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BIRŽELIO „PASIRUOŠKIT KELIONĖN“...
14-OJI
Birželio Keturioliktoji Baltijos
tautoms: Estijai, Latvijai ir Lie
tuvai yra ir visiems amžiams liks
tautinio gėdulo ir rimties diena.
Tą dieną estai, latviai ir lietuviai,
kur jie bebūtų, visur ir visada,
mini, minės ir prisimins staliniz
mo aukas, dešimtis tūkstančių iš
vežtųjų Sibiran, nukankintus ir
mirusius tolimųjų taigų koncen
tracijos stovyklose.
Pasauli sukrėtė antrasis pasau
linis karas, pareikalavęs daug
daugiau aukų, negu pirmasis. Bet
laisvasis Vakarų pasaulis mini
ir visad minės 11 lapkričio, pri
simindamas aukas, sudėtas kovo
je už tautų laisvę.
Birželio keturioliktoji mums
skaudesnė diena. Mes šią dieną
minime ne karius, kritusius už
Lietuvos laisvę, bet nekaltus vai
kus, moteris ir senius, savo vai
kus, motmas, seseris ir tėvus, iš
plėštus iš gimtosios žemės pačiu
žiauriausiu būdu ir išvežtus var
gui, badui ir mirčiai i tundras >r
taigas. Visi visuomenės sluoksniai
tais išvežimais buvo paliesti:
valstybės vyrai, visuomenės vei
kėjai, intelektualai, darbininkai ir
ūkininkai. Okupantas, seną patir
tį turėdamas, kirto tautai kruviną
smūgį, tikėdamasis jos valią pa
laužti ir tautą pajungti. Jis žino
jo, kad be prievartos, jėgos ir bai
mės jis nepajėgs valdyti Baltijos
tautų, kurios amžiais siekė ir
sieks gyventi laisvos įr nepriklau
somos.
Birželio keturioliktą mes trem
ty prisimename savo tautos kan
čias. Mes prisimename ir susimąs
tome. Mes mintimis nusikeliame
į tėvynę, į tolimąjį Sibirą. Mes
darome sau ataskaitą.
Mes prisimename,, kad mūsų
tremty, išblaškytų po visą pasau
lį, tėra t-'k tiek, kiek buvo išvežta
Sibiran vienu kartu 1941 metais,
birželio 14-17 dienomis. Bet tai
juk tebuvo pirmieji išvežimai. Ir
kaip lietuvių tauta nebūtų nuo
okupacijų skaudžiai nukentėjusi,
v'sa lietuvių Tauta yra ten — Lie
tuvoje ir jos dalis S:bire. Ir mes
trefnyj, prieš savo Tautą, jos di
džioje kančioje ir jos didybėje,
esąme maži. Tai turime atsiminti
ne vien birželio keturioliktąją, bet
savo kasdieniniame darbe, savo
mintyse, savo visoje L’etuvos lais
vinimo veikloje.
Mes pasiilgstame savos Tėvy
nės. Mes. tremty, kartu su poetu
Kruminu. kalbame ir rašome, kad
„upės juk išsenka, nemunai iš
senka, tiktai neišsenka mūsų il
gesys." Tačiau, tas mūsų ilgesys
toli gražu negali prilygti tėvynės
ilgesiui tų, kurie šiandien kenčia
tolimame nesvetingame krašte, už
Uralo kalnų.
Okupantas griebiasi visų prie
monių, kad išvežtųjų skausmo,
skundo ir ilgesio žodis nepasiektų
laisvojo pasaulio. Bet vienas, ki
tas seniau ištruko, perdavė Vaka
rams ir jų skausmingo ilgesio žo
dį. Ilgesio savojo Krašto. „...Šian
dien ilgai žiūrėjau į vakarus. Ten
nusileido ir užgeso saulė. Didelė
ir raudona lyg kraujas. Gražina
tiesė rankeles, į ją ir kalbėjo kaip
paprastai" — „Ten — Lietuva,
tenai gimiau ir kūdikio akim re
gėjau saulę. Ak pasakyki, spin
dulėli, kada vėl tėviškės matysiu
veidą ir akis" — „Tai yra žaizda,
kurią drasko kasdien..." rašė se
suo broliui.
Štai ir paprastos mergaitės
skundo ir ilgėsio žodis: ..... Die
vuli brangu?, koki mes nelaimin
gi be savo tėvynės, kiek skausmo
kiek liūdesio be savo gimtos šalalės . vėlek mani but palaidoji
po sierą žemelę, tai butum lai
minga ...aš negaliu rašyti tau laiš
kelio,
ašaros gailios
krinta,
plunksna iš rankų veržėsi, negaliu
rašyti tau gražiau laiškelio. Ne
gaila man tų namelių, negaila
man to turto, tik širdį man spau
džia, kad aš nematau tų takelių,
kuriais vaikščiojo mano brolalis,
nematau tų daiktelių, kur kalbė-

1941 metų, birželio 14 dienos
ankstyvą rytą į daugelio ramių Lie
tuvos gyventojų buto duris šautuvų
buožėmis ėmė belstis ginkluoti
raudonarmiečiai. Jų užnugaryje
stovėjo vietiniai komunistai, nuro
dydami pasmerktųjų adresus bu.
deliarns. Prie namų, kurie buvo
apsupti ginkluotų enkavedistų ir
vietinės komunistų valdžios atsto
vų, stovėjo paruošti sunkvežimiai.
Įsibrovę vidun enkavedistai rei
kalavo atiduoti ginklus, šeimos
vyresniesiems grasino naganais,
o išsigandusius vaikus, pažadintus
iš miego, klausinėjo, kur tėvai lai
ko paslėptą šautuvą... Tuojau pat
prasidėjo kratos, kurių metu nie
kam nevalia buvo pajudėti, pasa
kyti žodžio Po kelių minučių išve
žamųjų butas buvo visiškai sunio
kotas: išvartyti baldai, išmėtyta
patalynė, ant grindų išbarstyti mil.
tai, cukrus, stirtos knygų ir popie.
rių,' stiklų šukės. Po kratos trum
pas įsakymas: pasiruošti kelionėn...
Neimanu aprašyti tų graudžių
scenų, kurias pergyveno savo bu
tuose suimami lietuviai, bet dar
grąudesnės scenos buvo juos pa
kraunant į prekinius vagonus. Čia
vyrai buvo atskiriami nuo žmonų,
vaikai nuo tėvų. Jei graudu buvo
skirtis su mylima tėviške, su na
mais, su turtu, tai dar graudžiau
su mylimais žmonėmis, su kuriais
meilės ir vargo saitais susietas
bendras gyvenimas. Čia išvežamie
siems dvelktelėjo siaubingas nu
jautimas, kad prasidėjo nežmoniš
kai sunkus golgotos kelias į bai
sią nežinomybę.
Tai, ka jautė ir Išgyveno į vago.
nūs pakraunamieji ir iš tolo juos
stebėdami atvykę išlydėti artimieji
jokia plunksna neįveiks aprašyti.
Tūkstančiais lietuvių kūdikių, mo
terų ir senelių, sveikų ir visai par
bėgusių kelias dienas duso ir troš
ko prekiniuose vagonuose laukda
mi. kol visos aukos į juos bus su
grūstos. Polševikai išvežamiesiems
nedavė ne tik duonos, bet taip pat'
oro ir vandens. Prekinių vagonų
langai buvo užkalti, paliekant vir
šuje maža plyšelį. Per šį plyšelį
išvežamieii nuo ašarų paraudusio
mis akimis siuntė Tėvvnei paskuti,
nįiį SUDIEV...
Per šį plyšeli vienam kitam išve
žamųjų pavyko išmesti laiškeli.
Štai tremtinio Stasio Kairiūkščio,

jau su savo mylimu Ir brang u
brolaliu. Negaliu aš jums išpasa
koti, negaliu aš širdies skausmų
tau išreikšti.“
Mūsų visų uždavinys tremty,
kurių nei ’-argai, nei skausmas,
pei tėvynes ilgesys niekad negales
prilygti kančiai Ir ilgesiui tų mūsų
brolių ir seserų šaltajam Sibire,
yra perduoti jų skundą laisvajam
pasauliui ir neleisti jam jo n'ekad užmiršti. Tai yra ta misija,
kurią mes tremtiniai turime at
likti. Kartu su mumis, su Baltijos
tautomis, visas laisvais pasaulis
Birželio keturioliktą dieną turi
minėti šiais didžias stalinizmo au
kas, kurias pavergtos tautos su
dėjo tam. kad kitos tautos dar
galėtų
laisve naudotis ir ja
džiaugtis.
Tolimajam Sibire kenčianč'ų
v-'sos „mintys ir troškimai vis
plaukia į upelių kaspinais išraižy
tą ūkanose ar saulėje skendančią
šalį, kurią lietuvis tėvyne vadi
na. Oi, kaip išsiilgom tėviškės
„pavasario“, kada ji, savo išvar
gusia ranka, surinks savuosius“.
Tegul gi ir mūsų ilgesys tolimos
tėvynės — tos „upelių kaspinais
išraižytos ūkanose ar saulėje
skendancios šalies" — bent iš da
lies prilygsta išvežtųjų Ilgėsiu!, ir
mūsų tėvynės meilę — jų meilei.
Mes tremty jungiame visas mū
sų viltis su jų viltimis, sų jų skun
du visam pasauliui, su ju skaus
mo šauksmui: „Kada mes su
lauksime to švento pavasario, ku
ris nuramintų mūsų širdis, leistų
prisiglausti prie savo laisvos tė
vynės. šusiburti visiems, klajojantiems broliams po visą pasau
lį, o ypač šaltąjį Sibirą. Sugrįžti
po savo tėvynės padange. Nepalauš mūsų vabos, mes nuo amžių
kentėti pripratę, tai nebaisūs ir
jų kankinimai“.

S- Žymantas.

rašytas Naujosios Vilnios stotyje
1941 m. birželio ig d. laiškas:

MIELASIS DAKTARE,
Ką mes pergyvenome atpasaKott
nėra galimybės... Jau negali būti
didesnių smūgių atskyrus žmoną
nuo vyro ir vaikus. —
Kad mums trūksta oro Ir van.
dens, tai tas kentėjimas niekai. Aš
likau su vienais marškiniais Ir ne
turiu nė vieno palto... Tai viskas
sulyginus su kitomis kančiomis
niekai. Važiuoju vagone su kitais
pilieč. iš tos pačios vietovės maža,
me vagone 32 žmonės tik vyrai
(jau vaikaD. Jeigu dar pasiseks
Tau parašyti iš Rusijos, , tai laiške
viską rašysiu atvirkščiai. Nieks
iš mūsų nežino, už ką kenčia. Kitą
laišką rašysiu kitiems, tačiau ne
žinau, ar galėsiu parašyti, nes ma.
tyti ateitis liūdna. Už ką??? Klek,
vienas stato tą klausimą. Važiuoja
tūkstančiai žmonių.
Mano gal pask, link, ir sveik,
visiems artim. —
(pas.) Stasys

Naujoji Vilnia, 1g41.VI.17.
Ir pakrovimo stočių tremtinius
pradėjo vežti birželio 14 .d. ir vežė
ligi birželio 22 d., t.y„, iki vokie
čių — sovietų karo pradžios. Iš
įvairių pakrovimo stočių tremtiniai
buvo vežami i Naujosios Vilnios

Daktare, visko tikėjaus iš Komi,
sarų Tarybos, bet, kad tūkstančius
lietuvių iš Lietuvos išslųatumėt,
kad laidotumėte tautą, kad būtu
mėt tautos duobkasiai — niekuomet
nesitikėjau.
Kai svarstydavome J 940 m. pra
džioje buvusios vyriausybė? darbus
tai stebėdavomės, kodėl ministrai
neatsistatydina, jei nepritaria netl.
kusiems darbams. O dabar.? Vadi
nasi, Jūs pritariate. Pritariate tau
tos žudymui, sunaikinimui. Tai pir.
mas įvykis Istorijoje. Tokių. įvykių
lietuvių tauta težino iš Išgamų
dvarininkų, bet jūs? Kerštas —
žemiausio,
puolusio
žmogaus
džiaugsmas. Keršijama tik nusikaltusiems, bet ne tūkstančiams
vaikų ir moterų. t
Būkite prakeikti Lietuvos valsty
bės ir tautos duobkasiai. 'Tokių
linkėjimų siunčia už tūkstančius
lietuvių tas, su kuriuo 1939 — 194U
m. praleisdavai ilgas valandas, o
dabar poselenoas į tolimą-SSSR.
Iš Elenos perduok tokius pat svei
kinimus ir linkėjimus komisarui
Girdzijauskui.

Pats lietuvių išvežimas tokiu pla
čiu mastu ir tokiomis žiauriomis
priemonėmis lietuviams buvo toks
nelauktas ir nesitikėtas, jog jis iš

VI METAI

BROLIAI IR SESES!
Vienuoliktą jau kartą minime
didžio mūsų Tautos gedulo dieną !
Vienuoliktą jau kartą kreipiama
savo akis i šiaurę ir į rytus, į kur
yra prievarta siunčiami šimtai
tūkstančių mūsų krašto sūnų ir
dukterų 1 Vargiai rastume šian
dien Lietuvoje nors vieną šeimą,
kuri neturėtų savo narių po žeme,
Sibiro taigose ar Baltosios jūros
pakrantėse. Trėmimai yra virtę
sunkia lemtimi, slegiančia visų
mūsų Tautą.
Ir ne nuo šiandien! Jau,prieš
šimtą dvidešimt metų Adomas
Mickevičius rašė sayo regėjime:
„Tironas kyla! Erodas! O Vieš
patie, visa Tėvynė Išduota į Ero
do rankas ! Regio — ilgi, balti kry
žiaus keliai ... per girias, per pus
nynus Visi į šiaurę4 į ten, į toli
mą šalį tarsi upės teka“. Poetas
savo dvasioje mato,'kaip šiais ke
ltais „lyg vėjų gaihiojami debe
sys, mūs vaikai keliauja — visi į
šiaurę“ (Vėlinės 3 dal. 3 scena).
Tai yra istorinių mūsų Tautos
grumtynių vizija. Ilgą savo isto
rijos metą mes turėjome grumtis
su rusų užmačiomis ištirpdyti mus
slavų masėse. Ilgą laiką buvome
tremiami iš savo kryžiais papuoš
tų sodybų į aną šalį, „tuščią ir
baltą“, kaip apie ją sako A. Mic
kevičius. Dabar šis_trėmimas pa
siekė aukščiausią laipsnį. Tai, kas
seniau buvo dangstoma sukilimų
kalte, šiandien vykdoma be jokios
kaitės. Š;andien vyrai ir moters,
seneliai ir vaikai, ūkininkai ir dar.
bininkai — visi šiandien yra ver
čiami eiti anais ilgais kryžiaus ke
liais — į š’aurę.
Piešdamas tremtinių kelią Ru
sijon, A. MickevičiOs pastebi, kad
ss kraštas yra tarsi popieriaus la
pas, „parengtas rašyti“. Bet kas
jame rašys? Gal „šventas Dievo
pirštas, gerus
žmones raidėmis
pavertęs“ ? O gal „senas .Dievo
priešas“, kuris nebe plunksna,
bet kardu įrašė, kad „žmonių gi
minę reikia pančiais apkalti"
(Vėlinės 3 d. 9 scena). Deja, į
baltą Rusijos lapą bolševizmas
kardu įrėžė kaip tik šį pastarąjį
dėsnį. Jis apkalė pančiais mūsų
Tautą, kaip ir visas kitas, pate-

kusias jo vėrgljon. šiandien jis
deda didelių pastangų joms išnai
kinti: jis rauna jas iš sodybų,
sklaido po svetimus kraštus, nei
gia žmogui pagrindinę jo teisę —
kurtis ir gyventi gimtojoje savo
žemėje. Bolševizmas yra virtęs
visuotiniu tautažudžiu. Tai sako
me visam pasauliui, sakome drą
siai ir atvirai, nes vienuolikos
metų Tautos trėmimai yra pakan
kamai atidengę šį jo bruožą.
Tačiau tautažudžiu likimas yra
visų vienodas: jie užtrokšta sa
vo aukų dūsavimuose. Tiesa, mi
nėtame regėjime A. Mickevičius
neslepia, kad trėmimai yra sun
kus tautai kryžius ir kad šio kry
žiaus „skersmens globia visą Eu
ropą“. Tačiau čia pat jis regi, kad
ne visi tremtiniai žūva, bet kad
iš likusiųjų auga jėga Tautai iš
vaduoti. Ir iš tikro, jau arti yra
laikas, kada prislėgtos tautų jė
gos susijungs ir pasieks aną „ledo
šalį“, paskelbdamos visiems iš
tremtiesiems
grįžtančią laisvę,
kaip gervės kad paskelbia pava
sarį.
Todėl šiandien, minėdami šią
didelio mūsų gedulo dieną, ir
kreipiamės į Jus, broliai ir sesės
lietuviai, kurie kenčiate ištrem
tųjų naštą Rusijoje, kurie leidžia
te priespaudos bei baimės pilnas
dienas Tėvynėje ar esa'te išsklai
dyti po laisvojo pasaulio užkam
pius, prašydami ištverti Jus kanč’oje, ryžtyje ir laukime, kaip kad
ištvėrė istoriniai mūsų kovotojai,
mūsų knygnešiai, mūsų Neprik
lausomybės kariai ir galop mū
sų partizanai; Mus yra ištikusi
viena iš istorinių naktų, kurių
pasaulyje esama nemaža. Vis dėl
to „mūšų Tėvynė gyva ir žydi,
nors ir pridengta žemė? šešėliais“,
kaip sako A. Mickevičius. JI yra
gyva visur, kur tik yra gyvi lie
tuviai. Ir ši jos gyvybė vėl atsi
ties. Žmogaus paniekinimo laikas
pasibaigs, nes laisvojo pasaulio
tautos pamažu, bet ryžtingai ir
neatla:džiat telkiasi barbarų šėl
smui nugalėti.
Vardan-tos Lietuvos!

Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas.

STOP GENOCIDE
— „Stop Genocide". Su. tokiu

KANČIOS IR M 1ERT1ES KELIU
stotį, o iš ten į paskyrimo stotis
Sovietų Rusijoje. Pirmiausia, bū
tent, birželio 14 d. pradėtą vežti iš
Tauragės.
Iš Kauno stoties, iš pirmosios
karo rampos pirmasis tremtinių
ešalonas, susidedąs iš 50 vagonų
išvežtas 1941 m. birželio 15 d. 6 vai.
45 min. sekmadienio rytą. Naujo
sios Vilnios stotį šis ešalonas pa
siekė birželio 15 d. 16 vai. 45 min.
Gausybė
įvairių
instrukcijų,
lietuvių išgabenimą į SSSR, mums
rodo, kad tam darbui iš anksto bu
vo pradėta ruoštis ir jam dirbti bu.
vo skirta daugybė žmonių. Nors
tose instrukcijose išvežamiesiems
taikomi nuostatai yra labai žiau
rūs, tačiau iš tikrųjų su išvežamai
siais buvo elgtasi nepalyginti žiau
riau, negu kad instrukcijose nuro
dyta.
r
Štai vienas gydytojas iš ešalono
Naujoje Vilnioje rašo laišką, svei
katos liaudies komisaro pavaduo
tojui gydytojui J. Pamarauskui,
matyt, anksčiau buvusiam savo
draugui:
DAKTARE,

Sveikinu iš paselencų ešelono.
Gyvename blogesnėse sąlygose ne
gu gyvuliai: trūksta oro — trokš
tame ir badaujame. Už ką? Paga
liau, Jei Jau mums tūkstančiams
suaugusių kiek galėtų taikinti
bausmę, tai už ką kenčia maži val
kai? Jei Jau norėjote mus išžudyti,
tai. reikėjo rasti gražesnį būdąskiepijlmą bacilomis ir būtų iškart
baigta, ar kitą kurią priemonę su
rasti.
y

pagrindų sukrėtė visą lietuvių tau
tą. Jei pirmąją išvežamųjų me
džioklės dieną lietuviai buvo pani
kos ir siaubo apimti, tai jau antrą
ją dieną atsikvošėjo ir vieni sąmo
ningai, kiti savisaugos instinkto
verčiami pradėjo slapstytis ir gal
voti, kuriuo būdu išlikti savo tėvų
žemėje.
Kai masiniam lietuvių išvežimui
prasidėjus, klaikios panikos apim
ta tauta blaškėsi miškuose ir kur
beįmanydama slapstėsi, Lietuvos
sovietinės vyriausybės galvos tam
žygiui pritarė. Aukščiausios tary
bos prezidiumo pirmininkas JUS
TAS PALECKIS aukščiausios ta
rybos reikalų valdybos sukvies
tiems tarnautojams pareiškė, kad
esą išvežti tie žmonės, kurie galį
sudaryti pavojų bolševikų valdžiai,
juo labiau, kad kilus kokiems nors
nesklandumams su Vakarų kaimy.
nu, šitų žmonių buvimas Lietuvoje
būtų labai nepageidaujamas, todėl
esą tokiam išvežimui reikia pritar
ti. šitas faktas rodo, kad jau pir
momis dienomis LTSR marionetinė
vyriausybė lietuvių tautos reika
lais ir jos likimu visiškai nesirū
pino ir ji buvo lygiai tokia pat Lie
tuvos duobkasė, kaip ir kruvinasis
Kremliaus diktatorius.
Šiandien sueina 11 metų nuo
pirmųjų masinių lietuvių trėmimų
į Sovietų Rusijos koncentracijas
stovyklas. Antroji Sovietu okupa
cija pareikalavo dar daugiau aukų.
Šimtai tūkstančių nekaltų mūsų
brolių išvarytų iš Tėvynės miršta,
kankinių mirtimi Rusijos taigose.

užrašu dali, prof 'V. K. Jonynas
pagamino ženklelio projaktą, ku
riame vaizduojamas nukankintas
lietuvis. Lietuvių Tautinės Marti
rologijos Skyrius Amerikoje iš
leis šią vasarą tuos ženklelius ko
vai su genocidu. Jie bus platina
mi Pasaulio Lietuvių Bendruome
nėje.
Ženkleliai galės būti lipinami
ant vokų, o juos platinant surink
tos aukos bus pariaudotos akcijai
prieš genocidą sustiprinti. Tomis
lėšomis pasinaudojant galės būti
praplėsta Lietuvos- Genocido pa
roda, ją bus galima kilnoti iš vie
no krašto į kitą, dalyvauti gyviau
visuose kraštuose akcijose prieš
genocidą, nes lėšos bus suvarto
tos ne vien tik Amerikoje, bet
visuose kraštuose, kur tik lietu
viai savo sumanumu galętų vienu
ar kitu būdu kelti savo balsą prieš
Lietuvoje vykdomą genocidą.

Su DBLS vadovybe jau aptarti
šių ženklelių platinimo reikalai.
Did. Britanijos lietuviai be abe
jonės parems šią akciją, kuria tie
sioginiai kovojama už Lietuvos iš
laisvinimą ir prieš mūsų tautos
žudymą Tai vienas iš svarbiausių

Kiekvieno dvasiniai ir fiziniai nu.
kankinto mirštančio tremtinio lupo,
se sustinga klausimas — UŽ KĄ?
Mes, gyvenantieji laisvame pa
saulyje, negalime ištiesti nelaimin
giesiems broliams pagalbos rankų,
tačiau mūsų uždavinys mūsų šven
ta pareiga, mūsų gyvenimo tikslas
— kelti Vakarų visuomenėje šiuos
istorijoje nesutiktus sovietų žiau
rumus.

mūsų tremtyje atsidūrusios ben
druomenės uždavinių ir šiuo metu
bevelk vienintelis afektyvus gink
las kovoje su mūsų kraštą paglemžusiu tironu. Gausiai naudojant
šiuos ženklelius ant vokų, siun
čiant laiškus į visą pasaulį, bus
skelbiamas po platų pasaulį mūsų
šūkis: „sulaikykite žmonių žudy
mą“,
„sutramdykite
žmogžu
džius“.

SIBIRE MIRĖ DAIL.
ADOMAS BRAKAS

Gauta žinių, kad šių metų! kovo
2 d. Sibire mirė dailininkas Adomas
Brakas .
Dailininkas A. Brakas, veiklus
Mažosios Lietuvos visuomeninin
kas. Hitleriui 103g m. okupavus
Klaipėdą, persikėlė gyventi į Kau
ną. Tų pačių metų birželio 14—15
naktį, pirmosios masinės lietuvių
deportacijos metu, su šeima ištrem.
tas į Sibirą. Ten ir mirė, baigda
mas dešimtuosius tremties metus.

GENOCIDO KONVENCIJOS
KLAUSIMAS KANADOS
PARLAMENTE

Gegužės 21 d. Kanados parla
mente pirmrą kartą pradėta kalbėti
apie Genocido konvencijos ratifi.
kavimą. Už ratifikavimą pasisakė
visų trijų partijų atstovai: liberalų
D. Croll, .torontietls, Spadinos,
konservatorius G. Graydon ir CCF
A, M. Stewart, winnipegietis.
Londono Ir apylinkės lietuviai
kviečiami gausiai dalyvauti West
minster Cathedral Hali salėje tra
giškų birželio mėn. (vykių minėji
me.

2
!'<L ■

BRITANIJAI

■

LIETUVIS

A + A JUOZAS STREKONIS

. Š.m- gegužės 26 d. tragiškai mi■!vė'~darbovietejė-'Cper nėLtsargumą
PR1PAŽINTI LIETUVOS
pasisakydami: „Amerikos Lietuvių Kad jie buvo vokiečių prievartei
įkrito- į 'rpzervuąrą ir mirė nelai
VETERINARIJOS GYDYTOJAI
Taryba artimai bendradarbiauja sugaudyti, atvežti į Vokietiją ir,
mės vietoje) JUOZAS STREKOPo įdėtų didelių pastangų it ini su Vyriausiu Lietuvos Išlaisvini aprengti aviac, uniformomis, bu
NlS, gimęs 1918’*’m. rugpjūčio 16
mo Komitetu -VLIKu- ir jį remia,
d., Panevėžio ąpskr.,: Pušaloto ciatyvos Kauno Veterinarijos Aka pripažindama jį vyriausiuoju Lie vo paskirti prie vario apdirbimo.
demija yra pripažinta ir Amerikos
Kaip dėvėję uniformas buvo
vaisė., Kirkeliškių'km.
Agrikultūros Departamento skyrius tuvos laisvinimo* organu, turinčiu
Už vėlionies siela High Wycombe Animal Industry įtraukė mūsų pasitikėjimą plačiuosiuose lietuvių paimti į nelaisvę rusams. Norin
tieji apie juos gauti smulkesnių
katalikų bažnyčioje buvo atlaikytos veterinarijos akademija į aukštų visuomenės sluoksniuose“.
pamaldos. Palaidotas Laudwater jų deteriparinių mokyklų sąrašą.
Amerikos Lietuvių Taryba, tiek žinių turi kreiptis į Vladą Navic
-kapinėse. Laidotuvėse, be vietos
saVo
politiniu-svoriu yra įtakin ką šteo adresu: Kennan, Wiscon
Veterinarijos gydytojai baigę šią
■ lietuvių būrfelio, dalyvavo taip pat, akademija
giausias
organas netik Amerikos sin, Box 43, USA. / „A.L.B.“ ra
gali Amerikoje' 'pilnai
ir fabriko, kuriame velionis dirbo,- verstis veterinarijos
lietuviuose,
bet ir Amerikos aukš šo, kad Argentinos lietuviai, pa
:gydy.tpjo prak
------- ■
keli vadovybės Asmenys.
tika ir užimti federalines valstijų čiausiose valdžios institucijose, lyginti su kt. 1 kraštų lietuviais
- .Vietos DBLSr^kyriaus sekreto*-.--;jT'mlėstų -veterinarijos Trispektoriųr —kur. jos. įeikalavimai vįsuomet_sų., (JAV, .AnglįjpSj .Vęnęcuelęs etc>,
šliaukia teigiamų rezultatų. Tautos laisvinimo' reikalams mažiausia
PUSM1LIJ0NIS BRADFORDE
rius J. Stulgaitis apibūdino a + a vietas.
Pirmųjų išvežimų Lietuvoje, Lat
išgaruos . komunistai - Bimba, Prū- aukoja— esą, ,,nei iš tolo jiems
Bradteido lietuvių kolonija pa-’, J. Strekonio praeitį,- o • įkyriau? .
vijoje ir Estijoje minėjimas įvyks
Kauno veterinarijos akademijos
birželio nį d. 7 vai 30.tn.in. West mažu mažėja: kai kąj išvąžiayo ir- pirmininkas - J.- Karalius, ' nulei įteisinimui ir jos pripažinimui di seika, Mizara.ir kt. jų bendrakelei negali prilygti“. O tuo tarpu, kaip
minster Cathedral Hali saleje. Lon bando, išvažiuoti į užjūrius,. lietu džiant karstą, pasakė atsisveikini džiausias pastangas įdėjo Vet! viai nors dažnai ‘ savo šlamštuose laikraštis pažymį, ypač dabarti
pasigardžiuodami „kramto“ VLI- niu metu yra nepaprastai svarbu
dono ir apylinkės lietuviai kviečia vių mažėjimas atsiliepta, ir į visą mo žodį.
gyd. P. Gailiūnas ir Dr. S. Jan
.lietuvišką veikimą. > Neseniai sun
mi gausiai dalyvauti.
^’įsigins, .dangavusiems., a, + a J,. . kauskas. Taipgi . šiame reikale la Ką ir ALTą, bet Maskvos bernų sudaryti pasaulyje kiek galint pa
balsas į dangų neina ir mūsų, or
Baltų Taryba
kiai nukentėjo „Atžalynas“;,;, kęle- , .Strejtenięi laidotuvėse, tarįame.JĮę-,:,
bai daug- pasidarbavo Lietuvos. Ge ganai VLIKas su ALTu visų pa lankesni nusistatymą Lietuvos at
tas narių. išvažiavo į Kanadą, p-lė tii v.iška padėkos, žodį. .,
.
neralinis Konsulas. New Yorke,, p. doriųjų Lietuvos tautiečiu remia žvilgiu, nes nuo to nusistatymo
, B.-Šukytė susirgo ir atsigulė T . Iii?..
!; !
"j
* F ia c wellį.Hęatlį\ .,.’j
GERB. SKAITYTOJAMS
J. Budrys ii- vicekonsulas -p: A. Si mi pilnai atliks savo misija atkur žymia dalimi priklausys pasiseki
. , goninę. Buyp manoma, ką<Pjiq"ši’os' skyriaus valdyba . mutis:-.
■, 7; ■ v
Su šiuo „Britanijos Lietuvio"
dami Nepriklausoma demokrati mas Lietuvą atstatyt!. Visų trem
„operacijos“ „Atžalynas-'sdffk'ftii
-.ir-,nąriaL-Jrf,;
numeriu yra siunčiama anglu kal atsigaus. Tačiau jiaSiryžimas 'Vis
niais pagrindais Lietuvaty esančių tautiečių dalia yra kur
NEPALANKUS IMIGRACIJOS
ba skrajukė, apie Pabaltijo tautų
kas geresnė už dalią tautiečių, ku
ką nugalėjtf: jau baigia repclūim
ĮSTATYMAS
''
’
DEMOKRATŲ
PARTIJOS
tragiškąsias 4941 m. • birželio mėn.
DIDESNĖ EMIGRANTŲ
'■ o 'Anksčiau ’mūsų ’ sjfiautia ‘rašė,
Cadėl Bug 5-veiksmų“ Slidūs:-pUsj-!>’
rte su L'etuvos vardu lūpose
“
KONVENCIJA
-ATRzYNKzl '’'■-'■rrdienas. Kiekvieno lietuvio pareiga
milijoTiis“.
>
■' r' :-A
■ ' o:,.
miršta Sibire ar tebekovoja tėvy
kad Jfrą patiektas naujas imigraėiŠiemet
liepos
mėnesyje
Čikagoje
šią skrajukę perduoti savo -pažįsta
Premiera rampos šviesą išvys .į Kąnądps 'pątJamęhtar.ųj'Ėiaisai tr ’’ joį 'jslįtyrrio projektas, ’ pagal• kurį ‘
nėje. ■ / Buenos Aires mieste įvy
įvyksta
demokratų
partijos
kon

mam anglui.
birželio mėn. -aS ld.-ė .vaI.,..B4g,dfpr-,, spąųdos ■ pąąi^ąkifniaV ,dar.o1xyj’iaii- ’ gąlė.š. į Amerika įvažiuoti hėkv’dtikusiame 33 laisvojo pasaulio
Norį gauti didesnj skaičių —
de, St. Mary , salėje. Vąįdipą,, I.įut-, sy;bęį..spąųdįHią’t/Į{ą4 iš pf.i^i'itąj.--l nėrnis vizomis'"dar 3061000 išvietiri- ’ vencija, Joje dalyvaus ir pats prezi stud.' kongrese dalyvavo taip pat
dentas
Trumanas.
Konvencijoje
prašomi parašyti Baltų Tarybai,
kevičius, Pivoriūnienė,. .Duobaitė,.... nįjesi .ęniigEacįj.ą.^įurčHj nįažąti. i tų .’ asmenų iš Ęūr.opčis. Neseniai ■
43>; Holland Park, London, W. H.,
Bayarskyįė, Rajrnąnąus'kąs, ' Puft- Suprantama, kaęi š'e-.-pasįąalsymąii iniigracįįdš įštatymtes buV6‘ švars- ' bus aptarti demokratų partijos už- Londone esanč'o lenkų un-to stu
~
i.-.
. siėnių ir vidaus politikos klausi- dentai,’ kurie Lietuvos ir kitų
pridedant pašto ženki, persiuntimui.
kąuskas,'. Jakųbka ir kt. /.
taipgi nir liuauuyLU
nustatyta, uciiiuixiaiu
demokratų’ kongrese begalėjusių dalyvauti
-*■ r?',.,.-.Amerikos'T y-,;. sen.ate, Ir šis pa- raal taipgi,
Skrajukės siunčiamos nemokamai/
Veikalą rėžisuoja ir vaidina 'M:l_" nelieėia-britų-piliečių. Manoma, jleng'yi.nimas
.
.. , ■ įVykšiačius
_.
lengvinimas, dar atvykti^360.900 kandidatas į šiemet
siulis! Dekoracijas “piie§ia"-jaktebaii' kad -’ taip1': pate šiąiš' rtietafc« kaną-te iš.vlįtintų
ąšiiiėnų ’ buViį
tetteestas- Amerikos1, prezidento rinkimus’. kraštų atstovų vardu įteikė prita- >
x...
....
dlė’čfiį "h’ftTgrta'ciJdis kčmisiftesrd’afy*.’* Ihj’igra^čijęš'jstątyinas Hąr btiš'pįr-1
rimą jų memorandume išdėsty-.
tiš;-" '
PAMALDOS
Bijbrhasi; ■' kad' " si’s’parengimas,.; siančios žymiai didesnį'"'■’ati-anfcą-'' žiu rėtį s’f ‘ Kon grės ė, ’ “ life!” ’ ’ did eS n ilįi' Demokratai nors turi didelį popu tiems faktams apie padėtį bolše
BRADFORDr^birželio 14 d.,‘įi v. ’
liarumą amerikiečiuose! tačiau per
iNOTTINGHĄįd—birželio, i5/ d-, nebūtų paskuliinis-, nės-..iižjarįai:fsalį... naūji^sieift?'ėfhfgraiffSfliSl ’’Iki- §0 pakeitimų (’atrodo, kąd . ir pąsfata-' 18. mėtų buvojimą " valdžioje ’ jau viku okupuotose jų tėvynė- suvilioti:-; dar kįi ką ir tžte.L. -gglš rrjeiųt’.ėlč y^ia'rifgsis
T
’
e^iąda'r'ysią's,
^I^i'tgrącfjte'
’
'Ąątte
yra daugeliui' „atsibodę11. Galimas se. / ..Laikas“ rašo, kad Posadas
IW5 y.
- ’v
.
... -.J''”; būt,.: 5ų. gražiai,-;ni;ą,dėjųs,iiy bujoti,, nj.g^rjrns,..^iq^Įįtfenis ag^fj^.jcąt,,
nfton ir toliau’1’ įiajička/ jį-nežtosė'. dalykas, kad šiemet prezidento mieste ypač’gerai įsikūrę lietuvis
„Atžalynu“.reikės, ^tsijšyeįkiptį'
bū- afLofe -neX^t.'da,TO&kį>iįi'ų^ kr.aštų kvotų ribose.
. . ' ’ " '.
urm'ninkas M. Kliukas, miško,
rinkimus laifnės respublikonai.
* LIETUVIŲ EVANGELIKŲ
.,Tikiuosi„,kįld ,.^,,RAjž^Jyno‘’'' n£? tąęĮgų- įicįžiąįisią gąlųjįyjįų,
J. Janulaitis
pirklys milijonininkas St. Firevi-ši P-AMALDOS, LON,ĮJ.p|i E.;
repgjma,„B.rąil.fordb ’.ir’ anytinke^ ži'ųoti Kandom-turcte-ąęmeny.-į^tarp.i
LIETUVOS LAISVINIMO
čius, maišto' krautuvę turi F.
I
ŽYGIAI;..
f'--'dfe.-rn. birželio,, 15..rd<: i.,yąj.,. jjiųpięt,” lietųylai šką!ftiin.g'dj įrlą'nk^š;"' V.Kr 22 r*r.28imetų.-ąmžiaus. -.: .nw:--. Daugirdienė ir kt.Paragvajuje bu
St'.? Marys, Lutheran. ęjjuręĮL Sandf.’ ' --I.---'Paši'SklaidžiUš ; mūsų periodinės
'ARGENTINOJE „ALB“ N. 946
Šiuo metu Kanadtfjte5''y?a' spaudos pušlapiūtisė' atrasime "Skir
więb;.^reętį-TrWjC,.,i, iš 'VoRieĮij'oš'
vusi maža lietuvių ūkininkų ko-'
■.Birželio „mėn; 28d.,:<-6-..<yal,,Brąd- 37O!O0Ū',‘bbdarBįų." ktfnačfo’s’ darbo tingų ir-’kraštutinių nuomonių Lie paskelbė sąrašą 63 lietuviu, ku
aįyykęs ,kiĮn., KęĮeris laikys pamali'
Jonija, vadinta Colonia Baltica,
fordo
„Atžalynas
“
:
kviečią.vijus,.
rie
1945.
m.
rugp'ūč'o
menesį,
bu

das sii Šventa Vakarienė?’ “f. I''<?
nilnistėris pareiškęs', kad šis klau tuvos laisvinimo- reikMubse< sunyko. Viešųjų darbų ministeri-’
Brad-fordo
„,-it
sapyltekes''lieteviusArtimiausios požeminės stotys;:
......e..'- Amerikos lietuviai vo prancūzų karinių organų iš
simas ‘ kraštui', herą bpiiš. 'Ši' be
Etfštori -iStatfori, Št.' ‘ P-ahcras:;ir naujos...prgmieros „Cadel Ęug(„5 ,’V-' darbę, pareiškę miništeris, sutirp Vieningai ■ susispietę į Amerikos duoti rusams ir. prievarta išvežti joj yra gražiai užsirekomendąvęsį
Kingš "Cross Station.
i k.pmędliįoš ‘ '/,'Sliduą pū.šm'iliTotris'*' sianti 'įkąig-nspięgąs .nųp rnųro, kai Ųietuv.ių Taryba Šį reikalą vertina ,4 tėvynę“. Laikraštis pažymi, kaip inžinierius J. Ivanauskas.
pamatyti. Veikai^-■‘rfežišfi?5S.'’Mi£S'ft“;
li’š. ' dękofa’čijaš 'piešia -dail; -J-'oktf>r tik sa^-.^^ęis.'^rvrąį'<;*'’te'.; 'tię-;
ĄTSIUST A PA MINĖTT ' baitfe: ■ "L
pdy..... y'
WIMBLEDON LAUKO TENISO
Tekstilę?; .dąr‘b’tjpikl4 Sąjungos ',
„TėŽhnlkoš žodis“ W. tt T'ėchui-'
Vad irti rifas ■ -į vyk s> ’s B rą-dford ep iSį j
ŽAIDYNĖS
atstovąį
kteetĮitsi
į
darbo
rftfnisįfį!-'
Mhry-isaiėjey;;
r-c .Bengėjai, >
kbs Darbuotojų Mėnraštis.-.' '
Birželio
mėn.
23 d. Withbledone
rį, reikajaūdatnį. sthnnžįnji -Sfril :i;
„TėVu Kelias“ Nr! 2 ir-3 -1952;.
įi-čtejib'O'sĮs fėia*/
pyi.'i'o
prasidės MAosiOs tafptaūtinės: lau
mėnesiais kafalikiškai tautinės:
graciją-'tlF
štiįąįkytt
tekstill's
garni*.
'.
ko teniso mėgėju žaidynės! Pirma
''BųŽelib iiiėri?'r4!'rd; 6 “vhl. ‘•BradF
, . „..
minties-'leidinys -Venesueloje. .
..’ .’ .1 Atstovų nuomone.
sis toks iiirnyraštvyko-iSžy metais
f&rd'e’/St?'Mafy’Ššffėidpįy'ykąta‘Bite , nių 'ipiportąj
,,Karys“-Nr. .31. 1952^ Daug jdo»,
ir pet tiioS' &s metus tapo svarbiau
mių straipsnių, ir iliustra.ęijųt;.\..;;i žėlte!'tt'ėm'imų-IriiiriSjfeliafete.Mihdji'A K an adaįj neįveiki hn ta aįrūįfihtiat
siu metiniu įvykiu lauko teniso
mb
:
-reh'gra'
:
lteti.rviai;rtaitviaii
ii.
ristaų
vykusių?
j.'įąsktttiniųjų
..
penkerių
'
•.„Pelėda“ Juokdąrybps ,s.ursivia)imėgėjų
pasaulyje.. Laimėti ,šį tur
remiami'
viefesanglų.vrsupnjep.ėsmetų bėgyje emigrantų, kurių
jimo mėnesinis organąs.!^W^UęTnyrą yra kiekvieno lauko „teniso
džia kpygynaą NEMUNĄ.S.JRėSžt- Tą pat- dieną .:iųnVal‘iSfc;.A'Į®eiiįiąŽ5 skaičitisę^ipj'fik .atitinkąs bedar
žaidėjo svajonė, .nežiūrint kokjoje
nyčioje pamaldos ką.tąlįk.ams.Jj;.,i^
guo.ia A. Vilainis — šiiįlątlskas.
pasaulio, dalyje jis gyventų. Stebė
vąL;
:|gįn
vąlr 3<į
3<į;ĮBį,
n...
- -. jSįt,
St.f Jpjįn
J^n ?.,.,. bažnvctej
bažnyčioje0 bių skąįpiui. Ta’ęiaų darbo minis- .
JUOZAS GRJSMXNAtlSkA's''
CYRA nųmų, kas ir tuo kartu privertę ma ti .šias .žaidynes,’ kurios tjįsidsi 2
(J„- Horten
Hp;r'ton tane
Laneijparnjijdoj''evdn(L.J parriąjaos'ėvąn- terijojejlis ą&įą-yų teigimas buvo AR
„TOLIMfEJI KVADRATAI“
ne rašyti., norą tas . straipsnis ma savaitės, susirenka tūkstantiniai
gglikąpis'._,^' ,
paneigiąs^, nurędant,.per pas- :
pĄ D A R AS žE M£JĖ
nęs neužgavo.
.. .j
Kaina, g doj‘.' Išleido Jūc^&s 1 Ka
žiūrovų ’skaičiai, jų tarpe karališ
'’Įpėtų'yiū.S. Šiafnė" nifSėfitttit'"kvfe-' kutiniudsiūs penkėritls rietus ,emig
m
mėn
.
$
d
;)
į
ritani
.
počius. 192 pusihpiaf. Viršelis daili cite'mę/'dalVvįiiti'?'' ■'D'SLSf'BradforU
Asmeniškai noriu būti' ir su lai kos šeimos nariai, ministerial, dip
grantų-tetvyko dų kart daugiau, jos Lietuvyje“ Nr. 23' pasirodė mingaisiais ir- su. pasmerktaisiais. lomatai, filmų žvaigždės: ir Šimtai
V. K. Jotiynb. '
-"'J °? ”’?('.
irgg - valdybamai.
LIETUVIU DIENOS Nr; s 1:1952
„Didžioji
Grėsmė“. Myliu kiekvieną lietuvę ar lietuvį, kitų žymių asmenybių. Londono ir
lTteVili,i -i;v.iVi
.rriiVi 1 -i.-, negu .šiuo metu-Kanada turinti straipsnis
m. gegužės mėn. Red.-' J.-:'Vitėnąss <’ . Deinėsiol :. Linksniai; atostogas bedarbių; antra,: t&kįtįleje -dirba .' Straipsnio autoriaus nuomonę vi •vedusius ar nevedusius.. Visi .męs ■apylinkių lietuviai -.neturėtų pra
praleisti: a t.v ažįųpk ife, į ,Į?-1 aejęRtjOlj’, vos vietų®-. tūiįštdr^is'jeftiigranįų, siškai'palaikau, su jo išvedžioji. esame lietuviškos žemės vaikai. leisti šios progos ir nuvykti, nors
mais sutinku, nes visa, kas gera, Nenoriu-.brautis . į žmogaus-; vidų savaitgaliais į Wimbledoną, pasi
VAĮKŲ PUSLAPIS
,, .
pas,senus ir^-ųąujųs^ ..pąž,įM.ąm'u§.
.. Ateinančios ;savaitės-,,.Britąnijps VjįsL nupširdžįąj-Jauliiąni.į... '"Krėįp; kurie, jokite būdii .negali būti prie teisinga ir gražu mums visiems ir klausti kodėl jis vedė ar kodėl žiūrėti. lauko teniso . žvaigždžių
Lietuvis“ išeisiąs su. mūsų,.mažie tis: Mrs. t)'. ’ Moigan,“ 62', Holim žastimi, kalbant'hpip ‘šuo męiu patirika. Patarimai, pamokymai, vi jis liko senberniu, ar senmergę.. .
žaidimo ir smagiai praleisti šavaitsada žmogui tinka.
siems skaitytojams skirtu puslapiu. field.'Road,' Blhčkpooi; N,S!-’' jaučiamą*-' tekstilėje- bedart),ę...; •,
' Galima1 žmones skatinti, naudin
Laikraščiai savo straipsniais, giems ' tifeSjams, bet jei jie, anot
Šiais metais visi praėjusių mėt’ųi
įvairios paskaitos, pamokslai baž autoriaus,"tušti ■ ir juokingi,-, tai iš laimėtojai gina savo ’ titulus, ■ nes
nyčiose ir įvairūs minėjimai ištrau- ,jų žmonių, ųebę.pad3ti'si.,Q,^r,0$lgs, ne vienas jų netapo profesionalu,
.(kia žmogų iš to apsamanojimo, straipsnis tik' jiems buvo taikomas. ribrs pagunda yra didelė; pVz.,
apiplauna, mus nuo tos kasdieny
Anglijoje ir apskritai tremtyje Australijos žaidėjui F! Sedgmanui
DAR TIK 1.6.
/
bės . dulkiųj pakelia; aukštesniems moterų' yYa daug-’-rriažiatf,- negu buvo pasiūlyta pereiti į profesio
Vasario 16 Gimnazijoj^, šiais, ,. čjų lietųyjų grupė ę.o. Mr. M. Va- tų darbo vaisiai;.jau Buvo anksčiau tikslams.
.
'
Vyrų. Moterys turi didelį pasirinki nalus su uždarbiu, r„, siekiančiu
mokslo metais mokiniui skaičius lipkėnas,■ 3600 ?o Union Avė., spaudoje aprašyti,. Pirmosios lai
. Amžina taisyklė, kurios niekuo mą. Tai viena priežastis’. •Tnemtyje 20.000 svarų i metus, bet. jis. atsisa
pakilo iki 115. Atsišaukimai j pa Chicago 9, BĮ., USA, — VII kl. dos abiturientai'jah^tUdijuoja vie met neprivalo pamiršti tie, kurie
kė. Prisiminimui duodu sąrašą
saulio lietuvius taip pat neliko bal mok'. Eydiją Zantfavaitę': rfiuo 1.4. * name -iš-- garsiausių Vokietijoje nori ką nors mokinti, patraukti daugiau reiktų: smerkti, senmergę, praėjusių metų, laimėtojų: Vyrų
vyrų daug ir, vis dėlto, ji nete
sas tyruose. Paskūtihiu laikii ’ atši. rpsipte- ■' ’ -o ; ’b::Bonr/os universitete; Rėmėjų gim-. kilnesniam tikslui, ištraukti žmogų nes
kėjo, gal ir nenorėjo tekėti. Antra, vieneto — Diek Sayiį.t. (JA-V.),
rado dar 5 mokiniams-nuolatiniai
nazijai sudėtos aukos:
... nenuėjo vel ’ iš. apsamanojimo privalo įsisąmo- laikraščiai rašo, draugai atkalba, Moterų vieneto
15- tas iš eilės —’
-'ADoris . Hart
išlaikytojai,- kurie pasižadėjb kas
mietai?
—— jo's'da'it . nintf, kad jo patarimai, bei pamo „tautiečiai juokiasi, kai lietuvis ve (J.A.V.), Vyrų dvejeto—F. Sedg.
' Lietilvis iš ChicagoS miesto, ku- tui. Šiais mokslo -Tmėnuo mokėti Gimnazijai’ už mo ris'-rt'entfri; 'kad ;jo pavardė būtųl labiau pa-tėisiriii'—'Bav.o tikslą,' neš- kymai ar.. laikraščių! straipsniai
da užsienietę ar „bronzinę“, kaip man ir Ken McGregor (Australiją),
kinio išlaikymą .po 20 dolerių. Štai skelbiama"1 spaudoje, ■'
VIII kl. mokinjų skaičius- padviguliėj o.-M.es. mokinamąjam įstri.gtų_giiįai širdin dauguma vadina anglę.
Moterų dvejeto —■ Doris- Hart irt
jie:
•mok-- ‘ Povilą KAZIRSKį.- ptio 1-4. džiaugiamės mokinių prieaugliu, ir kad jo skelbiamai tiesai jis tikėDažnu atveju „senbernis“ gyve Shirley Fry (J.A.V.), Mišraus dve
12-tas iš eilės —
bet
ir
nuogąstaujame,
ar
dar
ilgai
tų.
’
' ■
vienas, kaip Robinzonas, tarp jeto — Frank Sedgman ir Doris
New Yorko Lietuvių Moterų Bū >1952' ;
.galėsime Šięse sąlygose išsilaikyti,
Priešingu atveju, jei mokinamąjį na
16- tas. iš eilės--ėe . • / . . ■ ■
bronzinių. Yra senbernių kurie gal Hart (Australija ir J.A.V.).
relis. c.o. Mrs. ,A. Markevičius,
ar
sulauksime
tarn
dideliam
skai

toji tiesa užgauna ir ji atrodo ne-'
Chicagos Lietuvių Biržėnų Klu
Svarbiausias -pasiekimas .yra,
251 E. 85th St., New York 28, N.Y. bas, ' c.o. Mr. Petras Bružas, 1959I čiui reįkalingqsi.,skj.(bios ir.. efekty tikra, pastumia jį dar giliau į už ’ but Myli- savo mergelę, pasilikusią
'
aišku,
laimėjimas.-vyrų : ar moterų
mūsų
tėvynėje.
Be
to,
nevisi-juk
USA, pasižadėjo išlaikyti III kl.
sidarymą apsamanojifną.
vius pagelbos,.
lygiai gabūs ir laimingi susirasti vieneto žaidynių iršiemet ypatingai,
. mok, . Danutę KURAITYTĘ nuo W. Washington Blvd., Chicago" 12, ,.'.Vasario 16 Gimnazija,., lietuvy
„Straipsnio
autorius
dėl
mūsų
! Iii. USA’ — ’VHI -kl. mok. -Kaspa
žmoną. Vykusios vedybos yra di atrodo, bus aštri kova šiuose,,fron
I-3-I952.
bės’tvirtovė žiaurios tremties, ban- .. tautos retėjimo randa tiktai vieną džiausia laimė, nevykusios — leng tuose. Ypatingai ši kova bus aštri
rą pIKŠATT-J'‘nuo 1.4.ša.-'-.-’ "i
13- tas iš eilės —
Šešiolika irgi nemažas skaičius, gosė, savo likimą-sudėjusi į laisvo . .kąltininką.senbernį. Labai gaila, vas žmogaus merdėjimas. Nęvy- . moterų vieneto susitikimuose, kur
Lietuvių grupė Toronto mieste,
bet
dar toli iki 115. Gimnazija kas jo pasaulio lietuvių rankas, ryžtasi kad jis neobjektyvus ir nelogiškas, .. kusios vedybos yra našta sau, ki Doris Kart .turės stiprius konkn.
. c.o. Mr. Sig. Krasauskas, 84 Pine
dien
turi duoti -maistą, patalpąs, ir tikisi su jų pagalba išsilaikyti • ,.pes. juk senbernis negali vaikų tiems ir tėvynei. Lygiai įneš nega rentes’ septyniolikmetės Maureen
Crest- Rd., Toronto, Ont., Canada,
gi.nidyti. Įdomu kodėl autorius pra lime kaltinti likusius tėvynėje, ku Connolly ir 3 kartus Wimbledono
šviesą,
mokslo-.priemones;ir kt- -ne Laisvos Lietuvos ateičiai! ...
— VI kl. mok. Vytautą BIRIETĄ
leido senmerges? Ar jos jam nepra- .- rios liks senmergės ar senberniai, laimėtojas Louise Brough asme
•
Vasario
1'6
Gimnazija
tik'šešiolikai,- bet ir tebešautiems
.nuo 15.4,52.
sikalto?’ Tiek senmergė, tiek sen(-23)-' Diepholz — F-lūgplatz, ...bemis yra vienodai -‘tuo reikalu nenorėdamos tekėti už savo tautos nyse. Vyrų sekcijoje irgi bus-ašt
■ be-globėjų dar 99 mokiniams.,-■
14-tas iš eilės —
priešo — ruso, ar mongolo, jos ar rių kovų, ypatingai tarp F. Sedg
Vasario 16 Gimnazijos vienų-me’Germany
Link Belt Co. Chicagoje dirban.nusikaltę. Lietuvoje‘ mes daugiau jie,' ištikimai laukia mūsų-’grįžtant. man, Dick Savitt, McGregor ■ ir če,.turėjome senmergių, negu senber
koslovako: pabėgėlio, dabar .žai
nių. Jei vyras lieka s’enberniu di-. ' Daug visokių priežasčių, kas džiančio už Egiptą-Drobny, jtad
'Verčia
jauną
vyrą,
norintį
sudary

dėlė dalimi' yra kaltos senmergės,
dar kartą patariu visiems lauko, tenes jos daugiau' mėgsta rinktis, ki šeimą, senbemiauti Todėl ar . niso mėgėjams nepraleisti šio- protarttos nai
. ieškodamos su gerais titulais, aukš galima jį vadinti mūsų _____
. gos pamatyti lauko teniso žaidimą
tomis tarnybbtnis, aukštais moks; ’ kintoju — ir juokingu padaru.
kaT
moraliai
visoie j° aukštybėje.
Drįsčiau
tvirtinti,
1
__
...
. jais,vyrų.' Visipins žinoma, kad'
■• » •
vvrai mažesnę daro' atranką norė aukščiau stovi . senberniai, negu
dami vesti, negu moterys. Jei šį tariami garbingieji žmonės.
Birželio mėn. 5 d; pasaulio^sun
klausimą panagrinėsime atidžiau, - Jie pajėgė save tvarkyti ir val kaus svorio bokso meisteris 38: m.
iai iiam.itrsime, ' kad aukštuosius . dyti, nepasidavė bet. kokioms pa. amžiaus Joe Walcott apgynė savo
mokslus baigę'vyrai, veda bemoks- .gundoms,, kurios, jo manymu, at- titulą , prieš buvusį meisterį. Ezard
les,'tiirffh'gi neturtingas-, gražūs. rodė nenaudingos.
.. ■ , Charles,.,nugalėdamas jį ,1.5 raun.
hegriižlas. ‘Tuo tarpu moterys čia
Geriau grįžus į Lietuvą prie to Jų kovoje,
V. Steponavičius
sudarojabai mažą išimti.-• ’
. paties gyventojų skaičiaus pridėti
Tad jei randhm'a -reikalą smerkti ’ tdar vierią’Senberni.’hCs' iiS yra mu- ■i——
vvrą f'a'u'fbš'prieauglio'stimažėiimo' sų''fairfos ' -ištikimas ■ sūnus',:negu (
m
klrrūšrtn’e', ■ta.k'h'giai'tiek: pat .kalta" leisti ar'piršfi fam abSiOešti „bron.
’ vytaiita nniritt ir
ir- moteris;:. ':
“. -• .
’ zinbA kuri padargs iš jmgyveninio'■’IząięKĄ Ir
’” Kad. šis mano atraipsnis- neiš- menkystą, skurstantį gyvą.žn^ogų; ‘®
■šauktu reakcijos moterų tarpę, aš' nni lietuvį, ..nei. anglą, o. jo.vaikaip^L TA'S D
•aS atshirašau. r.Ncturiu intenciios mūsų tautai neatneš jokios naudos. ■
b<l,_„iL-ino’ teaA'osi'xo
"iasJkalHmte ir ‘ vadinti -ias-taip,.
BRITANIJOS SKYRIUS
Tad geriau vienu senberniu a...
dau
•.kdin ■ „Didžiosios' grėsmės“ auto- giau, ne'gii ir jo netekti! Aš siūlo1,1 rins /VS'lp-ra' vvrusy Noriu ginti tiek čiau ,-,Didžiosios Grėsmės'.' straips....
' senmeitrrės. .tiek senbernius. Turiu nio . -autoriui organizuoti šiame , ..Tai vienintelė išeitis. Jei’ tuo
• flrVšffišžinti-?kad nesu nei'senmer. krašte piršlybų biurą,, sutraukti ten'j kart jie nesutiks vestis,' tada mes
.“
’ s ir berniukus it’ ’(juos tikrai turėsime pagrindo va
vė. nei senbernis ir šiuo reikalu., mūsų
mergaites
1. Pakeliui į gimnaziją. 2. Geografijos pamoka. 3. Rankdarbiu pamoka. 4. Gimnazijos choras
esu viai ob'ektvvus ir labai ne duoti galimybę kurti lietuviškasdinti -juokingiausiais padarais šio
Koncerto mętu, 5. Gimnazijos virtuvė. 6. Laisvalaikis mergaičių kambaryje.
je žemėje,
A. Pivoriūnas
mėgstu bet kokios rūšies kraštuti- šeimas.
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TOLIMIEJI
KVADRATAI
Ištrauka iš naujai Amerikoje iš

leistos J. Grišmanausko knygos

„Tolimieji Kvadratai". Knygą iš
leido J. Kapočius.
PASKOLINTA BĖDA

Jau buvo lietum prakiuręs lap
kritis. Dėdė nuo Sedos, kuris tur
tingai gyveno ir dažnai mums vis
kuo padėdavo, manim ir mano pus,
broliais rūpinosi, nes pats savo
vaiku neturėjo, sužinojęs, kad’ ne
tekome savo kumelės, tuojau pa
sisiūlė pSgelbėti. Jis turėjo du ark
lius, tai, atjojęs vieną ir už pava
džio prisišęs prie tvoros, pasakė
savo broliui, jog šitą mums pa
skolina.
Gal dėdė ir gerų minčių turėjo,
gal norėjo mums padėt? ,o gal ap
sisaugoti laikinai, kad jam abiejų
iš karto neatimtų. Gana to, kad šis
arklys mums bėdos atnešė.
Pradėjo varyti pastolis į fronto
zoną vežioti ginklų ir šovinių. Pa
matė seniūnas, kad turime arklį,
tai ir užrašė važiuoti. Turėjo vykti
dėdė, bet aš, pasitaręs su dėdiene,
jo neleidau.
- t .
.
— Ką tu čia, būk namie, aš su.
važinėsiu. — sakau jam. Jis ir pa
klausė.
Iš kaimo pavarė visus, kurie 'tik
turėjo .arklius, o per kelis kaimus
susidarė apie keliasdešimt veži
mų. Pranešė, kad turėsime vykti
prie Latvijos sienos, kur tuo metu
kaip tik ėjo frontas. Vaihode mums
pakrovė vežimus: kam granatas,
kam šovinius, įvairiai. Aš vežiau
automatinius šautuvus. Iš viso te-’
nai reikėjo užtrukti, kaip kareiviai
sakė, kėturioliką parų.
Kol pasiekėme pafrontę, tai tenai
ji jau buvo pavirtusi frontu. Ėjo
smarkūs mūšiai. Dar neprivažia
vus paskirtosios vietos, kad užpuls
mus vokiečiai bombarduoti. Ties
siog koše iš vilkstinės padarė: kitam arklį užmušė, kitam, kuris
vežė amuniciją, per sprogimą pu.
sė vežimo ant beržų užnešta, ki
tam vėl nežinia kas kur atsidūrė.
Atlikus tą žygį, mane pristatė
bulvių vežioti. Prisipilam bulvių
iš suverstų laukuose krūvų ir ve
žiojame jas į lauko virtuve. Karei
viai patys jas skuta. Kai užlėks vo
kiečiai, kad ims bombarduoti, tai
išlaksto ir žmonės ir bulvės, ir
daug laiko Užtrunka, kolei vėl su
sirenkame krūvon.
Vienu tarpu užėjo labai kieta ko.
va. Vokiečiai taip 'Smarkiai • pa
spaudė rusus, jog tie turėjo atsi
traukti, Tada.atsitokėję rusai pra
dėjo svaidyti, ir vokiečiai turėjo
trauktis. Rusai vėliau paėmė tą
vietove, o mus paskyrė valyti kau
tynių lauko, žemė buvo nuklota
žuvusiais rusais ir vokiečiais. Ru
sai kareiviai ėjo, nuręnginėjo sa
vuosius ir priešus, drabužius ir
geresnį apavą mesdami į viena
krūvą. Netrukus tą ;,karo grobį“
ir nusivežė.
Mes gi turėjome eiti paskui juos,
surinkti lavonus į stirtas ir pakrau
ti į vežimus, kaip pagalius.Man buvo labai baisu ir graudu,
nes ligi šiolei nebuvau matęs kito
numirėlio, kaip tiktai ką nors iš
giminių ar kaimynystės, ir žinojau
iš pat mažumės, kad su mirusiojo
kūnu reikia elgtis pagarbiai, la
biau atsargiai, ' negu su’ gyvuoju,
nes jis pats jau -negali apsiginti. O

GEORGE ORWELL

čia jie gulėjo, pilni laukai plikų, pasiklausęs, ar kas nesiveja, išlipu
jie nebebuvo kareiviai. Mes sun į kelią. Ir skubu. Lėktuvai jau nu
kiai begalėjome ir atskirti, kur skrido, tolumoje žaižaruoja ugnis,
vokietis, kur rusas, ir man la matyt, ką nors uždegė. O gal fron
bai skaudėjo širdis.
tas ėjo kokiame miestelyje? Net
Ir jums nereikės jau daugiau nežinau, kas toje pusėje. Vietos
kovoti, —- galvojau, laikydamas už nepažįstamos.
Pradeda lyti. Aš einu keliu prie
kojų, kai kaimynas vis imdavo už
galvos. Ne tik beginkliai, bet ir be šingai, negu šieno vežimai. Rūpi
arklys, bijau, kad pamatys, jog
kelnių, ot, kareivio dalia!
Čia tik plušame, tik plušame, o mano vežimas be vadovo, ir rusai
pradės ieškoti. O čia tamsu, ranką
enkavedistai iš paskos vis:
— Paskorej! Paskorej! — ragina prieš save ištiesęs, negali jos ma
ir slampinėja, kaip laukiniai Žvė tyti. Galvoju: ar greitai pastebės,
rys, šautuvais tarp lavonų pasi- jog manęs nėra? O gal nesivys?
O jeigu pavytų? Baigta tada. Juk
ramsčiodami.
mane_gali už tai vietoje nupilti. O
Jau mes įkaitome nuo skubėjimo, gal arklys, matydamas, kad kiti
o čia dar pieva prieš mus lavonais, priekyje eina, iš įpratimo eis, ir iki
kaip lopais, šviečia. Krauname pat vietos nueis be manęs?
vežiman, taikydami vieno galvą,
Jeigu taip, tai man užtenkamai
kito kojas, kad daugiau tilptų. Ir
taip, šalia išgąsčiu perėjusio ruso laiko, aš galiu tikrai pabėgti. Šios
veido, atsiremia vokiečio kojos, ki minties padrąsintas, stipriau minu.
tur vėl į vokiečio šviesius plaukus O kelias molėtas, sunku koją bepaįsimaišę ruso brezentiniai batai, ku kelti, bet -iš baimės taip nešuos,
rių nebuvo verta .nuimti. Ir toks kaip' sparnuotas- Tamsu. Tiek pat
nuogas, o batuotas, atrodo dar la tematau atvertomis akimis, kiek ir
užsimerkęs.
biau- nuskriaustasKur dabar dėsiuos? Jei vėl ant
■—; Tokios taikos jie, vargšai,
niekad nebuvo tikėjęsi, — kalba rusų kur pakliūsiu? Klaus mane:
— O ką tu čia veiki fronto zonoje?
mės, versdami juos į apkasus.
Juk čia civiliams nėra ko mai
Ir taip per dvi kiauras paras. To
lumoje dunda patrankos. Lyja lie šytis. Ir staiga vėl matau tuos šim
tus, lavonai apslido, sunkiau be- tus civilių, kai mes imam nuogus
kareivius už galvų ir kojų. Kaip
paimti iš karto. O čia vis:.malkas vežiman verčiant. Priešais
— Paskorej! Paskorej!
pieva, lyg lopais baltuoją.
Nugara skauda, kaip iš geros
tAk, tos kareivių akys ir veidai.
pabarės sugrįžus, o akys net pa Kąžią,
ką jie galvojo tuo metu,
vargo nuo perilgo žiūrėjimo. Kai kąi juos pervėrė mirtį atnešus Svie
prisimerki j ar eini patamsiai , atro dinio skeveldra, šovinys? Ar jie
do, visur švyti lavonai, aptiškę galvojo iš viso? O ką aš galvosiu,
krauju, purvini nuo drėgnos že
mės, išsižioję, siaubo trenktum kai mane, rusai pagavę, statys prie,
.........
akim. Galvoju, jei ilgiau taip bus, sienos ?
Namai, tėviškė, namiškiai. Iš
neištversiu. Bet, laimei, išvargomel
šiaip taip. Jau buvome bebaigią verstos durys, viduje ant išleistų
rinkti lavonus, kai staiga pavarė šiaudų priemenėje, kieme, tvartuos
se, visur išrengti lavonai baltuoja.
šieno vežti.
*
Jų akyse žarijos spinksi.
Atsidusome. Ir nuo fronto atsitoir girdžiu, kaip širdis tvak.
Jinome apie ketvertą kilomeitrų. si. Einu
Negaliu nusikratyti tų minčių.
Atvedė mus kareiviai prie milžiniš
kų pastatų, čia pilna presuoto šie Stengiuosi. Galvoju, kad pabėgau.
Jaučiu, kad esu pavargęs ir sušla
no. . Turėjome jį pervežti į kaž ku pęs.
rią kitą vietą. Prisikraunant ir ke
Staiga prieš mane žiburėlis. Ma
liaujam.
Buvo tamsu, nors pirštu akin niau, kad čia pat, bet toli, gal kilo
durk, važiuojame keliu, vienas pas metras kelio buvo, ligi prisiarti
kui kitą, kokie trisdešimt vežimtįt nau. Atrodo, ūkis. Prisėlinu gali
Mes žingsniuojame šalia, o enka mai arčiau ir klausausi. Girdžiu
vedistai, ginkluoti, eina iš kolonos — rusiški balsai.
Blogai, — galvoju ir vėl duodu
priešakio ir užpakalio. Žemė molė
ta, prilyta, beveik traukia už batų. į šalį. Priėjau kažkokius krūmokš
nius. Einu jais, stengdamasis kiek
tik galima atsargiau, kad netraš
. PIRMASIS PABĖGIMAS
kėtų mano kojų užmintos nukritu
Staiga lik, kur nebuvę, vokiečių sios šakos. Paeinu gerokai. Gal
lėktuvai. Apšvietė lauką, lyg žva valandą, gal dvi. Jau visiškai pa
kes kokias pakabindami ore, ir kad vargęs. Krisčiau, rodos, ties kiek
pradės vanoti, kad pradės.
vienu pasitaikiusiu didesniu kel
Žemė kaip marka,' nėr kur slėp mu, jei tik jį rasčiau, o čia visur
tis, nei ką. Krentame po vežimais, šlapia, lijo dieną ir dabar dar tebearkliai tik nerimsta. Tai vokiečiai dulkia- Esu peršlapęs iki paskuti
bombarduoja Sovietų pozicijas, gal nio siūlelio. Jau ir dantys pradeda
vieno, gal dviejų kilometrų nuo kalenti.
toly, bet, kai sprogsta, tai, rodos,
Prieš mane lyg plynesnė vieta,
čia pat už vežimo.
kažkas juoduoja. Suniojuį gal tro
Prigulės prie žemės, girdžiu, besiai, sakau sau, ir tikrai neapsi
kaip ji dreba nuo bombų, ir staiga rinku. Nežinau, kur eiti. Bijau, kad
dingteri mintis prapulti iš čia. Pa nepakliūčiau tiesiai į rankas, jei ir
bėgti iš čia, pasinaudojus tamsos čia būtų rusų. Išlaukiu kokią valan
priedanga. Užtenka jau to visko! dą. Niekur jokio garselio. Tada
Kai tik spėjo nukristi žemyn slenku pažiūrėti, kas čia per trobe
lėktuvų numestos šviečiančios ra siai tie. Atrodo, ūkininko sodyba.
ketos, aptemo. Atatunsčias nu Lyg būtų tuščia. Matyt, nuo fron
šliaužti-'nuo Vežimo iki griovio. to pasitraukė,
Ir taip grioviu ir grioviu . striukeApsidžiaugiu suradęs daržinę. O
nu. Mano arklys ir visi šięnvežiai čia dar ir šiaudų aptikau. Nors ir
jau 'toli už manęs. Po kiek laiko, bijau, kad vieta nežinoma, bet jau

Išvertė F. NEVERAVIČIUS

GYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Jie taipgi liovės! rėmę Jories'ą kuris jau buvo netekęs vilties
atgauti savo ūkį ir apsigyvenęs kitoje grafystės dalyje. Išskyrus
Whymperio tarpininkavimą, ligi šiol nebuvo jokių sąlyčių tarp
Gyvulių Ūkio ir išorės pasaulio, tačiau buvo pasklidę gandai, esą
Napoleonas rengiasi sudaryti tikrą prekybos sutarti arba su Mr.
■Pilkingtonu iš Lapių Giraitės arba su Mr. Fredericks iš Menkiaukio, bet nieku gyvu, tai buvo pabrėž'ama, su abiem iš karto.
Tai buvo daugmaž tuo laiku, kai kiaulės staiga buvo persikėlusio's gyventi į ūk o gyvenamąjį. Ir vėl gyvuliams pasirodė, jog
jie atsmena. kad seniau buvo priimta atitinkama, tam priešinga
rezoliucija, ir Skundikas vėl iš naujo sugebėjo juos įtikinti, kad
nieko panašaus nėra buvę. Tai buvo neišvengiamai būtina, kad
kiaulės,-būdamos viso ūkio smegenys, sakė jis, turėtų ramias pa
talpas darbui. Tai labiau atitinka taipgi ir Vado orumą (mat, kurį
jau la ką, jis Napoleoną titulavo „Vadu") gyventi name, o ne pa
prastoj kiaulidėj. Tačiau ir po to paaiškinimo kai kurie gyvuliai
sumerimo, išgirdę, kad kiaulės ne tik ėda virtuvėje ir naudoja
seklyčią savo pramogoms, bet taipgi ir miega lovose. Boksininkas,
kaip paprasta', neatkreipė į tai ypatingo dėmesio, tik pasakė: ..Na
poleonas visuomet teisus!", tačiau Dobile, maniusi, jog ji atsi
mena griežtą taip daryti draudžianč:ą taisyklę, nuėjo prie darži
nės gaio ir stengėsi iššifruoti Septynis Įsakymus, kurie ten buvo
surašyti. Nustačius’, kad neįstengia išskaityti nieko, išskyrus
atskiras raides, ji pasikvietė pagalbon Muriel'į.
— Muriel'į,, — tarė ji, — perskaityk man Ketvirtąjį Įsakymą.
Ar tęn.’nėra nieko pašplcyta pr’eš miegojimą lovoje?
Šų tam tikru vargu Muriel'is išskiemenavo.
— Ten pasakyta: „Ne vienas gyvulys neturi miegoti lovoje
su paklodė m i s“, — pranešė jis pagaliau.
Tai pasirodė keista, nes Dobilė neatsiminė, kad Ketvirtasis
Įsakymas būtų minėjęs paklodes; bet jeigu taip buvo parašyta sie

negaliu, nuovargis tiesiai ir nui
ma nuo kojų.
Nubundu apie pietus. Tikrai
taip ir yra, pakliuvau į apleistą so
dybą. Pasilsėjęs apsižiūriu, atpa
žįstu, kur galu būti ir, kaip pa
kaustytas, skubu namo. Pakeliui
dar užsuku pas dėdę prie Sedos.
— Tai, dėde, jau nėra tavo ark.
lio, — sakau jam, pamatęs jį kie
me.
O jis mane ima klausinėti,, kas
ir kaip.
— Buvo išvarę pastotin, paskui
paėmė vežimą su arkliu, o man
liepė nešdintis. Baisu tenai, — aiš
kinau jam, bet teisybės nesakau.
— Ką gi padarysi, — sako dė
dė, — su ruskiu nesibylinėsi. Pa
siganęs, nes jau šešta para, kaip
nieko šilto burnoje neturėjęs, kaip
važiuotas, , parriedu namo.
Čia vėl stebisi, kaip aš atsiradau,
.sako, kitų dar nėta. Tai laimė, kad
paleido. Namie gi pasakau teisy
bę. Pradžioje nusigąsta, bet vėliau
tik džiaugiasi, kad esu gyvas ir
sveikas, o kaip paskui bus, — Die
vo valia.
O aš, kad miegu parėjęs. Atsi.
miegojau už tas visas naktis. At
gavau jėgas, bet sunkiai atsikra
čiau tų lavonų vaizdų. Užmigsiu,
tai ir sapnuoji! juos, einu patam
siai, tai ir matau juos.
Jau buvo pašalę ir pasnigę.
Frontas ėjo palei Liepojų. Paskui
kariavo prie Skuodo. Pas mus bu
vo taip vadinama trečioji fronto
linija. Sužeistų kareivių buvo pilni
Plateliai, visi didesni namai tenai
buvo paversti tom „balnicom“. O
mokykloje nišai buvo tikrai gerai
įsirengę, bet ji netrukus išlėkė į
orą su visais savo ligonimis. Mat,
be sužeistųjų, jie tenai laikė ir
ginklus su municija, matyt, kas
nors buvo neatsargus.
Ir mums teko sužeistųjų. Netilir
dami miestelyje, kur stipresni, ka
reiviai vis ėjo į artimesnius kai
mus. Kai taip matydavau juos gu.
linčius eilėmis ant šiaudų savo na
muose, ■ man vėl prisimindavo anie
išvilkti negyvėliai fronto linijose.
— Ak, Juozeli, išvilks ir mus tie
bolševikai iš visko, kaip tuos savo
kareivius, ir liksime tik tokie, ko
kius mus Ponas Dievas sutvėrė,—
sako man dėdienė, kai jai pasipasakoju, ką jaučiu.
Šu sužeistaisiais nemaža tekda
vo ir pasikalbėti. Jie patys dažnai
sakydavo:
— Mūsų nebijokite, bet Stalino
kariuomenė (jie taip vadino enka
vedistus) labai biauri. Jie čia vis
ką su žeme sulygins.
„Stalininių“ jau vis daugiau rodė
si. Atvykdavo pasiplėšikauti, vis
ką, ką geresnio rasdavo, imdavo,
ypač laikrodžius ir žiędus. Maisto
.norėjo. Sukinėjo galvas žąsims,
vištoms, šaudė kiaules.
Kai kur būdavo susirėmimų su
žmonėmis, kurie gynė, savo gera,
bet nepalyginsi su tuo, kas įvyko
vėliau, kai rusai, po kelis atėję į na
mus, jei Vyrų būdavo, uždarydavo
juos į vieną kambarį, o moteris į
kitą. Ko jie neišdarinėdavo tenai
ąu jomis. Mes namuose labai bijo
jome ir rūpinomės dėl savo mote
rų, juk maskoliai nežiūrėjo, suau
gusios, ar paauglės. O ginti neap
ginsi: atstatė šautuvą ir baigta.
Gali ir pats krisi, ir moterys nu
kentės. Mūsų visa laimė, kad šia
me kaime, kaip atokiau nuo fron
to, jie nebuvo. Vėliau dar pražy
giavo kariuomenės. Apie trejetą
narų ėio šarvuočiai, net nesusto
dami. Ir paskui visa aprimo.
JUOZAS GRISMANAUSKAS

noje, tai, matyti, taip turėjo būti. O kaip tik tuo metu ėjęs pro
salį Skundikas, lydimas dviejų ar trijų šunų, sugebėjo visą rei
kalą išdėstyti reikiamoj šviesoj.
— Taigi jūs girdėjot, draugai, — pasakė jis, — kad mes,
k’aulės, dabar miegam gyvenamojo lovose? O kodėl ne? Tikriau
sia jūs niekad juk nebuvot manę kad bet kada buvo išleistos tai
syklės prieš lovas? Lova reiškia paprasčiausiai — vieta, ku
rioje miegama. Krūvele šiaudų tvarte, jeigu reikiamai į tai pa
žvelgsim, yra taipgi lova. Taisyklės buvo išleistos prieš paklo
de s, kurios yra žmogaus išradimas. Mes nuėmęm paklodes nuo
lovų gyvenamajame ir miegam vien po antklodėm. Lovos yra labai
patogios. Tačiau jos nėra patogesnės, negu mums reikia, sakau
jums, draugai, atsižvelgiant į tą protinį darbą, kurį mes dabar
dirbame. Juk jūs neatimsit iš mūsų galimumą pasilsėti, draugai?
Juk jūs nenorėtumėt, kad mes būtume pervargę ir netikę savo pa
reigas eiti ? Tikriausia, juk, nė vienas jūsų nenori matyti vėl
Jones'ą čia?
Tuo klausimu gyvuliai pas;skubino jį patikinti, ir daugiau ne
bebuvo jau kalbos apie kiaulių miegojimą gyvenamojo lovose. Ir
kai po kelių dienų buvo paskelbta, kad nuo šiolei kiaulės kelsis
rytais vieną valandą vėliau už kitus gyvulius, dėl to irgi nebuvo
nusiskund’mų.
Rudeniop gyvuliai buvo pavargę, bet patenkinti. Jie buvo iš
gyveną sunkius metus, ir, pardavus dalį šieno bei grūdų, maisto
ištekliai žiemai nebuvo pergausūs, tačiau vėjo malūnas sudarė
jiems atlyginimą už viską. Jis buvo jau perpus pastatytas. Pasi
baigus pjūtei, užėjo sauso ir gražaus oro laikotarpis, ir gyvuliai
tuo metu dirbo sunkiau, negu bet kada, įsitikinę, jog verta, net
labai verta plušėti šen bei ten per kiauras dienas su akmenų lui
tais.- jeigu po to sienos iškyla per pėdą aukščiau. Boksininkas net
ir naktimis ateidavo valandą kitą padirbėti rudenėjančio mėnulio
šviesoje. Atspėjamu laiku, gyvuliai vaikštinėdavo aplink pusiau
ba gtą- malūno statybą, džiaugdamiesi sienų tvirtumu bei statumu
ir stebėdamiesi, kad jie įstengė pastatyti tokį didingą dalyką. Tik
serias!s Benjaminas nesileido pagaunamas entuziazmo, nors, kaip
'paprastai, nieko nesakydavo, išskyrus trumpą pastabą, kad asilai
ilgai gyvena.
Užėjo Lapkritis mėnuo su' siaučiančiais pietvakarių vėjais. Sta

PLB VOKIETIJOS
KRAŠTO VALDYBOS
VEIKLA
Vokietijos Krašto Valdyba pa
tvirtino pirmininko atliktus pa
ruošiamuosius darbus akcijos
prieš genocidą reikalu. Su Lietu
vių Tautines Martirologijos Sky
rium vedamas platus susirašinė
jimas, kuriuo jau aptarti ir api
pavidalinti visi techniškieji [rei
kalai. Sustiprintai akcijai prieš
genocidą bus pavartoti ženkleliai,
kurie Amerikoje ir Kanadoje bus
paltinami paties Lietuvių Tauti
nės Martirologijos Skyriaus, o ki
tuose kraštuose Vokietijos Kraš
to Valdybos. VKV turi tam geres
nes techniškąsias sąlygas, ženkle
lių spausdinimas ir jų išplatini
mas kituose kraštuose iš Vokieti
jos būtų žymiai pigesnis, o VKV
be to turi jau įprastus kelius ir
būdus kreiptis i pasaulio lietuvių
bendruomenes.
Birželio 14 d. masinių deporta
cijų minėjimo Bonnoje paruošia
mieji darbai vykdomi toliau ir
atrodo, kad minėjimas tikrai
įvyks. VKV atstovo lankymosi
Bonnoje metu dar labiau pagy
vintas vokiečių spaudos susido
mėjimas tuo minėjimu, gauti pa
žadai išpopuliarinti tą minėjimą
ir pačių deportacijų įvykius spau
doje ir per radiofonus. Parlamen
to sluogsniuose irgi rastas susi
domėjimas minėjimu, taip kad
tenka skaitytis su nemažu į mi
nėjimą atsilankiusių parlamenta
rų skaičiumi. Susitarta su žy
miausios Bonnos bažnyčios klebo
nu, Bonnos Muenster'io dekanu
dėl pontifikalinių mišių minėjimo
d’leną ir gautas visų katalikų baž
nyčių klebonų pažadas, kad sek
madienį prieš minėjimą savo pamoksluosę jie nurodys į ruošiamą
minėjimą ir nušvies Pabaltijo,
kančias bolševizmo vergovėje.
Bonnos universiteto sluogsniuose
irgi domimasi minėjimu, juo la
biau, kad jis. ruošiamas universi
teto menzoje. Aukštieji vok'ečių
įsta’gų valdininkai, ypač tie, ku
riems rūpi pabėgėliu reikalai, ža
da lankytis minėjime. Bus par
kviesti ir sąjungininkų aukštieji
pareigūnai bei diplomatinis kor
pusas.

Pabaltiečiams sunkią problemą
sudaro minėjimo finansavimo
klausimas, nes nei Bonnoje, nei
arti Bonnos nėra pabaltlečių vie
netų, kurie galėtų duoti minėji
mui reikalingas meno jėgas. Vi
sus dalyvius teks vežti kelis šim
tus kilometrų, kas sudaro nema
ža išlaidų. Vokiečių visuomeni
ninkų, žurnalistų Ir valdininkų
tarpe rasta nemaža draugų, ku
rių pastangomis gal pavyks fi
nansavimo reikalus įšspręsti taip,
kad pabaltiečiams nereikėtų siau
rinti užsibrėžtus minėjimo rėmus.
Valdybos pirmininkas p. Pr.
Zundė pranešė Valdybai apie savo pasimatymą ir pasitarimus su
ministeriu Lozoraičiu, lankymosi
Londone proga. Susitarta su p.
ministeriu dėl VKV talkininkavi
mo Romos radiofono ruošiamų
lietuviškų transliacijų, kurioms

sava medžiagą teiks VKV infor
macijų skyrius.
VOKIETIJOS LIETUVIŲ ŠALPA

Kurį laiką dėl techniškųjų kliū
čių sumažėjęs Balio šalpos dar
bas šiomis savaitėmis vėl suinten
syvinamas. Jau pradėjo riedėti var
gonai su rūbais ir maistu į lietu,
vių stovyklas įr seniūnijas. Kai
kur šios Amerikos lietuvių dova
nos pasieks bendruomenes kaip
tik prieš Sekmines, kitur tuoj aus
po Sekminių.
Viena rūbų siunta su 266 pre
suotais maišais, bendro svorio
27.102 )bs eina 76 vietovėms. An
troji rūbu siunta 190 presuotų
maišų, bendro svorio 17.083 lbs,
dalinama 26 vietovių lietuvių ben
druomenėms. Įvairaus maisto 439
dideliuose pakietuose arba mai
šuose siunčiama 91 vietovei. Tas
maisto siuntas sudaro cukraus
30.300 lbs. rūkytų lašinių 5.376
ibs ir kiaulienos taukų 5.265 lbs.
KULTŪRINĖ VEIKLA

Sekant įvairius Lietuvą ir lie
tuvius liečiančius vyksmus kultū
rinėje srityje ir besirūpinant ap
saugoti lietuvių interesus, VKV
informacijų skyrius buvo susido
mėjęs Austrijoje leidžiamu Pa
saulinės Literatūros Leksikonu,
nes buvo žinių, kad lietuvių sky
rius ruošiamas gal nę visai kom
petentingų žmonių. Susirašinėji
mo su leidykla išdavoje gautas
leidyklos patikinimas, kad tam
skyriui redaguoti kviečiamas Prof.
Dr. Antanas Maceina, Freiburg i.
Brag.
VKV informacijų skyrius patar
pininkavo jam žinomam vokiečių
mokslininkui Prof. K. Stegmannui susirišti su lietuviais moksli
ninkais dėl Istanbule ruošiamo
Tarptautinio Sociologijos Institu
to kongreso. Šiuo techniškuoju
tarpininkavimu klek patarnauta
ir Prof. Stegmano draugiškoms
pastangoms šiame institute Romo
je įkurti Pabaltiečių Sekcija.
Prof. Ivinskis, turįs senų ryšių su
čia minėtu vokiečių mokslininku,
galės šią mintį praktiškai įvyk
dyti, gyvendamas nuo rudens Ro
moje.
EUROPOS LIETUVIŲ
BENDRUOMENIŲ ATSTOVŲ
SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos Krašto Valdybos pir
mininko p. Pr. Zundės pasitarimų
Londone su DBLS vadovybe išda
voje atnaujinama mintis sukviesti
Londone arba Hannoveryje EuroIK>S lietuvių bendruomenių! atstovų
suvažiavimą.
DBLS pirmininko M. Bajorino
ir VKV pirmininko Pr. Zundės su
sitarimu kreipiamasi Į Šveicarijos,
Danijos, Prancūzijos, Švedijos,
Italijos ir Austrijos lietuvių bend
ruomenių vadovybes su pasiūlymu
pasisakyti dėl tokio suvažiavimo
š.m. rųgpiūčio 23—24 d. Londone
arba Hannoveryje.
Suvažiavimo tikslas būtų ben
drai aptarti ir tampriai suderinti
Europos lietuvių bendruomenių
veiklą kultūrinėje, tautinės apšvietos, tautinės propagandos ir kitose
srityse.

tyba buvo sustojusi; nes dabar buvo peršlapta cementui maišyti.
Pagaliau užėjo naktis, kai audra taip šėlo, jog ūkio trobesiai dre
bėjo iš pamatų ir keletas čerpių nukrito nuo daržinės stogo. Vištos
pabudo, kudakendamos iš ba’mės, nes visos .drauge buvo prisapnavusios, kad kažkur iššovė šautuvas. Rytmetį išėję iš tvartų gy
vuliai pamatė nuverstą vėliavos stiebą ir gale sodo augusią vinkšną,
išrautą, kaip ridikėlį. Tuoj po to iš visų gyvulių krūtinių išsiveržė
sielvarto šauksmas. Jų akis smogė pasibaisėtinas vaizdas. Iš vėjo
malūno beliko griuvėsiai.
• Visi, ka’p vienas, jie pasileido tenai. Napoleonas, retai judąs
kitaip, negu žingine, kabino visų priekyje. Taip, visų priekyje.
Taip, visų jų vargingų pastangų vaisius gulėjo, sulygintas su pa
matais, akmenys, kuriuos jie skaldė ir nešiojo su tokiu vargu, mė
tėsi visur aplink. Netekę iš sykio žado, jie stovėjo, gailiai žvelgda
mi į krūvą išmėtytų akmenų. Napoleonas slampinėjo šen bei ten,
tarpais uostinėdamas žemę. Jo uodega buvo išsitempusi ir ner
viškai judėjo į šalis — intensyvaus protinio darbo ženklas. Staiga
»• ji:, stabtelėjo, lyg kažką nustatęs.
— Draugai, — tarė jis ramiai, — ar žinot, kas atsakingas už
tai? Ar pažįstat priešą, kuris atėjo naktį ir sugriovė mūsų vėjo
malūną ? SNIEGO KAMUOLYS 1 — staiga suriko jis griausmingu
balsu. — Sniego Kamuolys tai padarė! Iš paprasčiausio piktumo,
vedamas noro sugriauti mūsų planus ir atkeršyti už negarbingą
ištrėmimą, tas išdavikas prasivogė nakties priedangoje ir sunaiki
no mūsų bemaž ištisų metų darbą. Draugai, čia pat vietoje, čia
pat nedelsdamas, skelbiu Sniego Kamuoliui mirties sprendimą. „Gy
vulių Didvyris Antrojo Laipsnio“ ir pusė bušelio obuolių tam gy
vuliui, kuris išduos jį teisingumui. Pilnas bušelis kiekvienam, kurs
pagaus jį gyvą 1
Gyvuliai buvo be galo pritrenkti, patyrę, kad Sniego Kamuo
lys galėjo būti kaltas, padaręs net tokią piktadarybę. Pasigirdo
pasipiktinimo šauksmas, ir visi ėmė svarstyti būdus, kaip pagauti
Sniego Kamuolį, jeigu jis kada grįžtų. Netrukus buvo surasti kiau
lės pėdsakai žolyne, netoli gūbrio. Tie pėdsakai tęsėsi tik keletą
jardų, tačiau atrodė vedą į angą gyvatvorėje. Giliai įkvėpdamas,
Nepoleonas juos išuostinėjl ir paskelbė, kad tai Sniego Kamuolio
pėdsakai. Jis išreiškė nuomonę, kad Sniego Kamuolys buvo, grei
čiausia, atėjęs iš Lapių Giraitės pusės.
(b.d.)
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LIETUVIAI

K AZACHSTANE

Iš patikimų šaltinių patirta, kad
nuo 5 iki 6 tūkstančių lietuvių dar
šių metų pradžioje buvo matyta
N e 1 d y apylinkes priverčiamo
jo darbo stovykloje, Kazachstane.
Toje apylinkėje yra kelios tokios
stovyklos, kuri kiekvienoje yra
iki 2,000 belaisvių darbininkų. Jų
dauguma yra išvežti iš Lietuvos
1949 metais. Amžius — nuo 20 iki
60 metų.
Jie yra suskirstyti dviejų rūšiųbrigadomis: medkirčių ir trans
porto. Transporto brigados gabe
na miško medžiagą į N e 1 d y
geležinkelio stotį.
-Tarp paskirų tos pačios apylin
kes stovyklų šiaip jau nėra jokio
kontakto. Tačiau kartais tų be
laisvių grupes po 10 ar daugiau
(kartais net 50) žmonių esti per
keliamos iš vienos stovyklos į ki
tą. Tuo būdu vienos stovyklos
kiek sužino apie kitas ir numano
bendrą tose keliose stovyklose lai
komųjų skaičių.
Stovyklų kaliniai gauna valdi
nius darbo drabužius, apgyven
dinti barakuose ir gauna valdini
maistą. Tie, kurie atlieka nustaty
tą „išdirbio normą“, gauna nuo
500 iki 1,000 gramų duonos per
dieną ir du kartus per dieną nuo
litro iki pusantro litro žuvies sriu
bos. O kurie normos neatlieka,
gauna tik. nuo 200 iki 450 gramų

duonos arba grūdų, vadinamų
„džugara“ (kviečių-kukurūzų hi
bridas).
Žmonės tose stovyklose atrodo
labai silpnos sveikatos, liesi, silp
ni. išbadėję ir sergą reumatizmu
ar skorbutu.
* « *

Nemaža grupė kalinių yra lai
koma ties N u r a upe, į vakarus
nuo Karagandos, anglieą kasyklų
rajone. Čia yra vyrų ir moterų
stovyklos. Moterys duagi ausiai
dirba prie anglies ar prie anglies
dulkių krovimo į vagonus. Mo
terų dalis dirba siuvyklose, virtu
vėse ir dideliuose prekių ar miš
ko medžiagos sandeliuose, kuriuo
se rūšiuoja tą medžiagą parketui
ir malkoms. Kiek iš viso tose sto
vyklose yra kalinių — nežinoma.
Jų tarpe yra pastebėta lietuvių ir
estų- Jie visi išvežti į Kazachsta
ną 1949 arba 1950 metais.
Visiems
Kazachstane
laiko
miems pabalt'ečiams yra įsteigtas
specialus „politinio perauklėjimo“
skyrius, kuris „aprūpina“ kali
nius propagandinėmis knygomis
ir brošiūromis. Visi kaliniai kar
tą per savaitę turi klausytas po
litinių paskaitų. ir dalyvauti po
kalbiuose. šio propagandos sky
riaus viršininkas yra Fedulinas.
(„Dirva“).

— Birželio 14 d. minėjimo iš
kilmėms Bonnoję numatoma pak
viesti Dr. Adenauer kaipo Užsie
nio Reikalų Ministerį, kartu su
kitais tos ministerijos skyrių va
dovas. Kviečiami taip pat visi Vo
kietijos parlamento atstovai, iš
skyrus komunistų frakcijų. Viso
individualių kvietimų bus išsiun
tinėta apie 1.200.
Minėjimo paskaitininkais (kviečiami ir vokiečiai. Paskaitai apie
Pabaltijo kraštų laimėjimus nepri
klausomo gyvenimo laikotarpyje,
apie jų priklausomumą europiejinįam pasauliui ir jų vaidmenį
Europos tautų tarpe kviečiamas
Mūnsterio universiteto profesorius
Dr. Gunthęr Ipsen, Baltų institu
to iniciatorius. Tariamasi taip pat
su Vokietijos parlamentaru, Eu
ropos Tarybos nariu, Prof. Dr.
Brill dėl politinio pobūdžio pas
kaitos, vaizduojančios jo, kaipo
Europos Tarybos nario, pažiūras
ateities Europos struktūrą ir Pa
baltijo vaidmenį naujojoje Euro
poje.
— Lietuvos vėliava plėvėsavo
Frankfurto stadijone, kai Sekmi
nių metu vokiečių demokratinis
jaunimas buvo suvažiavęs į.Grosskundgebung“. Jaunimo suvažiavi
mas
sukviestas
„Bund
der
deutschen Jugend“, į suvažiavimą pakviesti laisvųjų ir paverg
tųjų tautų atstovai. Stadijonas.
kuriame susirinko apie 7.000 vo
kiečių ir kitų Europos kraštų jau
nimo, buvo
papuoštas laisvųjų
tautų vėliavomis. Iš pavergtųjų
tautų buvo iškeltos tik Lietuvos ir
Latvijos vėliavos.
Lietuvius suvažiavime atstova
vo Lietuvių Studentų Sąjungos
pirmininkas Natkevičius, kuris
suvažiavime ir kalbėjo bei Hangelaro lietuvių studentų atstovas
A. Gintautas.
ITALIJOJE Romos mieste lei
džiamas 300-000 egz. tiražo Ita
lijos Kat. Vyrų Sąjungos organas
„Noi Uomini" gegužės 15 d. nu
meryje įsidėjo ilgą ir išsamų
straipsnį apie Lietuvą, pavadintą
„Dvylika metų tragedijos’ Balti
jos krantuose“. Straipsnis prade
damas rusų spaudos citatomis ir
pareiškimais. įrodančiais
rusų
imperialistinius kėslus į Pabalti
jos valstybes jau nuo senausių
laikų, įgyvendintus sovietinio ko
munizmo, susitarus Stalinui su
Hitleriu. Laikraštis, suminėjęs,
kaip įvyko pati okupacija, irodo
dokumentais, kaip Sov. Rusija su
griovė Lietuvoje politinį, religinį,
ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.
Gale aprašo deportacijas ir jų
datas, pužymėdamas, kad lietu
viai visokiais būdais priešinasi
užgrobikui: viduje galinga „Miš
ko Brolių" organizaciją, o užsie
ny — Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo
Komitetas.
Laikraštis
baigia
straipsnį šiais žodžiais: „Duotieji
duomenys nėra reikalingi jokių
komęntarų. Mes tegalime tik vęrk-

ti ant šios ir ant kitų garbingų
ir laisvų tautų griuvėsių, tik karš
tai melsti Visagalį, kad sutrum
pintų jų skausmo d'enas. Ir pa
galiau tvirtai pasiryžti daryti vis
ką, jog mūsų Tėvynė nesulauktų
tokių liūdnų dienų, kad, išsilais
vinus galutinai iš komunistinės
įtakos, galėtų prisidėti prie visos
Europos ir pasaulio laisvės, gero
vės ir kultūros“. Straipsnis pa
puoštas gražiu Lietuvos vaizdu su
sulinkusiais kryžiais ir Dr. Gudonio žmonos, suklupusios prie nu
kankinto vyro, fotografija, po ku
ria parašyta: „Tai yra Lietuvos
kankinės simbolis“’.

PRANCŪZIJA
PABALTIEČIŲ

POBŪVIS

Sekminių antrą dieną Paryžiuje
suruoštas bendras estų, latvių ir
lietuvių pobūvis.
Meninėje programoje estai pa
sirodė solo dainomis, latviai-vyrų
kvartetu ir solistu, lietuviai-vyrų
oktetu ir mišriu orkestru. Po pro
gramos, prie arbatos stiklo drau
giškai pasišnekučiuota. Didelis
atsilankiusiųjų ska-'čius dar kar
tą patvirtino tamprią Pabaltijos
tautų vienybę.

Politinių Mokslų Institute, Paryžiuje, studijuoja šie lietuviai
studentai: V. Karvelytė, J. Lanskoronskytė ir R. Bačkis.
* * *

LIETUVIS

yal School for the Blind Škotijoje ir
National Library for the Blind lei
džia ir spausdina visokių rūšių
knygas, laikraščius, gaidas, taip
tat ir moksliškas knygas, univer
sitetus lankantiems akliesiems.
Pagerinimui
ir pagreitinimui
Braille raštu knygų spausdinimą,
neseniai anglai
sukonstruktavo
spausdinimo mašiną, kur bus pa
naudojami elektronai ir plastika.
Be to, užsibrėžta steigti vaikams
knygyną ir išleisti sporto laikraštį.
Visiems šiems užsibrėžtiems dar
bams atlikti reikalingi 120.000 sva
rų, šiuos pinigus manoma surinkti
suruošus tautinę rinkliavą, kuri
bus pravesta parodą atidarius.

SOVIETU AMBASADORIUS
IŠVYKO IS LONDONO

Pereitą antradienį britų užsie
nadoje. Kremliuje jis yra laiko
nių reikalų ministeris Edenas at mas vienas geriausiai susipažinu
sisveikinimo pusryčiams
buvo
sių su anglo saksų problemomis
pakvietęs sovietų ambasadorių
ir todėl jis siunčiamas į patį cen
Zarubiną. Šios savaitės pabaigoje
trą .Manoma, kad jo uždavinys
Zarubinas išvyko iš Londono į
kaip tik būsiąs paruošti dirvą
Maskvą, o iš ten vyksiąs į Vašing naujai keturių didžiųjų konferen
toną užimti ‘ Paniuškino postą.
cijai, apie kurią sovietų diploma
Amerikos politiniai
sluoksniai
tai nuolat kalba.
spėlioja, kokios reikšmės sovietų
Kaip žinia, prieš kuria laiką
užsienio politikoje gali turėti šis
JAV į Maskva yra pasiuntusios
sovietinių ambasadorių pakeiti taip pat gabų Ir sovietus pažįstan
mas. Manoma, kad buvęs sovietų
tį, mokantį puikiai rusų kalbą,
ambasadorius Vašingtone nevisiš doplomatą Kennaną. Šiuo metu
LIETUVIŠKAI UŽDRAUSTA
kai tiksliai informuodavęs Mas Amerikoje kalbama, kad Vašing
„Hamburger Freie Presse“ ge kvą apie amerikiečių politiką, to toną pasiekė primieji JAV amba
gužės 7 d. duoda ta tema lietuviams dėl dabar, artėjant prezidento
sadoriaus Maskvoje pranešimai,
įdomų staipsnį, kurį paduodame rinkimams, Maskva norinti Va
kuriuose pabrėžiama ypatingą so
dėl jo aktualumo ištisai:
šingtone turėti ypatingai patyrusį
„Kai rytų zonoje proteguojami stebėtoją. Kalbama, kad Zarubi vietų Rusijos propagandą prieš
sorbų tarmė, Lietuvoje sava kalba nas yra nauja sovietų diplomati amerikiečius. Nors jis, ambasado
uždrausta vartoti įstaigose ir mo joje žvaigždelė, prilygstanti Grorius, žinojęs apie tai prieš išvyk
kyklose. Leista vartoti tik rusų mykai.
damas, tačiau nasitikęjęs, kad ši
kalba. Suprantama, kad sovietai
Prieš atvykstant į Londoną, Za propaganda bus pasiekusi tokio
pradės persekioti ir lietuvių spau
dą bei literatūrą, kad visiškai su rubinas buvo ambasadoriumi Ka- lygio.
rusinus šią mažą sąmoningą tautą.
Šaltai jėgos politikai čia aukoja
mas neįkainojamas kultūrinis tur
tas. Lietuvių kalba, viena iš indo
germanų kalbų, yra savotiškai kon.
servatyvi. Kai kuriais atžvilgiais
nija ir Sovietų Rusija suskaldžiuBritų vidaus reikalų ministerio
ji dar senesnė kaip senųjų Homero
sios Persiją į du lagerius. Mossa
graikų kalba. Todėl daug žymių potvarkiu visi suvaržymai, kurie
dekas pasakė, kad Persijos vyriau,
mokslininkų studijuoja lietuvių dar galiojo buv. lenkų kariams,
sybė ir tauta gerbia Hagos Tribu
yra panaikinami. Šis suvaržymų
kalbą.
nolą, tačiau negali sutikti,, kad
panaikinimas
liečia
ir
lietuvius,
Kalbotyra yra dvasinės kultūros
Hagoje būtų sprendžiamas žibalo
istorija ir čia mes randame, seniau, buvusius Anderso armijoje. Iki
suvalstybinimo klausimas, kadangi
šią europėjinę dvasia. Todėl kul šiolei juos nelietė kai kurie su
tai esąs grynai Persijos vidaus rei
tūrinis paaulis visada ragindavo varžymai, Mečią darbininkus sve
kalas. Jis kaltino D. Britanijos vy
mažąią Lietuvą išlaikyti šią kalbą timtaučius, tačiau, norėdami vers
riausybę už imperializmą, jėgos
kaip brangenybę. Kitaip galvoja tis savarankišku verslu, jie taip
vartojimą ir įbauginimus ir, taip
Maskva, kuri (istorinėje sąmonėj^ pat turėjo gauti atitinkamus leidi
pat, už bandymus pakenkti Persi
mato savo aršiausią priešą.
jos finansams, pramonei ir ūkio
mus iš Home Office, taip kaip ir
Lietuvių kalbos uždraudimas yra
reikalams.
visi
svetimšaliai.
Nuo
dabar
šie
yra kultūrai priešingas, ją naiki
D. Britanija kaltina Persiją,
nantis smūgis. Dar kartą Krem visi suvaržymai yra panaikinami
kad ji, suvalstybinusi žibalo pra
ir jie yra sulyginti su britų pilie
lius nuėmė savo kaukę.
monę, sulaužė tarptautinius įsipa
čiais, kai liečiamas savarankiško
reigojimus.
ORDENAS UŽ PATARNAVIMUS gyven’mo klausimas D. Britani
* ♦ ♦
VOKIšKUMUI RYTUOSE
joje.
*. * »
Vokietijos federalinės vyriausy
JAV GynyUbs departamentui di
bės spaudos ir informacijų tarny
Prancūzijos žvalgyba ir policija delį rūpestį sukėlė tebesitęsiantis
ba 30.4.52 pranešė, kad buvęs Dan aiškina šnipų komunistų veiklą
cigo laisvojo miesto senato prezi jūros bazėje Tulono uoste. Kratos plieno pramonės darbininkų strei
kas.
Streikuojančių darbininkų
dentas Dr. Ziehm pabėgėlių reika metu žvalgyba suradusi slaptus ka
lams ministerio pasiūlymu apdo rinius dokumentus, paslėptus vie skaičius pasiekė 650.000.
Anksčiau darbininkai buvo pa
vanotas federalinės respublikos di no veiklaus komunisto vištidėje.
džiuoju kryžium su žvaigžde. Šiuo Vienas šnipų raportas liečia slap žadėję, kad streikas nepaliesiąs
karo pramonės, tačiau dabar dar
ordenu jis apdovanotas už patarna tąją karinę jūros bazę, kurioje buvo
vimus v o k i š k u m u i ir in. daromi nauji radaro pagalba ban bininkų atstovai tvirtina, kad šį
pažadą duodami jie turėję galvoje
formacijoje pažodžiui sakoma:
dymai, kovai su povandeniniais ginklų ir amunicijos gamybą, rei
,,Dr. Ziehm ypatingai džiaugėsi,
laivais. Kariniulose sluoksniuose kalinga Korėjos karui vesti, bet
kad jam. kaipo buvusiam Dancigo kalbama, kad, ko gera ši nauja
vyriausybės šefui, šis aukštas orde- prancūzų komunistų šnipų veikla, ne pasaulinę apsiginklavimo pro
nas balandžio 30 d., jo 85 m. gimi galėjusi perduoti sovietų Rusijai gramą.
* * *
mo dienos išvakarėse, buvo asme tikslių informacijų, apie naujau
niškai įteiktas buvusio Klaipėdos
sius radaro bandymus, daromus
Šią savaitę iš D. Britanijos į Bel
krašto vyriausybės šefo, valstybės amerikiečių ir prancūzų kariuome
giją išvyko 178 italų angliakasiai,
sekretoriaus D r. Schreiber“.
nės.
ba.igę „National Coal Board“ ang.
Tokiu netinkamu būdu pirmą
Ryšium su šią Šnipinėjimo afera
kartą oficialiai paliečiamas Klai yrą suimta 30 Prancūzijos komu liakasiu kursus. Š.m. kovo mėn.
Bullcrofte 300 anglų angliakasių
pėdos kraštas, vadinant poną nistų. Policija ieškanti kitų komu
pareiškė, kad iie jokiomis sąlygo
Schreiber'į vyriausybės galva.
nistų, kurie priklausė šiai šnipų! mis nesutiksią ilgiau dirbti su ita
gaujai. Visoje Prancūzijoje yra lų angliakasiais. Bullcroft'o kasyk
ieškomas Darbo Konfederacijos lose dirbę italai buvo atleisti. Nuo
sekretorius, Henri Tourtin. Pran atleidimo dienos iki jų išvykimo
cūzijos teismo įsakymu policija
Belgijon, jiems buvo mokama
turinti jį areštuoti, ryšium su Tu
lono šnipinėiimo afera. Kalbama, £7.0.6. savaitėje, nors jie nieko
kad Prancūzijos komunistų partiia nedirbo. 200 D. Britanijoje baigu
M. Vereika 1 sv., A. Glaubičius gali būti teisiama už valstybės sių angliakasių kursus italų grįžta
1 sv., P. Braželis 2 sv., J. Trimirka išdavimą.
tėvynėn, o apie 150 vėliau išvyks
1 sv., M, ir Z. Gilvinauskai 2 sv„
* * *
į Belgijos anglių kasyklas. Vieno
F. Čerbauskas 1 sv., P. Gluoksnys
Persų ministeris pirmininkas italo angliakasio apmokymas.
10/-, V. Puidokaitė 5/-.
„National Coal Board“ kaštavęs
Mossadekas, kalbėdamas Hagos
Viso surinkta £8.15.0.
Tribunole, pareiškė, kad D. Brita per 100 svarų.

Vysk. Brizgys, grįždamas iš Eu
charistinio kongreso Lisabonoje,
lankėsi birželio mėn. 4-5 d- Pary
žiuje.

AKLŲJŲ GERADEJO,
LOUIS BRAILLE,
100 METŲ SUKAKTIS
Šiais metais bus lygiai šimtą
metų, kai mirė viso pasaulio aklųjų
geradėias, pranucūzas Louis Brail
le. Šis žmogus padarė akliesiems di
džiausią dovaną: jis sugalvojo še
šių taškų raštą, kurio pagalba da
bar visas aklasis pasaulis ir skaito
ir rašo. Šis raštas ir vadinamas iš
radėjo 'Braille' raštu.
šių metų birželio mėnesyje išra
dėjo palaikos, kurios dabar yra io
gimtame Coupvrai kaimo kapinė
se, bus pervežtos į Pantheoną, ku
riame ilsisi Pranclūzijos nemirtin
gieji. Čia laidojami patys garbingaausieji Prancūzijos didvyriai.
Pvz., čia ilsis Napoleonas, Victor
Hugo, de Baudin, Emile Zola ir
daugelis kitų. Name, kuriame jis
gimė, bus įrengtas muziejus.
Didžioji Britanija, atsidėkodama
Louis Braille už jo didelius nuo
pelnus viso pasaulio akliesiems, io
pagerbimui suruošė Anglijos Aklų
jų Institute, (National Institut for
Blind) I.ondone, didžiulę aklųjų
(Braille) raštu spausdintų knvgų
parodą, kurią, birželio n d. atida,
rė To Didinybė Edinburgho kuni
gaikštis.
Anglijoje trys didelės organizaci
jos: National Institut for Blind, Ro-
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VOKIEICAI BĖGA
Masinė bėgimų banga prasidė
jo iš rytų Vokietijos,
kai tik
sovietai uždarė sieną ir įvedė
taip vadinamą „niekeno žemės
juostą“. Apskaičiuojama, kad iš
pas’enio zonos prievarta bus iš
keldinta apie
150.000 žmonių.
Nėra galimybių tiksliai apskai
čiuoti, kiek pastarosiomis dieno
mis Iš rytų Vokietijos perbėgo vo
kiečių į Vakarus, tačiau manoma,
kad šis skaičius peršoka 10.000
liauju pabėgėlių. Daugelis pabė
gėlių nesiregistruoja stovyklose,
bet prisiglaudžia pas gimines ar
pažįstamus.

Kai kurie kaimai ir mažesni
miesteliai ištisai evakuojami iš
draudžiamosios zonos. Panikos
apimti gyventojai, padegę savo
trobesius, bėga į vakarų Vokie
tija. Tiek amerikiečių, tiek bri
tų zonose stovyklos perpildytos
naujais pabėgėliais. Artimoje atei
tyje numatoma jauną bėglių ban
ga, kuriems gresia karinę tarnyba
rytų Vokietijos
komunistinėje
armijoje.

KOMUNISTŲ TERORAS
BELAISVIŲ STOVYKLOSE
Koje salos belaisvių stovykloje
sąjungininkų kariai surado 14 ne
paprastai žiauriai nukankintų be
laisvių lavonus. Stovyklos bloke
Nr 77, kur buvo apie 6.000 suki
lusių belaisvių, sąjungininkų ka
riai rado šulinyje 8 antikomunistiĮ belaisvių lavonus, užverstus
akmenimis, žemėmis įr pelenais.
Kitame šulinyje buvo rastas pa
kartas belaisvis ir 5 lavonai at
kasti stovyklos grioviuose. Komu
nistų aukos nukankntos žiauriau
siu būdu Tame pat bloke buvo
surastas nebaigtas statyti tunelis,
kuriame buvo įsikūręs vykdoma
sis komunistų komitetas.
Kai tik sąjungininkų kariai užė
mė bloką, antikomunistai belais
viai kre'pėsi į juos, prašydami
gelbėti nuo komunistų teroro. Šie
belaisviai pareiškė, kad jie girdėję
žudomų antikomunistų — belais
vių pagalbos šauksmus, kuriuos
mirtinai nukankinę komunistai,
bijodami, kad jie galį išduoti są
jungininkams sukilusių komunis
tu veiklą stovyklose.
Šiuo metu Koje salos belaisviai
suskirstyti į mažus blokus ir jie
yra visiškoje sąjungninkų kariuo
menės kontrolėje.

Parduodamas namas gerame sto>vyje. Penki kambariai ir vienas
atikas. Naujai atremontuotas. Ke
turi sandeliai. Penkios minutės eiti
iki centro. Parduodamas su baldais
arba be baldų. Kreiptis kiekvieną
dieną, neišskiriant šeštadienių ir
sekmadienių, nuo 6 vai. vak. 66,
Tennyson Place, Bradford, Yorks

Lietuvių šeimoje išnuomojami
kambariai lietuviams — vyrams.
Galima su pilnu išlaikymu. Gražus
rajonas. Patogus autobusais ir po
žeminiu tr. susisiekimas.
Teirautis tėlet. CHI 2107.

RĖMEJAI RAŠO:
SPAUSTUVES FONDO

. Gal ir pavėluotai siunčiame du
svarus spaustuvės fondui. Tikimės,
kad tie du svarai bus reikalingi,
kad ir tepalui nupirkti Mes žinome,
kad jokia mašina nesisuka be te
palų. Linkime mašinos rateliams
sklandžiau suktis.
M. ir Z. GILVINAUSKAI

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE,

BORMAN, GRANT
& Co.,
24, Charles II St., London,
S.W.1
parūpina bilietus kelionei į
visus pasaulio kraštus laivais,
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patiki
mas, be jokio specialaus atly
ginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS
• Centrą).

Nors ir sunkus laikas, bet nega
liu likti neparėmęs lietuviško žo
džio.
Siunčiu 10/-, linkėdamas
daug sėkmės darbuotis naujoje
spaustuvėje. Visiems mūsų spaus
tuvės bendradarbiams linkiu sėk
mės, kantrybės ir sveikatos ne
nuilstamai dirbti mūsų labui.
PRANAS GLUOKSNYS
Priimkite šią mano mažutę auką
spaustuvės fondui, nes aš ir pati
dar maža. Nors man vos šeši mete
liai, aš noriu pasigirtį kitiems vai
kams, kad aš jau moku taupyti. Tai.
gi vaikučiai jūs irgi taupykit, o ne
„Komikus“ pirkite. V. Puidokaitė

PIRK GERIAUSIAS ANGLIŠKAS
MEDŽIAGAS VYRIŠKIEMS AR
MOTERIŠKIEMS KOSTUMAMS
3} jardo nuo £8.0.2 iki £13.14.2
plius pašto ir draudimo mokestis
(įskaitant P. Tax) Anglijoje.
Siuntinėliai į užsienį ir jūrinin
kams bei emigrantams ant laivų
nuo £7.0.0. iki £10.10.0 be P. Tax
Plius pašto ir draudimo mokestis.
Prašydami pavyzdžių aprašykite
medžiagą, kurios jūs pageidaujate
arba atvykite asmeniškai.
LEO VANE (rūbų medžiagų
persiuntimo tarnyba) 55, Hans Rd.
Knightsbridge, London, St W. 3.
Tel. KEN 9005.

Surinkęs keletą penų iš čia pat
prie manęs esančio hostelio vyrų,
siunčiu BL spaustuvei su linkė
jimais tiražu pralenkti „Daily Ex
press" — kokybe — amerikiečių
„Life“.
'
J. Kazlauskas.

Atstovas Teeling paklausė D.
Britanijos karo ministerio, kiek
ukrainiečių Essex grafystėje ir ki.
tose Anglijos vietose surenka ne
sprogusias minas, ir kodėl jie bu
vę parinkti šitam pavojingam dar
bui. Ministeris Head paaiškino,
kad šį darbą dirba 36 ukrainiečiai
ir jie yra pasisiūlę savanoriais,

K. Dargio iliustracija iš Br. Daubaro knygos „Neramu buvo
Laisvės Alėjoje“, ku i i baigta spausdinti.
Knyga išleido Lietuvių Namų b-vės leidykla. Spausdino b-vės
spaustuvė NIDA,
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