkosi nakties patruliai.Šiandien kiek
vienas iš jų turėjo džiuginančių naujienų.
Okupantas buvo įbaugintas,nedrįso mažais
būreliais rodytis, ėjo žinios,kad tokie
žygiai, kaip vakarykšti s,buvo daugelyje
vietų atlikti.
Kai saulutė pakilo virš medžių,buvo bai
gtas pasirengimas laidotuvėms. Poilsio vie
ta Julei buvo parinkta gražioje aikštelėje,
po dideliu ąžuolu,šalia daugelio kitų,jau
ankščiau kritusių,laisvės kovotojų. Priev
jos kapo trumpą kalbą pasakė Algimantas Žo
lynas.
- Štai ir vėl naujas kapas senoje girioje,
ir vėl nauja auka tėvynės laisvei.Tegul pri
ims ją Aukščiausias greitesniam mūsų tėvy
nės prisikėlimui .Mes tikime,kad kol aukosis
ir,jei reikia,mirs už ją lietuvis,-tėvynė
nežus .Mes prisiekiame tau, brangi karžygė,
kad
tęsime kovą iki galo.Grįš paukščiai išVyrai surišo šautuvus, padarė neštu
skridę.kaip kasmet jie grįštaĄmūsų tėvynėn,
vus,ir nešėsi mirusią Julę į stovyklą.
grįš ir mūsų broliai iš visų kraštų ir
Temo.Liūdna precesija,lyg kokia pasakiška
žydės vėl mūsų tėvynė Lietuva.
dvasių eisena,tarp medžių,traukė miško ta
Sudiev,brangi karžyge.Tebūnie tau lengva
keliai s. Tyliai šlamėjo medžių Lapai...
pilka
Lietuvos žemelė,kurią taip karštai
Naktis juodu šydu apgaubė laisvės kovo
tojų stovyklą.Vienur,kitur,pro debesis spin- mylėjai.Tu užgesai tada,kada laisvė jau
švinta ir kovą laimėjai ne sau.
ksėjo virš medžių žvaigždutės.Ant sukrauto
Ant kapo pasipylė miško žolynų puokštės.
žalių eglių šakų kauburėlio gulėjo paguldy
O
oru,
ripuodamos,nuplaukė gervių pulkelis.
ta Julė.Prie jos klūpojo motina.Stovykloje
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Žinios
NEW YORK. Tiesioginės de
rybos tarp Indijos ir Pakis
tano dėl kovų Kašmire baigė
si be susitarimo.
^NANKIN. Kinijos Minister.
Dr.Chen Li Fu pasakė,kad ki
nų žvalgybos žiniomis,Pietų
Ukrainoje vyksta sukilimas
prieš Sovietų vyria usybą.Vie
tos gyventojai remia skaitlin
gus partizanus.su kuriais So
vietų kariuomenė nepajėgia
kovoti • VAŠINGTONAS Britų-Pletų
Amerikos Linijos keleivinis
lėktuvas "Star Tiger”,skridęs
iš Europos,žuvo tarp Azorų ir
Bermundos.Lė ktuvo ieškoti
išplaukė netoli būvą Laivai
ir išskrido Amerikos skraid
ančios tvirtovės.Paieškoji—
mai nedavė jokių rezultatų.
Žuvąs lėktuvas turėjo įgulą
iš 6 asmenų ir vežė 25 ke
leivius.Keleivių skaičiuje
buvo Britų oro maršalas Sir
Arthur Coningham,53 m. amž.
Skridęs tarnybos reikalais.
• MASKVA. Rusija užprotes
tavo, kad JAV skraidančios
tvirtovės stebi Sovietų lai
vininkystę Geltonoje jūroj
jūros srityje.
ir Japon
_ Braus IS. Tarp Belgijos
•
ir Rusijos sudaryta preky
bos sutartis,dėl kurios de
rybos vyko Maskvoje.
A LONDONAS. Šiais metais An
glijoje vasaros laikas bus
įvestas nuo kovo 14 d. ir tę
sis iki spalių 31 d.
• SOFIJA. Bulgarijos premje
ras Dimitrovas labai greit
reagavo į "Pravdos" užpuolimą
už Jo pranašautą Balkanų mui
tą uniją.Sofijos oficialus
pranešimas teigia,jog nei Di
mitrovas, nei kitas Bulgarijos
vyriausybės narys galvojo ar
galvoja steigti betkurios for
mos Rytų bloką.Muitų unijos
klausimas nebūvąs keltas nei
Premjero pasikalbėjimuose su
spaudos atstovais, nei kitais
atvėjals. Iš šio pranešimo
aiškėja,kad Rusija nori tik
karinių sutarčių formoje su
sirišimo, bet jokiu būdu neno
ri leisti jiems susijungti
į stiprią federaciją,kurią
būtų sunkiau kontroliuoti iš
Maskvos.
•NEW DELHI. Gandhi užmušė'jas Nathu Ram, 31 m. amžiaus,
indas-bramanas iš Fūnos.buvo
suimtas.Polio!Ja išvedė jį,
iš tūkstantinės minios,kuri
norėjo žudiką nulinčiuoti.
Laike tardymo jis prisipaži
no nužudąs ir pasisakė esąs
vienos indų ekstremistų or
ganizacijos sekretorius .Po
licija aiškina sąmokslininkų

tinklą.Pa daryta daug suėmi
mų.Gandžio laidotuvių dieną
visoje Indijoje buvo gėdulo
ir maldų diena.Dėl jo mir
ties liūdi visas pasaulis ir
tūkstančiai užuojautos tele
gramų siunčiama į Indiją.
Didž.Britanijos karalius Jur
gis VI pasiuntė Indijos Gene
ralgubernatoriui telegramą,
kurioje sakomai "Karalienė
ie aš esame giliai sujaudin
ti žiniomis apie M.Gandhi mir
ti,. Prašome perduoti mūsų nuo
širdžią užuojautą Indijos
tautai .dėl nuostolio,kurį
patyrė jie ir visa žmohija"
JAV Prezidentas Trumanas pa
reiškė! "Gandhi buvo didelis
Indijos nacionalistas.bet tuo
pat laiku jis buvo tarptau
tinio mąsto vyras.Jo mokymai
ir veikla paliko gilų įspū
dį milijonams žmonių.Nelai
mei jis neliko gyventi,kad
matytų įsĮgyvendinant idea
lams, dėl kurių Jis kovojo,
bet jo gyvenimas ir darbai
bus didžiausias paminklas
jam.
• MASKVA. Tass praneša, kad
Rusija įteikė protesto notą
JAV dėl Amerikos karo laivų

buvimo Italijos vandenyse.
Amerikos karo Laivai buvo pa
sirodę Neapolyje,Taronte,Li 
vorne,Genove ir kituose Ita
lijos uostuose.Jų buvimas
prieštaraująs Italijos taik
os sutarčiai.Rusi jos ambasa
dorius Vašingtone Paniuškin
Ž teikė šiuo reikalu notą
aršaliui.JAV Sovietų pro
testo notą atmetė.
• VAŠINGTONAS.Valstybės de
partamentas praneša,kad Vaš
ingtone buvo gauta ir antroji
Sovietų protesto nota prieš
Amerikos kariną veiklą Vidur
žemio jūros srityje. Smulkme
nų nepaduodama.Amerikos eska
dra Viduržemio jūroje turi
dabar apie 20 karo laivų, jų
tarpe didelis lėktuvnešis
"Midway" .Pere! tą savaitę į
Viduržemio jūros rajoną at
vyko transportas 1.000 ame
rikiečių dėsantinių pėstinninkų su tankais. Kitas 1.000
jūreivių bus netrukus pasiųs
tas.
• MONTREAL. Kanados šnipų
byloje,buvęs McGill Universi
teto Chemijos asistentas prof.
Raymond Boyer nuteistas 2 m.
kalėjimo už suokalbį perduo
ti slaptas žinias Rusijai.
• BERLINAS. Sovietų armijos
laikraštis Berlyne paskelbė
maršalo Sokolovski laiško, pa
siųsto Amerikos zonos Guber
natoriui Clay,tekstą.Laiške
reikalaujama tuojau pat su
stabdyti teismo sprendimo
vykdymą,kuris liečia 206 So
vietų piliečius DP.Maršalas
Sokolovski nurodo,kad 30 su
imtųjų yra nuteisti sušaudymu,

68-kalėjimu iki gyvos galvos
ir likusieji nuo 10 iki 50 m.
kalėjimo bausmėmis.Tie Rusi jos piliečiai privalą būti
grąžinti Sovietų organams re
patriacijai .Generolas Clay
pareiškė,kad Sokolovskio lai
škas yra svarstomas.
• STOKHOįMAS. Norvegijos,Da
nijos ir Švedijos ministerial
pirmininkai susirinko šią sa
vaitę Stokholme pasitarimui
einamaisiais reikalais.
• M*SKVA. į Sovietų Aukščiau
sios Tarybos ketvirtos sesi
jos atidarymą atvyko maršalas
Stalinas.Finansų Ministeris
Zverevas pasakė kalbą dėl šių
metų biudžeto.Išlaidos kariuo
menei numatytos sumažinti.
SOLONIKAI. Po Krašto Gyny
bos Tarybos posėdžio buvo pra
nešta, kad Graikijos vyriausy
bė nutarė priimti gen.Ventini
atsistatydinimą.Generolas Ventini buvo kariuomenės vadu.
Kariuomenės štabo,kuris vado
vavo trims korpusams,funkcijas
perims generolas Yantzis.Tuo
būdu graikų kariuomenės orga
nizacija bus atstatyta pagal
1940 metų karo su Albanija
laikotarpio pavyzdį.
• LONDONAS. JAV.Valstybės
Sekretorius Maršalis laišku
užtikrino Mlnisterį Beviną,
kad Amerika duos paramą nuga
lėti sunkią maisto padėtį Vo
kieti joje. Britų zonoje.
• VAŠINGTONAS. Kariuomenės
vadovybė,generolas Eisenhoveris ir gen.Omar Bradley,
Senato Ginkluotųjų Pajėgų po
sėdyje, kuriam pirmininkavo
Gynybos sekretorius Forestai,
pasakė,kad jei kiltų karas ,
galimas daiktas,JAV būtų puo
lamos atominėmis bombomis.
Esą reikalinga 1 mil.vyrų
bazėms,iš kurių būtų pradė
ta oro kontraataka .Todėl rei
kalinga papildomų apmokytų
vienetų priešo teritorijai
užimti ir išlaikyti.
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Urugvajus teisingai vadi
namas Amerikos Šveicarija.
Jos sostinė Montevideo visai
netoli nuo Buenos Aireso,ta
čiau klimato atžvilgiu daug
malonesnis ir sveikesnis mie
stas.Čia oras daug vėsesnis
ir sausesnis.
Urugvajiečiai malonūs ir
simpatingi žmonės.Demokrati
nės laisvės čia daugiau«nei
kitose Pietų Amerikos valsty
bėse .Socialini u atžvilgiu
Urugvajus pažangus kraštas
ir darbininkų reikalai ap
saugoti atitinkamais įstaty
mai s. Plačiai teikiama nemo
kama medicinos pagalba ir
gerai sutvarkytas pensijų
klausimas.Darbininkų trūks
ta ir darbo gauti nesunku,
tačiau uždarbis i, palyginus
su pragyvenimu,gan menki.
Iš savo uždarbio darbinin
kas gali kukliai pragyventi,
bet maža ką gali sutaupyti.
Amatininkai geriau uždirbę
ir jų čia ypatingai trūksta.
Uždėjus čia savo biznį,pra
gyventi ir uždirbti ir pra
turtėti galima.Inteligentam
pritapti čia labai sunku,nes
Urugvajuje pakanka savo in
telektualinių pajėgų.
Naujas dekretas imigraci
jos reikalu išleistas 1947.
II.28.Bylą reikia užvesti
per Urugvajaus konsulą,bet
kompetetingas Vidaus R.Min.
valdininkas paaiškino,kad
pas konsulą pradėti bylą
galima per korespondenciją
ir jau gavus principinį lei
dimą imigruoti,reikėtų pas
jį asmeniškai atvyktf, kad
patikrintų ar visi patiek
tieji dokumentai atitinka
tikrenybei ir tik tuomet iš
duotų vizą kelionei.
Konsulas išduoda tokius
liūdi j linus 1
1. (Certlficado de Conducts
o Ante.cedentes)3 ,į liūdi—
jimą konsulai išduoda,remia
ntis atitinkamos vietinės
įstaigos liūdijimu apie tai,
kad nebuvo teismo baustas
už bendrus nusikaltimus(ne
politinius)Tokio liūdijdmo
negali gauti vaIkatos,girtuokliai, toxikonianai ir ku
rie vėrėsi paleistuvyste.
2. (Cejrtificado politico-so
cial) Čia konsulas turi pa
liudyti,kad emigrantas nepri
klauso nacių,komunistų,anar
chistų organizacijoms.
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3. (Darbo arba lėšų liūdymas) Konsului patiekiami pa
žemėjimai apie profesiją,iš
kurių matytųsi,kad iš tos
profesijos emigrantas galės
verstis-pats pragyventi ir
favo šeimą išla ikyti.Svarbu
turėti tokią profesiją,kuri
įdomautų Urugvajų,būtent!
įvairūs pramonės specialis
tai ar darbininkai,ūkininkai
ir 1.1.Užstatai reikalaujami
tik iš tų, kurie negali įrody
ti profesijos,kaip pragyve
nimo šaltinio.
4. Certifies do de Re tomo)
Paprastai reikalaujama įro
dyti, kad emigrantas eventua
liai galėtų grįžti į savo
kraštą.V.R.Min.buvo paaiškin
ta, kad DP nuo tokio reikala
vimo gali būti paliuosuoti
Urugvajaus įstaigų nutarimu.
5. ( Certlficado Sanitario)
Sveikatos liūdijimą turi pa
sirašyti konsulas ir konsu
lato gydytojas.Taip pat rei
kalaujamas pažymėjimas,kad
emigrantas yra skiepytas nuo
raupų ir difterito.
Kai virš paminėti liūdymai sutvarkomi konsulą te,jie
persiunčiami Urugvajaus VH1,
kuri išklauso Eknigracinės Ko
misijos nuomonės ir padaro
nutarimą.
Daug kas rašo Lietuvos
Pasiuntinybei ar savo gimi
nėms ar pažįstamiems ūrugva jun, prašydami affigavito
arba darbo sutarčių.Šiuo
reikalu VRM buvo paaiškinta,
kad nei affidavitų nei darbo
sutarčių Urugvajuje neprakti
kuojama .Darbo sutartis gali
tik palengvinti teigiamą by
los išsprendimą.
Todėl visi,kas nori atvy
kti, turi kreiptis pas konsu
lus ir ten užvesti bylas.
Savo raštuose konsului turi
nurodyti gimines, joi tokius
turi Urugvajuje.
Urugvajaus valdžia įsi
leis tik tuos imigrantus,ku 
rie atrodys jai naudingi
šiam kraštui.
Lietuvos Pasiuntinybe
ūrugva juje.
Legation de Lituania
21 de Septiembre 2511,6°
MONTEVIDEO,
Uruguay

Skausmo prislėgtam tautiečiui
ANTANUI ŠALTENIUI,
dėl brolio,Amerikos lakūno kapt.Povilo,tragiškos
mirties reiškiame širdingą užuojautą.

Horam Stovyklos Lietuviai.

"MINTIS"
Laikraštis lietuvių bendruo
menei.
Visuomet aktualus ir įdomus.
Prenumeruokit "Mintį".
Ji lankys tris kartus per
savaitę.
Prenumeratos kainall mėn.3 šil.,3 mėn.- 9 šil.
Užsakymus priima atstovas įgaliotinis!
F.Neveravičius,
13,College St.,
Leicester.

J.Matūlai tis
S. V/. A.E. C.Hostel,
Norwood Hill,
nr.Horley,
Surrey.
prašo atsiliepti Algirdą

LIETUVIS
^.TAMOŠIŪNAS
Al Falcon Buildings,

Old Bethnal Green Rd.,
LONDON^. z.

Paieškomas VYTAUTAS^
PUODŽIŪNAS, gimęs
1923 m.,atvykęs Anglįjon iš
Luebeck*o.Jis,ar kas žino apie
jį,prašomi pranešti Lithuanian Legation,
17,Essex Villas,
London,W.8.

Pandit Nehru
Indijos min.pirmininkas
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greitai ir priein am o mtskatriomij Taisa
laikrądžius
Toliau gyvenantieji laikro
džius gait siusti registruo
tu raiška,
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