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Šiandien dar negalime tikrai pa
sakyti, ar gen. Elsenhowerls taps
galingiausios pasaulyje valstybės
prezidentu, negalime taip pat pa
tikslinti, ar Jam, patekus j Baltuo
sius Rūmus, Amerikos sąžinė bus
tokia pat jautri
pavergtosioms
tautoms, kaip dabar, rinkiminėje
kampanijoje... Viena, tačiau, rei
kia pasakyti, kad gen.
Eisenhoweris šitokiais atvirais žodžiais
padarė priekin tokį žingsnį, kokio
dar niekas iki šiolei nėra padaręs
pavergtųjų tautų labui.
Jo žodžiai ir jo tezės kad nebus
pasaulyje taikos tol, kol Sovietų
Rusijos pavergtos tautos
nebus
išlaisvintos, kof „raudonasis vė
žys"
nepasitrauks iš okupuotų
kraštų, yra kartojami viso pasau
lio spaudos ir politikų ir mūsų iš
laisvinimo
bylai
atneša naujų,
konkrečių vilčių.
Britų spauda, jų tarpe ir „Man
chester Guardian", nepalankai at
siliepė apie gen. Eisenhoverio at
virus žodžious Maskvos adresu.
Lelkraštis pažymi, kad daugumas
europiečių pageidautų, Jei Jau to
kie žodžiai Kremliui sakomi, tai
tas turėtų būti pasakyta galutinai.
Be to, laikraščio nuomone, dar ne
žinia, kuri, pusė rankoje laiko
„storesnį baslį". Iš brtių spausdos
atsiliepimų, atrodo,
kad Vakarų
žmogus, nepatyręs ant savo kailio
„tėvelio“ baslio, vis dar nori pra
tęsti malonumą „taikiai" su bu
deliu gyventi, mirštančio europie
čio sąskaiton.

Neseniai dar Ir toje pat Ameri
koje, Jei Ir buvo kalbama apie
Maksvos pavergtuosius
kraštus,
tai pusiau lūpų, tyliai ir vis taip,
kad tik „neįsižeistų" Kremlius.
Gen.
Eisenhoweris,
rimčiausias
kandidatas į JAV
prezidentus,
apžvelgdamas Amerikos praeities
Ir dabar tebevedamą užsienio poli
tiką, nurodė gaires ateičiai, pa
brėžtinai priminadmas Amerikos
visuomenei ,kad ji prisimintų So
vietų Rusijos pavergtus kraštus,
kuriuose Jų, amerikonų,
tikrieji
kraujo broliai, motinos, tėvai ir
seneliai, neseniai
dar
gyvenę
laisvi, dabar neša totorišką Jungą
ir su. tais nelaimingaisiais Jie,
laisvi amerikiečiai, negalį susisiek,
tl, palaikyti Jokio ryšio.
Kai š.m. liepos mėn. Chicagoje,
respublikonų partija proklamavo
užsienio politikoje baigti su iki
šiolei vedamąja „sulaikymo“ tak
tika, buvo manoma, kad respubli
konai sako tai, ko patys nenorė
tų girdėti, tačiau gen. Eisenhowerio paskutiniosios kalbos, atrodo,
kad ne tik patvirtina
Chicagos
konvencijos programą, bet įneša
visiškai naujų pavergtiems kraš
tams vilčių Ir prošvaiščių. B.D.

KOMUNISTAI IR BEVINISTAI
PRALAIMĖJO
T.U.C. KONGRESO REZULTATAI

7 DIENOS PASAULY
Gen. Ridgway atvy
ko Turkijon stebėti turkų armijos
pratimų, vykstančių Turkijos —
Sovietų Rusijos pasienyje. Ry
šium su gen. Ridgway vizitu, Tur
kijos saugumo policija suėmusi 24
turkų komunistus. Ankaroje suim
ta keli komunistai, dirbę vals.
operoje. Turkijoje yra uždrausta
bet kokia komunistų veikla.
Melbourne. Europiečių imigran
tų hostelyje, 45 mylios nuo Mel
bourne. įvyko gaisras hostelio li
goninėje. Vaikų ligoninės medininiuose barakuose gulėjo je įvai
raus amžiaus imigrantų vaikai.
Gaisras taip ūmai išsiplėtė, kad
tik 25 vaikai buvo išgelbėti. T.iku.
šieji penki, trys lenkų tautybes,
vienas latvis ir vienas ukrainietis,
sudegė ligoninės palatose.
Stambulas.

New Yorkas. šiaurė korėjiečių
ir kiniečių komunistų vyriausybės
nesutiko l.eisti Raudonajam Kry
žiui perduoti ailantų karo belais
viams siuntinėlių, kuriu buvo pa
ruošta už vieną milijoną dolerių.
Londonas. Tikimasi, kad nuo š.
metu lapkričio mėn. bus visiškai
panaikinta arbatos sunormavimas.
Kalkuta, Indijoje užregistruota
2 milijonai neregių. Tai yra vie
na, penktoji dalis likusių neregių
visame pasaulyje.
Londonas. Septyniolikmetis Jor
danijos karalius, Hussein, atvyko
į D. Britaniją. Britų karo mokyk
loje. Sandhurste, jaunasis karalius
atliks 6 mėnesių karininkų kursą.
York. Profesinių sąjnugų kon
ferencijoje, metalo pramonės dar
bininkų atstovai nutarę uždrausti
dirbti viršvalandžius ir akordinį
darbą.

balsų dauguma priimta, gi komu Jei darbininkams bus padidintas
nistų prof, sąjungų rezoliucija, atlyginimas, eksporto prekės pa
reikalaujanti atlyginimų padini- brangs ir neišlaikys konkurencijos
mo, buvo atmesta.
užsieny.
Komunistų pralaimėjimas dar
Negalint eksportuoti, nebus ga
padidėjo, kada nė vienas jų kan lima nusipirkti reikalingų žaliavų
didatų nebuvo išrinktas į naują pramonei, iš ko gali sekti bedarbėTarybą. *
T.U.C. kongreso eiga padarė ge
Iš kitų priimtų rezoliucijų pažy rą įspūdį užsieny, ypač apsigink
mėtinos: padidinti prekybą su lavimo rezoliucija ir debatai. Kiek
Ccmmonwealthu, rytų Europa ir reikšmės turės kongreso priimta
Rusija, sulyginti vyrų ir moterų rezoliucija, raginanti nereikalauti
atlyginimus, vėl suvalstybinti ■atlyginimų padidinimo, parodys
transportą ir kitas ūkio šakas.
ateitis. Gen. Taryba gali tik patar
Kongreso debatai pasižymėjo ti prof, sąjungoms, bet negali įsa
augštu lygiu ir gyvu atsakomybės kyti. Tąsi priklausys nuo atskirų
pajautimu, svarstant apsiginklavi sąjungų, kiek, jos paklus priim
New Y orkas. Amerikos sausu
mą ir atlyginmą. Gen. Tarybos toms rezoliucijoms. Reikia įsidė mos armijos ministeris, Frank
pirm. A- Deakin ir sekretorius Sir mėti, kad priimtoj rezoliucijoj Pace, pareiškė, kad JAV šiuo me
Vincent Tewson vykusiai atrėmė dėl atlyginmų, buvo, pridėta pa tu vra pajėgesnės ir geriau apsiDR. MOSSADEKAS
komunistų ir bevanistų puolimus. staba leidžianti mažiau apmokan guklavusios, negu Sovietų Rusi PASIKVIETĖ DR. H.SCHACHTĄ
Didžiausią dėmesį atkreipė Lin tiems darbininkams reikalauti at ja. Jei Rusija surizikuAtu karą,
Buvusį Hitlerio finansų miniscoln Evans, Tarybos narys, plie lyginimų padidinimo, kad kom Amerika paklupdytų sovietus.
terį, tvarkiusį hitlerinės Vokieti
pensavus
pragyvenimo
išlaidų
pa

no ir geležies prof, s-gos pirm. Jis
N. Delhi.
Indijos vyriausybė jos biudžetą., Dr. Schachtą Persi
buvo šio kongreso žvaigždė. Ko didinimą. Keletą sąjungų (anglia grąžino
Kinijos
komunistams jos premjeras Dr. Mossadckas pa
kia nauda bus iš pragyvenimo, su. kasiai ir užsieniečiai) jau yra pa 30.000 svarų piniginę paramą nuo sikvietė ? Teheraną pagelbėti
mažinus apsiginklavimą, jei Ru prašę darbdavių padidinti atlygi bado nukentėjusiems indams šelp tvarkyti persų susikomplikavusį
sija mus okupuos? — klausė nimo.
ti, kadangi Pekino komunistai no žibalo klausimą, .Abiejų daktarų
Kokią reikšmę tuYes kongresas, rėjo, kad ši parama būtų atiduo konferencija užtruksianti 16 dienų.
Evans. Kokia santvarka viešpa
J ■
tauja Rusijoj ir kiek ten laisvės? dar negalima pasakyti. Nors Gen. ta tiems, kuriuos „duosnūs" au
Negalima nusiginkluoti vienai pu Taryba ir negali duoti įsakymų, kotojai nurodys.
VOKIEČIAI SUMOKĖS ŽYDAMS
sei, kada kitoji gamina vis dau bet jos moralinė galia yra didelė
300 MILIJONŲ
Fndų užsienio reikalų tmini'stegiau ginklų. Atlyginimų padidini ir nėra abejonės, kad kongreso re riios valdininkas pareiškė, kad
šią savaitę LuksemburgC susi- •
mo klausimu Evans atvedė dele zoliucijos visuomet bus priimtus, mielai indų Raudonasis Kryžius tiko Vokietijos kancleris Adenauegatus į šviesą. Britanijos gyvybė kada atsiras reikalavimas didinti šia auka pasinaudotų,' bet tik su ris su Izraelio užsienio reikalu mipriklauso nuo užsienio prekybos. atlyginimus.
ta sąlyga, jei pats R. Kryžius nisteriu Sharett. Pasitarimas už
spręs, kam ši parama turės būti truko vos 20 minučių. Pasirašyta
sutartis, pagal kurią Vokietija pre
atiduota.
kėmis sumokėsianti Izraelio' vals
DR. S. A. BAČKIS LONDONE
Paryžius. Prancūzų policijai iki
tybei
300 milijonų svarų už tas
Dr. S. A. Bačkis, e. Lietuvos
šiolei nepavyko surasti žmogžu
Atstovo pareigas, šį trečiadienį iš
džių britų prof. Drumrnond'ą ir skriaudas, kurias vokiečiai yra pa.
darę žydams, Hitlerio siautėjimo
Paryžiaus buvo atvykęs į Londo
Prancūzų visuomenėje
jo šeimą
metais.
■
ną, kur dalyvavo Europinio Są
kalbama, kad šis nužudymas ga
jūdžio Centro ir Rytų Komisijos
lėjęs turėti ir politinį atspalvį, ka
Mūsų specialaus Vienos korespondento.
Prezidiumo posėdyje.
dangi apylinkės, kurioje įvykdy
(Oro Paštu, 1952 m. rugsėjis, Viena, Austrija).
ta žmokžudyštė, beveik visi gyven
TAUTOS ŠVENTĖS
Sovietų kariuomenės štabas per sudaryta „Saugumo Zona“.
tojai priklauso komunistų parti
MINĖJIMAS LONDONE
keltas Iš Lignicos į Vengriją.
Į
KARINE
Į tą zoną yra suvežami milžiniš
jai ir tarsi susitarę jie nenoriai po
Lietuvių Namuose, 43, Holland
Jugoslavijos pasienį atgabenta iš
ki kiekiai kuro atsargų, iš Lietu
licijai duoda bet kokius parody Park, London, W.11. šeštadienį
DIKTATŪRA
Minsko 2 parašiutinės Sovietų Di vos, Latvijos, Ukrainos, Gudijos
mus.
rugsėjo mėn. 13 d. 6 vai. v. Tau
vizijos. Nauja karo bazė Liet.
EGIPTE
tūkstančiai sunkvežimių, tvarko
Londonas. D.George Muldownev
tos šventės iškilmingas posėdis.
Braste. Ar Generalissimus Stali mi garvežių ir vagonų parkai ir
Gen. Neguib, prieš šešias sa jūrininkas, kaltinamas už lenkės
Dalyvaus ir kalbės svečiai iš už
nas taps „Pasaulio Darbo žmonių
kit. Aišku, kad „Saugumo Zona“ vaites nuvertęs Faruką nuo sosto, Kristinos Skarbek nužudymą, teis sienio,
Vadovu „Kas yra tas draugas Ber įrengta ne piatiletkos,
ar taikos paėmė krašto valdžią į savo ran me prisipažino kaltu jr atsisakę
V LI Ko V y kdomosios Tarybos
ger? Lietuvos Gubernatorius?
statybos reikalams, bet vien stra kas, sukišęs į kalėjimą žymiuo priimti skirto jam gynėjo.
Pirmininkas prof. K. Zaikauskas,
Sovietų kariuomenęs štabas iš teginiams ir kariškiems tikslams. sius krašto politinius veikėjus ir
Ankara. Turkų spauda praneša
Lietuvos Pasiuntinybės prie VatlLenkijos, Lignico, rugpiūčio pa
Vokiečių komunistai, kalbėdami partijų vadus.
apie pabėgimą 200 turkmėnų iš cano sekretorius S. Lozoraitis,
baigoje perkeltas į Vengriją. To apie Maskvos Politbiuro pasikei
Gen. Neguib įsakymu kariuo
Soviet, turkmėnų respublikos, ku Vokietijos P. L. B. Pirmininkas
kią sensacingą žinią perdavė vo timus, kurio pasekmėje „Pasaulio menę nakties metu suėmė buv.
kiečių geležinkelietis, buvęs rug Darbo Žmonių Vadas“ iškilo iki karaliaus šalininkus, stambiuosius riems laikinai laista apsigyventi P. Zunde, Šveicarijos PLB Pir
piūčio 25 d., vakarų Lenkijoje. „sovietų dievų olimpo“ sako, kad ■ žemvaldžius ir posėdžiaujančius Adanos mieste. Iki šiolei nežino mininkas inž. Stonkus ir kt.
Sekmadienį vakare 6 vai., LleJis, kalbėdamas su savo bičiuliu tas naujas Stalino garbės titulas Ali Maheros kabineto ministerius. ma, kokiu būdu jiems pavykę
vokiečiu, dirbančiu
geležinkelių „paklupdys ne tik Vakarų Euro Pats Ali Mehera atsistatydino ir pasprukti iš „rojaus“, tačiau su val. pamaldos parapijos bažny
„Politotdiel“ tarnyboje, kuris pa pą, bet ir patį „Dėde Šamą“... pareiškė, kad šiuo metu viso kraš prantama, kad turkmėnų bėgliai čioje.
Sekamadienį vakare 6 vai., Lie.
sakojęs ir apie kitus, įdomius Vienas Gen. Eisenhoveris pasiry to valdžia turi būti vienose ran turėję pergyventi nepaprastus nuo
tykius.
tuvių Sporto ir Socialiniam Klu
yvvkius Rytų Europoje ir Sovie žęs nuvvti Generalissimą už Ura kose.
Melbourne. Australijos profesi
be (345a, Victoria Park Rd., E.9).
tų Rusijoje.
Laukiama, kad visi suimtieji
lo — į Sibiro lagerius,, kuriuose
Jeigu Sovietų kariuomenės šta vergauja 15 milijonų, jų tarpe ir bus teisiami specialaus tribunolo nių sąjungų kongrese nutarta rei Tautos šventės minėjimo meninė
kalauti tuojau pat sulaikyti imi dalis: vyrų choras ir solistai.
bas perkeltas iš Lenkijos j Vengri lietuviu, suvaryti „Pasaulio Dar u? nusikaltimus, kuriuos yra pa
Londono lietuviai prašomi kuo
graciją pat reikalujama padinti
darę Faruko valdymo metais.
ją, atseit, reikia laukti svarbių bo Žmonių Vado“.
skaitlingiau dalyvauti.
Pirmasis gen. Neguib vyriau bedarbiams pašalpas.
kariškų sprendimų Vakarų Vokie
sybės posėdis užtruko 10 valandų.
tijos, o gal ir Jugoslavijos kryp
DRAUGAS BERGER
timi. Kartu su ta žinia Vienoje
Po to, kai spalio 5 d. Maskvoje Vyriausybė nutarė išvalyti visas
gauti pranešimai apie be pertrau bus nutarta panaikinti Politbiurą, politines partijas ir pravesti že
IŠ TARPTAUTINIO INSTITUTO
kos plaukiančius kariškus ešalonus kaip jau pereitą savaitę minėjau, mės reformą Egipte. Visi krašto
VEIKLOS
iš Baltgudijos Teritorinės Armijos prasidės partijoje valymas. Atro valdininkai turės pradėti darbą
Italų spauda praneša, kad Me
komiteto nariai su Instituto gen.
„Vojenkrug“ Minske į Jugoslavi do, ko gera, kad šiuo kartą Onos 7.30 ryte, tuo tarpu kai anksčiau
jos pasienį, tuo pačiu laiku į bul Pauker pavyzdžiu ir draugas „pre įstaigose darbas prasidėdavo nuo rane, šiaurės Italijoj, įvyko Tarp sekretorium prof. L. Magnino prie
garų uostą įplaukė „Linkoras“ su zidentas“ Paleckis neišvengsiąs to va’.., o aukštieji valdininkai tautinio Instituto tyrinėti tautybių šaky. Po paskaitos žodį tarė bur
ir mažumų problemoms organiza mistras, linkėdamas Institutui pa
desantininkais. Turkų — bulgarų šluotražio. Pirmosios kregždės jau susirinkdavę tik apie vidudienį.
Karališkajame automobilių klu cinio komiteto sesija. Jos metu sisekimo ir dėkodamas už tai,, kad
pasieny pasirodė PO/MVD daliniai yra. Atrodo, kad Lietuvoje pritrū
(pasienio MVD kariuomenė).
ko Trofimovų, Kapralovų, Smir be, Kaire, kratos metu rasta ka Komiteto pirmininkas. Min. S. Lo. šiai buvo sesijai Institutas pasi.
Taigi, Jugoslavijos pasieny so. novų. Pisarevų, kurie, paragavę sos knyga, kuri rodo, kiek Fąru- zoraįtis, skaitė ’.nešą paskaitą apie rinko Merana. Sveikinimo telegra
vietai sugrūdo rugpiūčio mėn. „atsilikusios respublikos gyve kas pralošdavęs kortų klubuose. Instituto uždavinius, sustodamas mas atsiuntė provincijos aukštasis
Gen. Neguib vyriausybės nuta ilgiau ties viena tragiška proble komisaras ir tarybos pirmininkas.
daugiau 30.000 kareivių ir dvi pa nimo“, suprantama, nebegali bū
rašiutines divizijas. Ką reiškia tie ti visiškai patikimi. Kalbama, kad rimu panaikinama senoji tradicija ma, liečiančia tautybes, būtent, Vakare kurorto valdyba suruošė
nauji sovietų kariuomenės judėji Maskvos kongrese Lietuvą atsto dėvėti egiptietiškas kepures (fe- ties genocidu kurį sovietai vykdo priėmimą sesijos dalyviams, val
mai Lenkijos — Vengrijos — Bul vausiąs draugas Berger, vilniškis zos). Siūloma kaimuose — šiau jų pavergtuose kraštuose, šios džios ir visuomenės atstovams ir
garijos teritorijose ? Vieni spėja, kumpanosis, savo laiku už šmuge dinės skrybėlės, o miestuose be problemos rimtumas buvo ilius laikraštininkams.
truotas paskaitoj pavyzdžiais taip
kad rengiamas Jugoslavijos puoli lį sėdėjęs 2 metus kalėjime, o so retes.
Institutas yra mokslo organiza
pat ir iš sovietų elgesio okupuoto
mas. Ryšium su tais spėliojimais vietų tankams riedant Lietuvon,
cija. Jo paskirtis tyrinėti tautybių
je Lietuvoje.
yra tokių, kurie jau pradėjo krau buvo draugo L. Giros išbučiuotas
ir mažumų klausimus etnografiniu,
stytis iš Vienos į Prancūziją... Ki „didvyris“ prie kalėjimo vartų. gerai“ ir nesusigaudęs, kad jau
Klausytojų tarpe buvo provinci
reikia
šaukti
—
„keturios
kojos
ti linkę manyti, kad tai eilinis so Taigi šis Chaimkus, pasitobulinęs
jos Trento — Alto Adige aukštojo socialiniu ir teisiniu atžvilgiu ir
„Gyvulių ūkio“ centre — Mask gerai, bet dvi geriau“...
vietų šantažas nervų kare.
komisaro atstovas, Merano bur ruošti medžiagą geresniam, tų
Jei
šitai
pasitvirtins,
tai
po
kon

Rimtesnis reikalas yra naujos voje. atstovausiąs kongrese Lie
mistras ir miesto tarybos nariai, klausimų pažinimui. Savo darbe
karo bazės įsteigimas Lenkijos tuvos Veikalus ir dabar prieš jį greso draugas Berger būsiąs Lie provincijos atstovai Italijos par. Institutas vadovaujasi ypač tarp
— Gudijos geležinkelių pasienio dreba ne tik „prezidentas“, bet ir tuvos gubernatoriumi su jo pirm- lamente, Merano kurorto valdy tautinės teisės taisyklėmis ir Jung
mazgė — Brest Litovsk (Liet. draugas Sniečkus, visą laiką šau takūno Muravjovo teisėmis.
bos pirmininkas, provincijos laik tinių Tautų Statuto bei Žogaus
VILIUS VANAGAS
Brestas), kur nuo liepos mėn. yra kęs.: — dvi kojos blogai, keturios
raščių redaktoriai ir Instituto org. Teisių dėsniais.

Pereitą savaitę pasibaigęs prof
sąjungų (T.U.C.) kongresas dar
kartą įrodė, kad D. Britanijos pro
fesinės sąjungos užima vadovau
jančią rolę Europos prof, sąjungų
tarpe- Savo susiorganizavimu, na
rių skaičiumi ir debatuose parody
tu aukštu valstybingumo pajauti
mu, T.U.C. neturi sau lygaus šioje
atlanto pusėje.
Svarbiausi dienotvarkės punk
tai, kurie atkreipė didžiausią vi
suomenė dėmesį, buvb apsigink
lavimas ir atlyginimų padidini
mas. Apsiginklavimo klausime ko
munistų ir Bevano šalininkų nusi
statymas sutampa: jie nori suma
žinti apsiginklavimą, kad pakėlus
žmonių gerbūvį. Ta prasme buvo
pasiūlyta rezoliucija, kuri buvo di
dele dauguma atmesta. T.U.C. ge
neralinės tarybos rezoliucija, re
mianti apsiginklavimą, buvo tokia
pat didele balsų dauguma priimtaKaršti debatai kilo dėl atlygini
mų padidinimo. Generalinė Tary
ba patiekė rezoliuciją, kurioje, at
sižvelgiant į sunkią krašto būklę,
raginama atsisakyti nuo reikala
vimų padidinti atlyginimą. Tai bu.
vo drąsi rezoiucija, nes prof. są.
jungų tikslas yra ginti darbininkų
reikalus ir kovoti už atyginimų pa
didinimą. Tačiau Generalinės Ta
rybos nariai ir kiti delegatai sėk
mingai ją apgynė ir ji buvo didelę

PRO UŽDANGOS
PLYŠIUS

- i-

PROŠVAISTE
Nors JAV Jau ir anksčiau kai
kurios blaivesnės politinės galvos
buvo pasisakiuoslos prieš Sovietų
okupacijų Rytų Europos, nors vi
siems žinoma, kad Amerika nepri
pažino
Lietuvos
inkorporavimo
Sovietų Sąjungos orbitan, tačiau
iki šiotel kuklūs buvo balsai, kai
kalba lietė pavergtų Rytų Euro
pos tautų išlaisvinimą. Tik dabar,
artėjant JAV
prezidento rinki
mams, kai dvi stambiosios ameri
kiečių partijos, išsirinko kandida
tus aukščiausiam postui, respubli
konų kandidatas,
gen. Elsenhoweris, priešrinkiminėje kampanijo
je pasakė atvirai, nieko nebevyniodamas j diplomatinę gražbilys.
tę Maskvos
satrapams teisybę į
akis: „Amerika
nenurims,
kol
agresyvinė
komunizmo dumblo
banga nepasitrauks į savo buvu
sias sienas...
Mūsų vyriausybė
vieną kartą Ir galutinai privalo
pasakyti Kremliui,
kad niekada
neprlpažinslme
ir
mažiausioje
prielaidoje Rusijos pozicijų Rytų
Europoje Ir Azijoje. Amerikos są
žinė niekada
negalėsianti
būti
rami,
kol Rusijos pavergtosios
tautos neatgausiančios laisvės!".
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gražiausias, ir pagaliau tragiš
kiausias mūsų tautos istorijos lai
kotarpis, po Didžiosios Lietuvos
Kunigaikštijos sunykimo. Tas laikotarpis vienu ar kitu būdu visas
PROF. MYKOLO BIRŽIŠKOS 70 METŲ SUKAKTIES PROGA
yra susijęs su Mykolu Biržiška.
RAŠO BRONIUS KAZYS BALUTIS
Tas laikotarpis niekad neišnyks iš
Anuomet buvo jų dvidešimt.Da pučia“ Vilniuje, nes Biržiška bu nai tarp lenkiškai kalbančiųjų kios neįprastos sau pamokos to rimtas. Bet kartais drauge ir pa mūsų atminties ir istorijos lapų.
Taigi, niekad neišnyks ir Myko.
bar liko tik trys. Kalbu, žinoma, vo žinomas, kaipo geriausias len Lietuvos piliečių. Tad visai natū liau buvo atsargesni su savo „fak juokauti mėgsta ir net paerzinti
moka.
lo Biržiškos darbai ir asmenybė,
apie tuos istorinius valstybės vy kiškojo oro „pranašas“' — vadi ralu, kad tokiomis aplinkybėmis ir tiškais“ pareiškimais.
Štai vienam tokių laiškų jis
Du bruožai man atrodo ypatinsavo
rūšies
politinis lenkiškai kalbantieji Lietuvos pi
rus, kurie, susirinkę Vilniuje 1918 nasi
man, kaip niekur nieko, liežuvį už gai ryškūs Mykolo Biržiškos chaliečiai kėlė lietuvių visuomenėje
metais, vasario 16 d., paskelbė ,,weather-man specas“.
Lietuvą esant laisvą ir nepriklau
Lenkų išmestas iš Vilniaus, lūpos užkišęs, rašo: mano žmone rakteryje. Pirmasis — tai pozityUžėjau. Susipažinau ne tik su tam tikro nepasitikėjimo. Mat, ne
apsigyveno lė, girdi, taipgi Tave sveikina — vus darbininkas, kūrėjas, statyto
somą. Tam patvirtinti jie, su Lie Mykolu Biržiška, bet ir su jo žmo lengva buvo atskirti, kas tarp jų Mykolas
Biržiška
tuvos tautinio atgimimo tėvu D r. na, p. Brone Biržiškiene ir dviem yra „nekaltos avelės“, o kas — Kaune. Ir politika daugiau nesi- juk, girdi, esate su ja vienavar- jas. Tokie yra visi jo mokslo darJonu Basanavičium priešaky, pa. beaugančiomis dukromis gimna „su ožio kvapu“...
vertė. Tad ir man nebelieka kas džiai ir vienamečiai. Tik, esą, ji bai. vadovėliai mokykloms, litua
esanti labai nusiminusi, kad judu nistika, švietimo reikalų tvarky
dėjo savo parašus po Lietuvos Ne- zistėmis. Ši pažintis keliais atvė.
Nepaisant tai, Lietuvos vyriau- daugiau rašyti. Jis pasinėrė savo esate vienamečiai ir su tuo (čia >
mas,--visuomet teigiamas nusitei
priklausomybės Aktu.
jais man atmintina. Pirmiausia, sybė vis dėlto kaip pagrindu va mėgiamam pedagoginiam darbe,
Iš viso, kaip minėta, jų buvo pats Biržiška. Lėtas, ramutis, kuk dovavosi ta valstybine filosofija ir šioje srityje yra didžiausiai jo vienas gražus žodis praleidžiama) kimas paremti savo įnašu bet ku
dvidešimt. Šiądien jų liko dar gy lutis ir fiziškai toli gražu ne mil ir vedė labai plačios tautinės to nuopelnai. Jis yra tipingas peda Stalinu... Ir pakliūk, girdi, tu man rį visuomenės, kultūros, politikos
vų jau tik trys.*) Ir jauniausias žinas, jis pirmu žvilgsniu, prisi lerancijos politiką. To dėka Len gogas, jaunimo auklėtojas. Ir į tokia prakeiktą kategoriją 1 Ko naudingą darbą. Dėl to savo lai
iš tos Mohikanų trejukės šiemet pažinsiu, neužimponavo, kaip, sa kų vyriausybė, nors ji dažnai Kaune jį matome iš pradžių gero, sako, dar ir Sv. Petrui bė ku Kaune, jis būdavo kaikieno
(rugpjūčio 24 d.) mini savo am kysim, Dr. Jonas Basanavičius sa skundė Tautų Sąjungai Lietuvą, „Aušros“ gimnazijos direktorium, dos pridarysite: Kaipgi jis galės net baramas ar net švelniai pajuo
kiamas,’ jog buvęs pasidaręs per
žiaus 70 metų sukaktį. Tai Myko vo patriarchališka išvaizda. Už tai kad ii, esą, persekiojanti taria vėliau Kaune Universiteto profe judu dangun praleisti?...
Dėl savo „kategorijos“ Profe daugelio draugijų pirmininkas,
las Biržiška, šiandien gyvenąs Los
jo ponia, Bronė Biržiškienė, — o, muosius lenkus Lietuvoje, visgi ji sorium ir rektorium. Per jo peda
Angeles mieste, Jungtinėse Ame ji pasirodė man gėlelė visai iš nė vienos tokios bylos nelaimėjo. gogines rankas perėjo tūkstančiai sorius nesirūpino — jis pora me kas vieno žmogaus jėgomis sta
rikos Valstybėse.
kitos pievelės: grakšti, žvali, di Ir kad Lietuvos vyriausybė šiose Lietuvos besimokančio jaunimo. tų, mat, už mudu su p. Brone čiai esą neaprėpama. Tačiau ne
namiško būdo — tikra amazonė, vilniškėse bylose su Lenkija nepa Be mažiausio perdėjimo galima Biržiškiene jaunesnis (teatleidžia tuščios garbės jieškoti jis ten ėjo,
kokių tais laikais mums ir reikėjo darė klaidos, tai čia yra taipgi ne pasakyti, kad šių dienų lietuvių man dievai už jos pavasarėlių iš o tik dėl to, kad buvo kviečia
Yra lietuvių patarlė: „Negirto
mas, kad pats jautė reikalą prisi
ideologinėse kovose su lenkais mažas tiek Mykolo Biržiškos, tiek tautos inteligentija — jaunesnio davimą I).
dienos be vakaro“... Visai teisin
dėti, kad pagaliau stigo tokių, ku
Vilniuje. Patiko ji man — kas ir
ir vidurinio amžiaus — augo, tuo
ga. Tik vakaro sulaukus galima
rie jį būtų galėję pavaduoti.
besakyti 1 Tik stebėjausi, kaip li
ar
kitu
būdu,
profesoriškoje
My

Kaip žiaurūs rudens vėjai ap
tikrai pasakyti, kokia ta diena bu
Antrasis bruožas — tai Mykolo
kimas sukinkė vienan. gyvenime
kolo
Biržiškos
įtakoje.
Nei
pasku

drasko medžius, nuplėšia lapus
vo: ar graži ir saulėta, ar debevežiman taip skirtingus būdus. O
tinysis karas, nei pokarinė trem ir išnešioja juos į visas puses, Biržiškos rezistencija. — Rezis
singa ir miglota, ar lietinga ir auvežė jie tą vežimėlį taip Vilniuje,
tis neatitraukė jo nuo jo numylė
taip ir dar žiauresnis karas iš tenciją šiandien suprantame, kaip
dringa, ar šalta ir niūri.
priešinimąsi prieš ką nors (mūsų
taip ir Kaune (kaip tuo turėjau
tos
pedagoginės
veiklos.
Pakliu

draskė Lietuvą ir išsklaidė po vi
Ir žmogaus gyvenimas yra pa progos vėliau įsitikinti) nepapras
vęs su tūkstančiais kitų lietuvių są pasaulį tūkstančius jos sūnų ir laisvės kovoje prieš okupantų
našus į dieną. Jaunatvė — tai
tai gerai.
tremtinių vakarų Vokietijon, jis dukrų. Jų tarpe likimo 'vėjai at primestus Tėvynei rėžimus) su
tas. Viduramžis — tai vidurdienis.
tęsė, kol. aplinkybės leido, ir toliau plėšė ir prof. Biržišką nuo Lietu tikslu laimėti, įtvirtinti ką nors
Netrukus
turėjau
skubiai
revi

Senatvė — tai vakaras. Kaip daž
lietuvių jaunimo auklėjimo darbą: vos kamieno ir nupūtė jį net ant (šiuo atveju, lietuvių tautos lais
nai saulėtas rytas žada gražią die duoti savo nuomonę ir dėl paties
jį matome profesorium Pabaltijo Pacifiko okeano krantų — dauge vę ir Lietuvos nepriklausomybę).
Mykolo
Biržiškos.
Patarlę,
kad
ną ir kaip dažnai ji sugenda, kol
Didžiųjų ir mažųjų tautų rezis
Universitete Pinneburge, kur šim lį tūkstančių mylių nuo gimtos
„Žmogus
dažnai
sutinkamas
sulig
vakaro sulaukiama! Kaip dažnai
tencija, kai jos netenka laisvės ir
tai lietuvių tęsė savo nutrauktą šalelės.
graži ir daug žadanti jaunystė to jo kepurės (atsieit, sulig jo iš
mokslą.
Toli jis nuo savo numylėto Vil pradeda kovą už jos susigrąžini,
limesnėje gyvenimo eigoje pasiro- vaizdos), o išlydimas sulig jo pro
tu
“
,
pasirodė
teisinga
ir
šiuo
at

Gal būt ne visi šie lietuviškojo niaus ir Kauno šiądien, kai mini mą, yra iš esmės tų pačių tikslų,
do vienais niekais nuėjusi...
jaunimo tūkstančiai, perėjusieji savo garbingo amžiaus 70 metų bet nėra ir negali būti vienoda sa
Taip, tik vakaro sulaukus gali sitikimu. Ilgiau pasikalbėjęs su
per šio didžio pedagogo rankas, sukaktį. Bet aš neabejojo, kad jo vo priemonėmis ir metodais. Ma
ma tikrai dėl praslinkusios dienos Mykolu Biržiška, negalėjau ne
pasisavino savo mokytojo kilnias širdis ir mintis Lietuvoje, kaip ir ža tauta, nenorėdama nors ir la
pasisakyti. Lygiai tik senatvės su- pastebėti jo gilaus, nepaviršutinio
savybes ;ne visi išėjo tokiais ko mūsų visų. To jokie vėjai, jokios bai garbingai, • bet bepramiškai
laukos galima neapsirinkant ir kultūringumo. Akin krito jo geras
išauklėjimas,
platus
apsiskaity

kiais juos norėtų pats M. Biržiška audros neatplėš. Būtų ir jam ir atviroje kovoje prieš didelę ją pa
žmogaus praeitas gyveninias įver
mas,
jautrus
savigarbos
pajauti

matyti.Bet tai ir suprantama: anot mums visiems daug smagiau, jei- vergusią tautą n u s i ž u d ytint). Štai kodėl ir tokie paminėji
yra verčiama būti daug
mas, atmieštas natūraliu nuošir
tos patarlės, „Iš vieno medžio gu šis jo sukakties minėjimas bū- t i.
mai, kaip 70 metų sukaktuvės,
lankstesnė
ir gudresnė. Dažniau
dumu,
ir
ramus
rimtumas,
be

tų
galėjęs
būti
Lietuvoje.
Bet
dėl
yra prasmingi ir vertingi dalykai.
išeina ir kryžius ir — lopeta“...
sia
ji
negali
tiesiai kopti į laisvės
svarstant bet kurį klausimą. Visa
te tenenusimena Tavo širdis šiąPROF. MYKOLAS BIRŽIŠKA
tai darė jo asmenį labai patrau
dien, mielas bičiuli — sukaktuvi kalną bet turi daryti didelius vin
gius, prisitaikinti,
priešininko
ir vyskupo Matulevičiaus nuopel
Daug vandens Nemunėliu nute ninke! Ištieks amžiaus gal kiek
Kaip gi galima įvertinti šių me kliu: matai jame žmogų, norintį
budrumą užmigdyti, išlaukti laiki
nas.
būti
bešališku,
ieškantį
tiesos,
tu

kėjo, daug metų praslinko nuo tų sulenktus pečius, pakelk savo ži
tų sukaktuvininko, Mykolo BirUž tai abudu vėliau ir nukentė laikų, kai mudu su Biržiška susi- lą galvą, išversk pirmyn savo krū. ną kompromisą, išnaudoti kiek
žiškos, gyvenimas ? Tai ir lengva rintį pagarbos ir kitokiai negu jo
nuomonei. Žodžiu, jis turi dauge jo — turėjo palikti Vilnių. Vysku pažinova ir susibičiuliavova. Ir tinę, kaip senam ir užgrūdintam vieną sau palankią aplinkybę.
ir drauge sunkoka.
Okupuotai lietuvių tautai jos re
lį tų asmeninių privalumų, ku pas Matulevičius, gudriomis lenkų ta gera pažintis ligi šių dienų ne kovotojui dera — ir tikėk: pirmiau
Lengva, nes jis galima vienu
zistencijoje prieš carizmą hitlerizriais
charakterizuojama
žmogus,
intrigomis,
buvo
pakeltas
į
Arki

negu
mudviejų
gyvenimo
saulė
nutrūko.
Susirašinėjava
ir
dabar.
žodžiu apibudinti, — garbingas!
mą ar komunizmą reikėjo, reikia
Ir niekas, — net ir jo priešai (jei vadinamas džentelmenu. vyskupus ir iškeltas iš Vilniaus Ir iš laiškų matyti, kad nors am nusileis už horizonto, mudu dar reikės daugiau lankstumo ir paša,
Romon,
o
Mykolas
Biržiška
(su
žius jo (kaip ir mano) jau pusė atšvęsime Tavo sekančias sukak
gu jų yra kada nors turėjęs) —
kytume, diplomatijos, negu tomis
būriu kitų lietuvių patriotų) bu tinai senokas, bet jo mintis ir tuves — laisvoj Lietuvoj.
tokio apibūdinimo nepanorės už
pat aplinkybėmis reikėtų, pvz.,
Vilniaus
Kraštas
yra
labai
sudė

vo
lenkų
vyriausybės
tiesiog
iš
Ilgiausių
metų
1
dvasia — jaunutėlės, kaip ir anais
ginčyti.
didelei prancūzų, vokiečių ar ang
tinga
mozaika
taip
savo
tautybių,
Vilniaus išmestas per demarkaci gerais laikais. Jis vis įdomus ir
B. K. Balutis,
Drauge šio straipsnio ribose man
lų tautai.
kaip
ir
jų
tarpusavio
santykių
at

jos
liniją.
Jiedu
abudu
tad
ir
bu

butų ir sunkoka jo gyvenimas ir
Pažvelgę į Mykolo Biržiškos
žvilgiu.
Žmogui,
negyvenusiam
vo
tie
pirmieji
„tremtiniai
“
,
iš.
nuopelnai teisingai įvertinti. Tam
gyvenimo kinofilmą, mes pama
reikėtų visa „litanija“ jo darbų ten ilgesnį laiką, nėra lengva tin; guiti ir nukentėjusieji už savo lie
tytume, kad tas rezistencijos bruo
išskaičiuoti, ir tik tuomet galėtu, karnai orientuotis visame tame mi tuvybę.
žas eina kiaurai per visus jo lai
šinyje.
Mykolas
Biržiška
buvo
nea

kaip veidrodyje, atsimušti šio
kotarpius. Dar studentas carų Ru
bejotinai vienas geriausių šių vie
BRONYS RAILA,
vyro pilnas ir teisingas atvaizdas.
Mykolas
Biržiška
ne
tik
Lietu

sijoje už lietuvišką veiklą lygiai
mūsų bendradarbis Amerikoje.
Tatai galėtų padaryti (ir, be abe tos santykių žinovas. Kitas buvo vos Nepriklausomybės Akto signa
•
—
tų
laikų
Vilniaus
vyskupas
Ma

Joks dabartinis lietuviškas laik studentas Maskvos universitete prieš penkiasdešimt metų jis pajonės, padarys) kitos, . gabesnės
taras. Jis taipgi ir garsios Suval
už manąją, plunksnos. Aš pasiten tulevičius. Ir su vienu ir su kitu kų sutarties signataras. Ten jis raštis ar žurnalas mūsų šių die teisių fakultete, gimnazijos moky tenka į kalėjimą. Vėliau Vilniuje
kinsiu pridėjęs tik vieną kitą men teko man savo laiku turėti nema buvo drauge su manim Lietuvos nų gyvenimo sąlygomis neįgalės tojas Vilniuje, lietuviškų politinių visas jo darbas ir širdis — priekutį bruožą iš savo atsiminimų ža reikalų. Jiedu abudu buvo tie delegacijos narys. Nors jis labai duoti pilno vaizdo apie žmogų, ir kultūrinių grupių narys, laik šinimasis rusams ir lenkams slo
stambūs šulai, kuriais Vilniaus
kurio septyniasdešimt amžiaus su raštininkas, pirmasis mūsų raš pinti lietuvišką sąmonę. O kaip
apie drauge pergyventas dienas.
Krašte rėmėsi ne tik lietuvybė, bet vengė į politiką viešai kištis, bet kaktuves štai dabar švenčiame. tijos tyrinėtojas, „Visuomenės“ ir gi kitaip pavadintume jo laikotar
ir tradicinis Lietuvos valstybingu Suvalkų deryboms mums buvo Tam būtų reikalingos daug pla kitų žurnalų redaktorius, Tautos pį Tautos Taryboje? Arba jo karš
mas, kuriam vietos gyventojai reiklingas ypačiai rimtas eksper tesnės žodžio ir minties ganyklos, Tarybos narys. Nepriklausomybės čiausią žurnalistinį laikotarpį Vil
Pirmoji mudviejų su Mykolo
(nepaisant
jų tautybės) turėjo to tas Vilniaus Krašto klausimais. daug ramesnės ir lygesnės mūsų Akto signatūras, švietimo minis- niuje, kur jis pasiliko po ŽeliBiržiška pažintis siekia audringus
kios gilios pagarbos, atsimindami Juk esmėje tos derybos daugiau laisvos tautos gyvenime aplinky te ris, atkaklus kovotojas už Vii. govskiiados ir vėliau buvo lenkų
Lietuvos istorijoj 1920 metus.Tai
Lietuvos laikus, sia lietė Vilniaus ir Vilniaus bės, daug storesnės ir gausesnės niaus krašto lietuvių teises, trem- ištremtas? Kaipgi kitaip turėtume
buvo metai, kai neseniai dar gi senus istorinius 1
Nenuostabu todėl, kad ir Lietuvos Krašto likimą. Aš negalėjau knygos, negu tie trumpi, palaidi tinys iš Vilniaus į Kauną, Aušros pavadint jo ilgą, atkaklų ir sun.
musi nepriklausoma Lietuva grū
Vyriausybė beveik: išimtinai rem- ir minties prileisti, kad tose ir skubomis rašomi straipsniai gimnazijos direktorius, Vytauto kų darbą Vilniui Vaduoti sąjun
mėsi — pilna to žodžio prasme —
mes
galėtume
vyrų nuomonė- derybose
straipsneliai įvairiuose tremties Didžiojo Universiteto profesorius, goje? Arba jo pastangas išlaiky
už savo gyvasties palaikymą. Tik davosi šių dviejų
mis, kai reikalas lietė Vilniaus Biržiškos apsieiti, nes jam lygaus leidiniuose.
humanitarinių mokslų fakulteto ti Vilniaus universiteto lietuviš
iš vakarų1 pusės (iš karo parblokš
Kraštą — ir nepaisant tai, kad žinovo Vilniaus Krašto reikalais
kumą pirmosios bolševikų ir pas
tos ir bejėgės Vokietijos ir iš jiedu abudu buvo šalininkais ypa nebuvo. Aš buvau įsitikinęs, kad
Galime tikėti, kad tai tikrai bus dekanas, rektorius, Vilniui Vaduo
kui nacių okupacijos metais? Lie
ti
Sąjungos
steigėjas
ir
ilgametis
Baltijos jūros pusės) Lietuvai
padaryta
ateityje.
Politinė
ir
ypač
tingos valstybinio pobūdžio filo jo asmenyje delegacija, it tas lai
tuvių tautai susinaikinti atviroje
pirininkas,
kelių
dešimtų
mokslo,
tuomet, ir tuo tarpu, negrėsė joks sofijos, kuri anų laikų Lietuvoje vas, pakliuvęs į sūkurius, turės kultūrine lietuvių tautos istorija
kovoje buvo galima greit ir tikrai
visuomenės,
kultūros
draugijų
na

pavojus. Visuose kituose frontuo negalėjo būti labai populiari.
jau
niekad
nebegalės
apleisti
to
saugų inkarą, kurio jokios bangos
tiek bolševikų tiek nacių okupa
se ji turėjo atkakliai ir žūtbūtinai
nenutrauks. Tad nors spyrėsi Bir laikotarpio ir tų įnašų, kuriuos at rys ir pirmininkas,šalia to lietuvių cijos metais. Išlaikyti, kas gali
Jiedu
teisingai
laikėsi
minties,
literatūros
ir
kultūros
istorijos
kovoti: šiaurės fronte — su ber
žiška nenorįs į Suvalkus važiuoti, liko Mykolas Biržiška, vienas iš
montininkų stipriai ginkluotomis kad Vilniaus Krašto dauguma yra bet spyriausi ir aš nenorįs be jo pačių gražiausių ir dramatiškiau mokslininkas, daugelio ‘ knygų ir ma, sutaupyti, kas reikalinga iš
laukti, kol ateis patogesnis mo
iš
kraujo
ir
kaulo
lietuviai.
O
jei

gaujomis, rytuose ir pietuose —
sių mūsų tautos moderninės isto tyrinėjimų autorius, pagaliau pir
važiuoti.
gu
dalis
jų
istorijos
bėgyje
ir
masis išsilaisvinusio lietuviško mentas, drauge neprarandant savo
su besiveržiančiais Lietuvon bol
rijos tarpsnyje.
Nuvažiavome »— galima būtų
Vilniaus Universiteto rektorius, sąžinės, išnešioti tyrą laisvės ti
ševikais rusais ir lenkais; net ir „apsamanojo“ ir dabar lenkiškai,
Viskas,
ką
mūsų
dabartinio
gy

pačioj Lietuvoje lenkų vadinamie arba, teisingiau, lenkišku žargo pasakyti, drauge nusitempdami venimo sąlygomis galima padary tremtinys vakarų Vokietijoje, Bal kėjimą, neparsiduodant okupantui,
ji „Peoviakai“ (Polska Organiza- nu, kalba, tai tos lenkiškos sama ir Biržišką, — taip jo nenorėta ti. ta> tik mėginimas nušviesti tų tremties universitete profeso — buvo ne ką lengviau ir bus nelengviau artimiausioje ateityje.
eja Wojskowa) stropiai suko gy- nos greit išnykstančios, kai kraš „į politiką kištis“...
vieną kitą epizodą ar užsimojimas rius, tremtinys Amerikoje, rašyto
Ir Mykolas Biržiška išsaugojo
jas
ir
visuomenininkas
Los
Ange

vačiaų lizdus, kad prie pirmos pro tas ■ susilies su Nepriklausomąja
Derybų metu lietuvių delegaci
daugiau paryškinti vieną kitą di
savo tyrą sąžinę ir tvirtą tikėji.
gos mirtinai įgeltų Lietuvai. Pa Lietuva. Ne tiek esą svarbu, kaip jos atskiruose posėdžiuose jis la džiojo mūsų tautos veterano veik les, Californijoje...
vojingiausias buvo lenkų frontas, jie kalba; daug svarbiau, kad ji<* bai aktyviai dalyvavo — turėjo los ar asmenybės bruožą, Savo
Žmogus, kuris nemokėjo pasen mą mūsų tautos išslaisvinimo per
apėmęs visą Vilniaus kraštą. Ir Lietuvos vaikais jaustųsi. Tad me išmintingą ir saugų, patarėją: labai kukliais sugebėjimais drįsiu ti ir nuvargti, žmogus, kuris nuo gale, per visus vingiuotus ir
šiame fronte Mykolui Biržiškai te Lietuvos vyriausybė turinti būti lenkai negalėjo užšokti mums jo mėginti, vienos akimirkos žvilg- lat ir kruopščiai tebedirba; žmo skausmingus tremties kelius, ligi
ko suvaidinti pirmaeilės svarbos labai kantri ne tik su lenkiškai kiais netikėtais siurprizais apie pa šio rėmuose, pažvelgti tik į vieną gus, kuris gal labiau už daugelį dabartinės jo laikinosios buveinės
vaidmuo, — politinis vaidmuo, kalbančiais Vilniaus Krašte, bet dėtį Vilniaus krašte. Bet viešuo kitą Mykolo Biržiškos asmenybės mūsų tvirčiausiai tiki Lietuvos Pietų Kalifornijoje. Ir nenurimo
ir pas save namie, Nepriklausomo
nors politikas jis nebuvo ir politi
laisvės laimėjimu ir grįžimu Tė ir nepavargo. „Esu lietuvis, todėl
je Lietuvoje: juo ji bus su len- se posėdžiuose jis vengė kalbėti bruožą.
turiu dalyvauti rezistenciniame
kos nemėgo.
vynėn...
ir,
žemaitiškai
užsispyręs,
kaip
metais
ligi
Nuo
Viekšnių
1882
kiškai kalbančiais švelnesnė, juo
darbe“. Ir jis dalyvauja jame sa
s • «
akmuo
.
tylėjo.
Kai
dėl
to
tylėjimo
Tai
būtų
Mykolas
Biržiška,
per

Los
Angeles
1951
metais,
—
kelias
geresnis pavyzdys bus ir Vilniaus
mes
draugiškai
jam
priekaištų
pa

tolimas, vingiuotas, nuotaikingas daug jau rupiais ir greitais bruo vo išgalėmis, ne tiek propaganKą tik grįžęs iš Amerikos buvau Kraštui. O, be to, tuo būdu būtų
darydavome,
jis
atsikirsdavo:
gir

ir
žiaurus. Gal „kelias tolimas ir žais skubančio dailininko nuški- diškai, kiek gal nematomai, rea
tuomet Politikos Departamento išmuštas ir Varšuvos agentams
liai, pozityviai. Tarp kito ir tuo,
di,
būsią
geriau,
kai
jis
patylė

mielas
“, kaip sakoma toje mūsų cuotas.
Direktorium Lietuvos
užsienių bei lenkų šovinistams argumenTokios kitos tautinės kultūros kad, rodos kiek pailsėti turėdamas,
reikalų ministerijoj Kaune. Dabar tas, esą Lietuvos vyriausybė len siąs — mat, perdaug jis lenkiškų Baltijos jūros dainoje, Tolimas,
šunybių žinąs, tai galis ir nesusi bet vargu mielas...
masto ir gylio asmenybės šian savo septynių dešimtų metų iš
kiškai kalbančius „persekioja“.
jau net tiksliai neprisimenu, bu
valdyti...
Ir
teisybė,
vieną
dieną
Brandaus turiningo gyvenimo dien berods mes jau neturime gy- vakarėse jis tačiau niekaip netu
Pagrindinė mintis buvo, be abe
vau kažkokiu reikalu deleguotas
rėjo laiko šio rašinio autoriui pa
Vilniun, tuomet lenkų užimtam. jo, sveika. Tačiau negalima būtų vieno lenkų delegato kažkokio fan septynios dešimtys metų pasitikti vųių tarpe. Jis gimė prieš pat rūpinti ištrauką iš savo baigiamos
tastiško
pareiškimo
užgautas,
Bir

Auszros
patekėjimą,
kėlėsi
su
taip
toli
nuo
gimtųjų
Viekšnių,
Mykolas Biržiška tuomet buvo Vil pasakyti, kad lietuvių visuomenė
spausdinti naujos knygos nes...
niaus lietuvių gimnazijos direkto je ji būtų buvusi tuo laiku labai žiška neišilaikė ir prabilo: be jo taip toli nuo brangiausio Vilniaus Laisvės Varpo skambėjimu, jis tiek daug tų korektūros taisymų,
kių
vadinamųjų
„diplomatinių
tarsi
visas
simbolizuoja
mūsų
nei
man,
nei
tau,
nei
jam,
—
nie

populiari.
Lietuvoje
dar
tik
nese

rium ir neoficialiu ryšininku tarp
važinėjimų į spaustuvę, jog ką čia
Lietuvos vyriausybės ir lenkų Vil niai buvo susektas (ir laimingai pirštinaičių“, jis išdrožė verba kam negalėtų būtį miela. Net ir tautos atgimimo ir nepriklauso dabar su ištraukomis.
niaus karšte. Laikiau reikalinga likviduotas) pavojingas ir plačiai veritatis tokiu rūsčiu to tada, kai į tą laikiną pastotę te mybės atstatymo kelią nuo tada
Gal geriausią jubiliato pamink
užeiti ir susipažinti. Na, ir pasi- išsišakojęs jau suminėtų „Peovia- nu, kad po to posėdyje užstojo ty žiūrėtume vien pekeliui Tėvynėn ligi šiandien. Su jo kovomis, lai
mėjimais, džiaugsmais ir tragedi lą Mykolas Biržiška pasistatys
informuoti apie tai, „kokie vėjai kų“ sąmokslas nuversti Lietuvos la, ir tūlą laiką niekas nežinojo, žvilgsniu.
pats savo greit išeisima nauja ir
Perilgas būtų kinofilmas, jei jis jomis. 1
vyriausybei ir prijungti Lietuvai nuo kur dabar vėl pradėti... Tik
Devynioliktojo šimtmečio pabai stambia knyga, — Galvojimai apie
prie Lenkijos, šis slaptas sąmoks Alijantų „observeriai“, sėdėjusie norėtų apimti Mykolo Biržiškos
las. kaip pasirodė, buvo organizuo ji už kito stalo, smagiai nusišyp gyvenimiškas darbo ir veiklos pa ga ir dvidešimtojo šimtmečio pir Lietuvių Tautą, — kuri vadinsis
•) Prel. Kazys Šaulys,
Stepas
,.Lietuvių Tautos Kelias“.
Šiauliuose, moji pusė, — tai įdomiausias,
tas iš Varšuvos ir, aišku, išimti- sojo. Ir lenkų delegacija po to- kopas. Gimnazistas
Kaįrya ir Mykolas Biržiška.

VIENAS PASKUTIN1UJU MOHIKANU

MYKOLAS BIRŽIŠKA

,u W...I - u
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LIETUVIS

Atstovu į visuotinį Sąjungos su.
važiavimą išrinktas D. Steponavi
čius.
Į susirinkimą buvo atvykusi
Manchesterio skyriaus 3 asmenų
delegacija aukų rinkti kryžiui sta
tyti. Po Manchesterio skyr. pirmi
ninko prakalbos tam reikalui su
rinkta 1.17.10 sv.
(g.d.)
20 CANNOCK'O VYRŲ

KONCERTAS ALBERT HALL

pastebėjo, kad valdybos knygos
Žinomas meninių parengimų or vedamos tvarkingai, tik yra na
ganizatorius Russ Hardy rengia rių, kurię dar ligi šiol nesumokė
Albert Hall saloje jau antra įvai jo nario mokesčio.
rių tautų pasirodymą. Praėjusiais
Po to buvo rinkimai į naują sky.
metais organizuotame pasirodyme riaus valdybą ir rev. komisiją. Vi
lietuviai dalyvavo tik su tauti siems solidarizuojant ir neven
niais šokiais. Sį kartą be tautinių giant atsakingų pareigų, į valdy
šokių grupės, kuriai vadovauja bą išrinkti: A. Pužauskas, V.
Vyt. Turuta, dar dalyvaus lietu Petkevičius ir V. Stundys; kan
vių vyrų choras diriguojamas J. didatais liko: V. Bendoraitis ir
Černiaus ir solistų varžybose B. St. Nagys. I revizijos kom.: K.
Paulavičius. Salia lietuvių dar bus Klegens, B. Daugilis ir L. Stunpasirodymas 24 kitų tautybių me dienė; kandidatais: V. Kaupis ir
ninių vienetų.
J. Diržius. Į DBLS metinį suva
Koncertas įvyks spalio mėn. 4 žiavimą Londonje Atstovu išrink
d., šeštadienį 7 v.v. Bilietai po tas K. Klegeris.
10/6, 7/6, 6/-, 5/-, 3/6 ir
Susirinkime iš 36 narių dalyva-.
2/- iš anksto galima įsigyti pas vo 20. Be to, buvo matyt gražus
DELS Reikalų Vedėją 43, Holland būrelis vaikų; jų suskaičiau net
Park, London, W.xt ir J. Liudžiaus 15. Taigi, ateitis graži. Netru
krautuvėje, 42h, Hackney Road, kus į Kanada rengiasi išvažiuo
London, E.2.
ti p. Kaminskai.
Pažymėtina, kad Ketteringo lie
Lietuviai turėtų galimai gausiau
dalyvauti ir paremti mūsų negau tuviai gražiai tarpusavyje sugyve
na ir įieško, kas juos jungia, o
sių menininkų pastangas.
ne. kas skiria. Lietuviškiems rei
kalams yra jautrūs ir pareigingi.
LIETUVIŲ VEIKLA
Sėkmės ir ryžto.
Iksas,
KETTERINGE
Ketteringe įsikūrė nevisai gau
LOWTONO METINIS
sus skaičius lietuvių, tačiau jie
SUSIRINKIMAS
čia beveik visi organizuoti, vei
DELS Lowtono skyrius rugsėjo
klūs ir tikri savo ateitimi: bedar
bės šmėkla čia dar nerodo savo 7 d. turėjo metinį savo susirinki
mą. Iš valdybos pranešimo paaiš
nagų.
• Rugpjūčio 31 d. Ketteringo ir kėjo, kad šiuo metu skyriuje esa
apylinkės lietuviai susirinko mies ma 46 narių. Daugumas jų išsi
te pamaldų. Tyliai išklausę savo sklaidę apylinkėse ir net pačiame
kapeliono Mišių ir pamokslo, be Manchesteryje ir tik apie 20 gyve
veik visi susirinko parapijos sa na stovykloje. Kuria nors ryškėslėje, kur DBLS vietinis skyrius ne kultūrine veikla skyrius per
tuos metus nepasirodė, nes dalis
turėjo savo metinį susirinkimą.
veiklesniųjų išvažinėjo, o likusieji
Susirinkimui pirmininkavo p.
Klegerienė, sekretoriavo p. Petke, vis'varžosi, galvodami, kad jie gal
vičius. Metinę veiklos apyskaitą ir negalį būti veiklūs. Bet užtat
davė pirm. A. Pužauskas. Iš jos nemaža būta čia įvairių piniginių
paaiškėjo, kad, nors dėl jėgų trū rinkliavų — per metus, be nario
kumo nepavyko ne tik patiems ką mokesčio, surinkta dar per 61 sva
nors ypatingesnio surengti, bet ir rą visokiems kitokiems reikalams
(pvz., 26.14.6 sv. stovyklą aptar
Londono „Vaidilos“ pakviesti, vis
naujančiam
kun. J. Steponavičiui,
dėlto dirbta išsijuosus. Lietuvių
Spaudos Fondui skyriaus nariai 21.18.7J sv. Taut. Fohdui, per 6
sudėjo £j8. Skautų stovyklai sv. Liet. Gimnazijai Vokietijoje,
paaukota £1/12. Viso metų bėgy 5.10.0 sv. spaustuvės fondui ir ki
je turėta apie ,£50 pajamų, .iš ku tiems reikalams smulkesnėmis su
rių £30 nusiųsta Centrui. Kalėdų momis). Taut. Fondo išleistuosius
metu buvo surengta vaikams eg lietuvio pasus dar ne visi yra Įsi
lutė, kuria visi buvo labai paten giję. „Br. Lietuvį“ per valdybą
kinti, Vasario 16 d. paminėta Cor- yra išsirašę 13.
Susirinkimo prašomas, visokias
by'je su to skyriaus nariais. Bu
rinkliavas tvarkyti ir spaudą pla
vo surengta išvyka j Londoną, da
bar galvojama aplankyti Man tinti sutiko ir toliau p. Pilipavi
chester!. Visą laiką šelpiama Br. čius.
Naujon valdybon išrinkti p. D.
Kalasiejaus šeima Vokietijoje
Kultūrinei ir labdaros veiklai daug Steponavičius, . p. Pilipavičius ir
padeda skyriaus garbės narė Miss p. Miškinis, revizijos komisijon pE. Charlton. Revizijos vardu pra Kizlauskas. p. Domaševičius ir o.
nešimą padarė p. Kaupys. lis Perminąs.

.

BR. DAUBARAS

MĖLYNA
SUKNELĖ
Antanas Mylius, plieno fabriko
darbininkas, nelaukė vasaros atos
togų. Jis nesiruošė niekur važiuoti
iš hostelio ir, kai baigiant darbą,
jo formanas atnešė išsipūtusį
rausvą maišelį su dviejų savaičių
alga, jam buvo nejauku, kad, štai,
rytoj, jis nebegalėsiąs ateiti Įpras
tu laiku į fabriką, kuriame jis jau
penkeri metai dirba.
Neskubėdamas jis atsistoja išsirikiaviusių draugų eilutėn, lau
kiančių atmušti darbo kortelę. Jo
pamainos draugai švytinčiais vei
dais žiūri J apvalaus laikrodžio ro.
dikles ir linksmai šūkauja, kad
jau, už minutės prasidės jiems
gražiausios visų metų dienos —•
atostogos. Keturiolika dienų! Jie
visi turi prieš daugelį savaičių ap
tartą aiškų planą, kaip šias laisvą
sias dienas praleisią, Pirmieji, sto
vi prie kortelių automato, įniršę
daužo kumštimi dėžę, ragindami
paskubėti minutei, skiriančiai juos
nuo išsiilgtos laisvės. Bet Mylius
jos visiškai nelaukia. Jis laikosi
atokiau, tarsi bijodamas, kad ku
ris nors draugų, vėl neimtų jo

klausinėti, kur ir su kuo jis išva
žiuojąs. Akimirkai jis atitrūksta
nuo jį supančios aplinkumos ir
mintimis stabtelėja ten, tolimo
krašto bažnytkaimy. Šiandien juk
Žolinė. Jo parapijoje atlaidai, o
tėviškėje metinė šventė...
Mylius beprasmiai žiūri į išsiri
kiavusius draugus, bet jis jų ne
mato. Jis mato dabar savo mieste
lio aikštėje karabelninkų būdas,
su įvairiausiomis prekėmis. Jis
girdi, kai žilas Jankelis, Raguvos
kepurninkas, vienmarškinis šūkau
ja, įsispraudęs tarp kepurių ,r
skrybėlių stirtos, girdamasis, kad
tik jo kepurės turi odinius „kozirkus“ ir, jei kepurė ir susidėvėtų
kada nors, tai iš kozirko puspa
džius prisikalsite... Greta kepuri
ninko kelios saulės ir lietaus išbal
tintos palapinės su barankų ir cuk
rumi apibertų bandelių prėsmais,
pridengtais muslinu nuo vapsvų
ir musių. Ilgi, lyg botkočiai sal
dainiai, trispalviais popierėliais
išpinti, iškarstyti ant žalsvų tele
fono laidų, užsilkusių nuo Didžio
jo Karo... O ten, prie pat švento

Cannock hostelyje gyvena apie
20 lietuvių vyrų, kurių didžioji da
lis dirba anglių kasyklose. Rugsėjo
8-sios išvakarėse, sekmadienį, sis
neskaitlingas lietuvių būrelis, pa
siryžo suruošti šventės minėjimą.
Džiugu, kad šitoksai mažas lie
tuvių būrelis, sugebėjo minėjimą
suruošti tikrai pavyzdingai ir su
maniai
Neįmanu pavaizduot’,
kiek šie Canock'o vyrai turėjo
pasisvęsti šitokiam paruošimui ir
kiek jie tam darbui pašventė laiko,
pinigo ir, svarbiausia, „dūšios“.
Tiems, kurie prie progos pasa
ko, kad mūsų minėjimai yra nuo
bodūs, šabloniški, nublukę — cannokiečiai galėtų pasakyti: — Atei
kite, pabuvokite, pamatykite ir
tik tada diskutuokite apie minėji
mų nublukimus...
Sumanūs lietuviai, hostelyje sa
lėje įrengė altorių taip, kad po pa
maldų, hostelio vadovybė, pama
čiusi lietuvių rankų „stebuklus“,
nutarė altoriaus įrengimus palik
ti ilgesniam laikui.
Šitoje „canokiečių parapijos“
bažnyčioje pirmąsias pamaldas at
laikė iš Londono atvykęs kun.
Kazlauskas, pasakydamas šventei
skirtą jautrų ir lietuvio širdį pa
guodžianti pamokslą. Pamaldų me
tu giedojo darnus wolverhamptoniečiu choras.
Į minėjimą atvyko didžioji dalis
Wolverhamptono kolonijos specia
liais autobusais. Skyriaus pirmi
ninkas, K. Žukauskas, trumpai,
vaizdžiai ir vyriškai nupasakojo
šventės reikšmę ir mūsų uždavi
nius.
Po minėjimo šeimininkai — cannokiečiai vyrai, specialiai paruoš
toje salėje, vaišino svečius iki vė
liaus vakaro.
(Brr.)
MAIRONIO MINĖJIMAS
BRADFORDE

Šio mėn. 20 d., 5 vai., Bradforde, St. Patrick salėje rengiamas
MAIRONIO .minėjimas. Progra
moje kun. J. Kuzmickio paskaita,
eilėraščiai ir Maironio dainų kvin
tetas.
Bradfordo ir .apylinkės lietuviai
kviečiami minėjime dalyvauti.
Bradfordo Skyr. Valdyba.
I-MOJO DBLS SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS

lę skyriaus narių iškeltų klausi
mų. Susirinkimas nutarė ateityje
skyrių vadinti DBLS LONDONO
SKYRIUS ir, turint galvoje, kad
daugumas Londone gyvenančių
lietuvių priklauso Centriniam sky
riui, kviesti juos persiregistruoti
j Londono skyrių ir tuo būdu pa
didinti to skyriaus narius. Sky
riaus susirinkimo rezoliucijoje sa
koma, kad Centraliniam skyriui
priklauso tik tie nariai, kurie gy
vena tolimose provincijose ir vie
toje negalį sudaryti skyriaus, tuo
tarpu Londone gyveną, turėtų
priklausyti Londono skyriui.
Naujon skyriaus valdybon iš
rinkti: J. Senkus — skyr. pirmi
ninku, Pesys — sekretoriumi ir
Salčiūnas —■ iždininku. Visuoti
nam DBLS suvažiavimui paskirti
4 nariai.

IŠBANDYKITE LAIMĘ
„BR. LIETUVIO“ LOTERIJOJE !

AR TIKSLIAI NAUDOJAMOS
TAUTOS FONDO LĖŠOS?

P.J. Vilčinskas savo straipsnyje
„Dėl Tautos Fondo“ pamini, „Tau
tos Fondas yra mūsų bendras iž
das Lietuvos Išlaisvinimo kovai
finansuoti „Pet pasiskaičius Vokie
tijos lietuvių spaudą, susidaro
nuomonė, kad tos lėšos nevisai
tiksliai yra naudojamos. Tad ir
kyla klausimas ką turi bendro su
Lietuvos išlaisvinimu romano
„Kryžiai“ vertimas į vokiečių kal
bą. Nejaugi čia yra toks svarbus
dalykas, kad vienai leidyklai net
iš anksto už šio romano vertimo
parūpinimą, Tautos Fondas išmo
kėjo- 1500 DM. Atrodo kad tai yra
tiesa, nes pasiaiškinimo tuo rei
kalu spaudoj nepastebėjau, tai ar
čia nėra betikslis visuomenės su
aukotų pinigų švaistymas. Norė
dami versti į svetimas kalbas, ne
jaugi nesurado geresnės knygos,
kaip ne visos lietuvių spaudos pa
lankiai sutiktą romaną „Kryžiai“?
Reikėtų su visuomenės pinigais
skaitytis ir, prieš juos išleidžiant,
rimtai pasvarstyti, ar verta švais
tyti menkaverčiams dalykams, nes
vėliau gali pritrūkti ir būtiniau
siam reikalui.
V.V.

Londono Pirmasis DBLS sky
riaus susirinkimas buvo sušauktas '
AR VIEN DEL BARŠČIŲ
IEŠKOTE LIETUVAITĖS?
rugpiūčio 27 d. Susirinkiman bu
vo pažadėjęs atvykti DBLS Centro
Kai dar nešiojau ilgas kasas ir
Valdybos Pirmininkas. Jam neat be rūpesčių skainiojau mėlynus
vykus, susirinkimas neįvyko ir linų žiedus, perskaičiau Shakes
buvo sušauktas rugsėjo 7 d.
peare „Romeo ir Julija“. Atsime
Susirinkiman atvyko
Centro nu, veikiau ir kelias dienas tada
Valdybos narys inž. Vilčinskas, valgyti nenorėjau...
kuris, diskusijų metu, atsakę į ei
Kokia tyra meilė... Brangesnė

riaus mūro, našlio Pleskio kromas
su kalendoriais, maldaknygėmis
rožančiais, medalikėliais ir kryže
liais. Pleskys papsi iš lėto vyšninio
tabako prikimštą kukavinę pypkę
ir atidžiai stebi daugybę rankų,
čiupinėjančių jo šventąjį tavorą.
Greta, Pleskio vienturtė, liekna
Katriokė, maldaknygę pardavusi
meta sidabrinioką stalčiun ir io
skambėjimas maloniai kutena se
nojo Pleskio širdį. Jis primerkia
pilkas ilgais antakiais apaugusias
akis, laukdamas naujo skambtelė
jimo...
— Katrė... Kur ji dabar? Kur
ji šiuo metu?
Myliaus mintys šokteli keliolika
metų pirmyn. Katrė jo žmona, jo
dviejų vaikų motina. Kur toji mo
teris, kuri” jis anuomet taip m.i’ėjo? Kodėl likimas jį atskyrė nuo
jos ir tiek jau metų, kai jis, lyg
tuščias vagonas, užmirštas ir pa
mestas ant atsarginių bėgių, pikt
žolių apaugtas rūdija vienui vie
nas, šitame svetimame krašte. i,r
kada gi jis bus kam nors reikalin
gas, kada pajudės?..
Pokšteli pirmasis prie automato.
Dabar jau be pertraukos skamba,
pūslėtų ir raumeningų rankų mai
goma darbo kortelių dėžė. Mylius
atmuša paskutinis. Pavarto korte
lę, patikrina laiką ir. kai lėtais
žingsniais išėina fabriko kieman,
jo draugai moja jam jau jš tarpu
vartės. Jis lieka viens, kaip ir pa
prastomis dienomis. Jis neturi kur
skubėti. Tačiau darbo dienomis
ši vienuma buvo jam įprasta, kaip

ir šitas fabriko darbas per penkę.
ris metus. Šiandien visame fabrike
visiškai kita nuotaika: pakyli,
šventadieniška, lyg per atlaidus
anuomet jojo parapijoje. Ir ši nuo
taika jam yra sunki ir jį slegia tas
jausmas, kad tik jis vienas neridžiaugia tomis fabriko dovanoto
mis laisvės dienomis.
Jis žino, kad niekas jo nelaukia
su jo sunkiai uždirbtais svarais,
nei su šiltų žodžiu, nei tų laisvųjų
jojo keturiolikos dienų. NiekaiJoks žmogus, joks gyvas sutvėri
mas visame šitame krašte. Jis jau
čia dabar tų atostogų slegiantį
svorį ir nuo šito jis dar labiau su
lėtina žingsnį, kai pagalvoja, kad
ir šitam fabrikui jis nebereikalin
gas net keturiolikai dienų!
Didmiesčio gatvės judėjimas
neišblaško Myliui vienumos. Jis
mato galvatrūkščiais skubančius
praeivius, automobilių ir autobu
sų virtines, akį viliojančius prekylangius. Vasariškai išsilukštenu
sios moterys, saulės įdegusiais vei
dais, plaukia lyg begalinė upė^.
versmė pro jo akis, abejingos ir
svetimos jo vienumai.
— Kas reikėtų pirktis?
gal
voja Mylius, žiūrėdamas i mote ų
drabužių puošnų prekylangį. Smal
siomis akimis jis spokso į dailius
manekenus, skoningai aprengtus
įvairaus kirpimo drabužiais. Jam
smagu šitaip dabar žiūrėti į šį pre
kylangį ir atidžiai stebėti pažymė
tas kainas, tarsi tikrai ir būtina
jam tuoj pat reikėtų vieną tų da
lyku įsigyti. Vaizduotėje jis mato
save su dideliu, spalvuotais siūlais
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joje su neblogu pasiesekimu. —
— K’ek rungtynių turėsite lai
Veda V, Steponavičius.
ke šios išvykos? — Viso bus su
„KOVAS“ PAKELIUI
žaista S-rios rungtynės, kurių
Į PRANCŪZIJĄ
4-rios bus su National Lyga k-došį ketvirtadienį koviečiai įkopę mis, kurios yra vienos iš pajė
į Manchesteris — I.ondonas trau giausių k-dų Prancūzijoje. Turė
kinį ir jau yra pakeliui į Prancū jimas kiekvieną dieną po vienas
ziją. Visi k-dos nariai yra pilni rungtynes ir važinėjimasis iš vie
jėgų, pasiryžimo ir tikėjimo, kad nos vietos į kitą, neabejotinai,
jie neapvils mūsų tautiečių ir grįš labai išvargins žaidėjus, bet tuo
atlikę gerą darbą.
tikimasi labiau išgarsinti lietu
Praėjusį penktadienį man teko vius. Prisimintina, jog bus žai
persimesti keletą žodžių su k-dos džiama
prieš
profesionalines
kapitonu G. Glatkausku.
k-das. —
— Ar suspėjote atlikti visus
— Kalbant apie propagandinę
technikinius pasiruošimus
k.t. išvykos reikšmę norėčiau paklaus
uniformų ir treningų pasigamini- ti. kas jau padaryta ir kas bus da
mą, — paklausiau.
roma išvykos metu?
— Dar nevisai, bet tikiu, kad
— Kiek man žinoma, mus glo
viskas bus baigta iki išvykos. —
— Kokia k-dos nariui savijau bojęs klubas yra gana plačiai pa
informavęs prancūzų spaudą apie
ta? —
— Puiki, ypač po laimėjimo mūsų atvykimą.
Bradfordo turnyro. Įsigyta žymiai
Prieš kiekvienas rungtynes bus
daugiau pasitikėjimo savimi, ypač grojamas Lietuvos Himnas, o lai
nugalėjus latvių meisterį, „Vana ke pertraukos — įvairios lietuviš
gai“, kurie, kaip žinote, praėju kos plokštelės. Iš savo puses vesiais metais gastroliavo Prancūzi- žamės lietuviškas vėliavėles su
atatinkamais ženklais, kurios bus
įteiktos kiekvienos k-dos nariams
ir šiaip stengsimės. įvairiais bū
dais garsinti lietuvius. —
— Puiku. Dar vienas klausi
mas: kokia jūsų finansinė pa
dėtis? —
<
— Nepterpuikįiusia. Nežiūrint
malonios DBLS Centro paramos,
Sąjungos skyrių ir šiaip privačių
asmenų, yra sunku sudurti galą
su galu, ypač, kad mūsų išlaidos
už gyvybę... Upėmis prabėgo pasirodė esančios didesnės, negu
daug vandens ir aš jau „netoli buvo apskaičiuota, pvz., kelionė
puskapio“ — pagal Dzūko žo iki Dieppe kainuoja £92, vietoj
džius. Tačiau iki šiol aš vis dar apskaičiuotų £50, bet jei Man
tikėjau, kad mūsų vyrai ieško lie chesterio l ietuvių Klubas patvir
tuvaičių todėl, kad jos yra jiems tins savo pažadėtą paramą, tiki
giminingas senosios Bajtijos van mės, jog kaip nors išsiversime.
dens lašas, nes jos, kaip ir jie, šir ■Žinoma, k-dos žaidėjams teks pa
dyje niešioja audrų ir ankstyvų kelti didžiausią naštą. —
jų rytmečių spindulių prisimini
Savo ir kitų sportą mėgstančių
mus. Nes jos, kaip ir iie, savo šir lietuvių vardu linkiu „Kovui“ ge
dyse nešioja tai, ko svetimtaučiai riausios sėkmės ir dėkojame koniekada nesupras. Gyvenau tuo viečianis už pasiryžimą šiam dide
įsitikinimu ir savo širdy ugdžiau liam darbui, nežiūrint vargo ir
tyrą, kaip Julijos, meilę savo kraš asmeninių nuostolių.
to sūnams.
Mes nekantriai lauksime jūsų
Praėjusį šeštadienį paštininkas grįžimo ir esame tikri, kad pasiek
atneše BL ir... smūgis... „Laisvą ti rezultatai bus puikūs ne tik
jai Tribūnai“ perdaug dėmesio sportiniu,
bet ir propagandiniu
.
.. .
niekad nekreipiau, nes Barbora atžvilgiu.
bestovindama „dailiąją lytį“ per
Pasikalbėjimas baigėsi. ■ Giatdaug jau sutrypė mūsų vyrus. Ta kauskas išskubėjo atlikti dar ne
čiau perskaitydavau Laisvąją Tri sutvarkytų reikalų.
■
būną visada, nes pinigus juk už
Negaliu nepaminėti pavardžių
visą laikraštį moku, o ne už jo da tų 10-ties pasiryžėlių, kurie, lai
lį. Perskaičiau ir šį kartą ir nusi ke ateinančios savaitės, stengsis
gandau... Tikrai nusigandau. Pa priminti Prancūzams, kad Lietu
sirodo, kad Dzūkas, (gal būt, ir va dar nėra mirusi.
kiti lietuviai vyrai) ieško lietuvai
1. G. Glatkauskas (kpt.)
tės vien dėl to, kad jiems išvirtų
2. L. Puzinas
...lietuviškų barščių...
3. V. Stabačinskas
4. E. Butkus
Gerbiamieji 1 Visi kuriem tik šis
klausimas aktualus „Ženykitės“
5. V. Čiakas
6. R. Dambrauskas
svetimtautes. Duodu lietuvišką žo
7- V. Baleiša
dį, kad nemokamai suruošiu
8. J. Tamoliūnas
„barščiams virti“ kursus, tačiau
ę. S. Aleknavičius
nekaltinkite manęs, kai nusibos
10. R. Virbyla.
nuolat girdėti — „Darling wash
up the dishes please...“.
Linkime jiems geros laimės.
Baltijos Dukra.

gražiai suraišiotu ryšuliu skubantį
namo ir ten vos duris pravėrus,
švelnios, šiltos Katrės rankos ap
vynioja jo kaklą už šitokią staig
meną... Kažkoks šiltas jausmas jį
kutena, kai jis dabar galvoja, kad
tie šimtai pr aeivių jį mato čia prie
šitokio prekylangio stovintį ir jie
visi mano, kad ir jis čia stebi ši
tuos moteriškus drabužius, renka
si juos žmonai, nekantriai laukian
čiai j<ą namuose... Kai šitaip ji.i
bejėgiškai pasiduoda savo išbujo
jusiomis mir tims, jį pagauna ne
suvaldomas noras iš tikrųjų užeiti
į šią krautuve. — Tegu, — galvoja
jis, visi mato, kad ir jis turi.kuo
rūpintis ir kam pirkti dovanas. Sis
apgaulingas jausmas yra toks stip
rus, toks sva’ginančiai malonus,
kad jis nejučiomis atsiduria erd
vioje krautuvės patalpoje.
-- Labai prašau, kuo galiu pa
tarnauti? — klausia jo grakšti
pardavėja
Mylius nurausta iki pat apikaklės, šitoki konkretų klausimą iš
girdęs. . Jis nebežino kas atsakyti
ir ko iš tikrųjų jam reikėtų. Jis
gailisi savo žygio ir nori atsipra
šyti ir kuoskubiausiai sprogti pro
duris. Pardavėja šypteli, matyda
ma jo neryžtumą ir, kai jis nu
kreipia akis į įvairiaspalvių sukne
lių išrikiuotą žardą, ji klausia jo,
kiek jojo žmona turinti inčų per
liemenį ir krūtinę.
Šitoksai pardavėjos klausimas
jį padrąsina ir jam smagu, kad
štai šitoji graži mergina tiki, jog
jis tikrai turįs žmoną, kuriai da

V. S.

bar perka suknelę. Pirmojo pasi
sekimo paveiktas jis jaučiasi išdi
dus ir savimi pasitikįs. Dabar jis
būtinai nori pasakyti, kad jo žmo
nos liemuo yra toks grakštus,
kaip ten, lange, matytų maneke
nų. Ir ūmai jis sako pardavėjai:
— Mano žmona yra lygiai tokio
pat ūgio ir tokios figūros, kaip
ir jūsų. Esu tikras, kad suknelė,
kuri tinka jums, — tiks ir mano
žmonai, — priduria jis, akiplėšiš
kai meluodamas.
Šitoje eilėje yra visos 36 nu.
merio. Toks numeris man tinka,
— sako pardavėja, imdama vieną
ant pakabos užmautą suknelę.
— Norėčiau ka nors geresnio,—
žinovo akimis permetęs rodomą
drabužį, — pastebi Mylius.
— Gal vakarinę? Tikro šilko?
Ar nylono? — klausia vaikščio
jantis manekenas,
— Velyčiau lygios spalvos...
Mėlyną, jei turite, — atsako My
lius, ne visai susigaudydamas, ką
pardavėja jam perša.
-- Gal šitą? Tai paskutinioji
šios vasaros mada, — siūlo par
davėja, prisidėdama suknelę prie
savęs. — Labai elegantiška. Jū
sų žmona tikrai bus patenkinta...
Prašau sėsti ir lukterėti. -Tuojau
pat galėsite matyti, kaip gražiai
ji tiks jūsų žmonai, — rodydama
Myliui platų fotelį, kalba mergina
ir dingsta už ęunkįų užuolaidų.
(b.d.)
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LIETUVIU BENDRUOMENE
VOKIETIJOJE
KRAŠTO TARYBOS POSĖDIS

Naujai išrinktoji Krašto Tary
ba rugsėjo 3 d. Hannoveryje susi
rinko posėdžio. Neatvyko tik vie
nas Tarybos narys, d-ras Grinius,
gavęs paskyrimą į Štrasburgo uni
versitetą. Tarybos pirmininku iš
rinktas A. Survila, vice-pirmininku A. Giedraitis, sekretoriais E.
Žilius ir J. Jurkaitis.
Svečiais
posėdyje
dalyvavo
VLIKo Vykdomosios Tarybos pir
mininkas K- Žalkauskas, sveikinęs
susirinkusius VLIKo pirmininko,
kun. M. Krupavičiaus, Vykdomo,
sios Tarybos ir Amerikos lietuvių
vardu, kur jis kaip tik, prieš iš
vykdamas j Europą, dalyvavęs.
LOK adrbuose steigiant PLB or
ganizaciją Amerikoje, ir Lietuvy- ■
bės Išlaikymo Tarnybos vadovas,
p. M. Brakas, sveikinęs susirin-kusius Lietuvos Raudonojo Kry-.
žiaus vardu. Raštu gauti sveikini
mai iš VLIKo, Lietuvos Diploma-tijos Šefo. Važelio senelių prie
glaudos lietuvių ir Estų Centro.
Komiteto (telegrama).
Posėdyje išrinkta vieniems me
tams naujoji Krašto Valdyba, ku-rioš sąstatas beveik nepasikeičia..
Tik vieton susirgusįo ir sanatori
joje besigydančio Alf. Mažeikos ,
išrinktas E. Žilius. Naujoji Valdy
ba jau pasiskirstė pareigomis irją sudaro tokių būdu: Pranas-.
Zundė, pirmininkas, Erdmonas Si
monaitis, vice.pirmininkas, Endrius Žilius, sekretorius, Justinas:
Lukošius, iždininkas ir Adolfas •
Venclauskas, švietimo inspekto-rius.
KRAŠTO VALDYBOS VEIKLOS,
APŽVALGA

Krašto Valdybos vardu jos pir
mininkas. Pr. Zunde, padarėKrašto Tarybai išsamią veiklos-,
apžvalgą.
Kalbėadmas organzacInĮais rtikalals. nurodė į 1950-51 valdybos
kadencijos metais padėtas pastan
gas įstatyti į tvirtus organizaci
nius rėmus mūsų bendruomenę,
kuri dpi smarkios emigracijos, per-,
kilnojimų, nuolatinės vadobybiųsudėties keitimosi 1950 m. vidu
ryje buvo labai pakrikusi. Norsdidžiausi darbai atlikti ir pagrįstai
galime laikyti lietuvius geriausiai'
susiorganizavusią tautine mažuma-.
Vokietijoje, tuo sudarydama bazęvisai veiklai, bėgamieji organiza
ciniai reikalai ir dabar atima ne
mažai laiko ir darbo.
Pati bendruomenė nebęra skait
linga, nors ligonių ir paliegėliųskaičium ji turbūt viršyja visas
mūsų bendruomenes kituose kraš
tuose. Vokietijoje yra 7.797 ben
druomenės narių. Neskaitant pa
vieniai gyvenau čių, bendruome
nė yra susibūrusi 122 apylinkėse
ir seniūnijose. Toks didelis vie
netų skaičius apsunkina darbą.
Rūpesčius padidina ir nenormalus
gyvenimas, nes dauguma tremti
nių be darbo, be aiškių ateities
planų, staiga netekusi savo glo
bėjų ir išlaikytojų. Sunku patar
ti ir padėti žmonėms, kurie patys
jokios iniciatyvos nerodo. Be nuo
latinių ryšių su atskrais vienetais
raštu, buvo stengtasi juos lankant
sustiprinti ryšius ir vietoje aptar
ti rūpimus klausimus. Per veiklos
metus jie aplankyti daugiau kaip
100 kartų.
šį pavasarį pavyko pasiekti pir
mųjų konkretesnių rezultatų. Bonna principe sutiko paremti sodybų
statybą 50-čiai lietuvių šeimų ir
paprašė sąrašų ir pageidavimų
dėl statybos vietos’ ir finansavimo
būdų. Kadangi svarbiausia buvo
perkelti lietuvius iš tolimiausio
Schleswig-Holsteino, tai ten at
rinkti pirmieji kandidatai ir su
jais aptarti statybos reikalai. Su
rinkti daviniai pateikti Bonnai ir
Hesseno vyriausybei, kuri palan
kiai pasisakė dėl tremtinių įsilei
dimo. Gautas ir Augštojo Komisa
ro pažadas mūsų statybos projek
tus remti.

Švietimo ir kultūrinėje veikloje

niekad nebus perdaug darbininkų
ir aukų, o kovoje prieš nutautėji
mą vienas svarbiausių ginklų yra
'tautinis švietimas. IRO veiklai pa
sibaigus, tautinių mokyklų išlaiky.
mas Vokietijoje atrodė neįmano
mas. Tarptautinių organizacijų pa
nama buvo netikra, nes jos deklalavo priešingą tam tikslui šūkį:
galimai greitesnę tremtinių ašimi
-liaciją.
Kilus idėjai steigti savą gimna
ziją, teko nugalėti ne tik finansi:nius sunkumus, bet ir abuojimą
savųjų tarpe ir nepasitikėjimą sa
vomis jėgomis, nes niekas nelaikė
realiu projektu tokios institucijos
steigimą, kurios išlaikymas parei
kalautų mėnesiui mažiausia 7-000
.DM. Nesulaukdama mūsų didžiųjų
•organizacijų paramos, Krašto Val
dyba turėjo kreiptis į mūsų tau
tiečius pasaulyje betarpiai. Lėšos
pradėjo plaukti, nors ir gana ne
pastoviai. Praėjusių metų gale
kreiptasi į pasaulio lietuvius, kad
.susidarytų grupės rėmėjų. Dabar
jau turime pasaulyje apie 1.800
lietuvių, kurie reguliariais įnašais
gimnaziją remia. Po dviejų su vir
šum metų pastangų pirmą kartą
galime pasakyti, kad Vasario 16
gimnazijos ateitis užtikrinta. Mes
visi esame giliai dėkingi tūkstan
čiams žinomų ir nežinomų tautie
čių, kurių aukomis tas gyvasis
:mūsų tautos paminklas yra pasta
tytas ir išlaikomas.

Pradžios mokyklų yra keturios,
trys vargo mokyklos ir du vaikų
darželiai. Visose lietuviškose švie
timo institucijose yra iš viso 273
mokiniai. Šiemet suruoštose vasa.
ros stovyklose britų zonoje stovyk.
lavo apie 170, amerikiečių zonoje
apie 90 vaikų. Iš turimų knygų
sudaryti 60 knygynėliai apylin
kėms su 2.700 knygomis, o prie
Krašto Valdybos surinkta centrinė
biblioteka su 1356 knygoms.
Krašto Valdybos leidykla išleido
Mark Twain'o ,.Princas ir Elgeta“,
A. Giedriaus „Tėvų pasakos“ ir B.
Vaivorytės „Viltrakių vaikai“. Iš
spaustuvės artimiausiu laiku išei
na pulk. Petruičio „Kaip jie mus
sušaudė“. Ruošiama spaudai St.
Būdavo „Loreta“. Norint pasiekti
lietuviškų leidyklų konsolidacijos,
einama prie jų sujungimo arba
bent darbo koordinacijos. Susitar
ta su Didžiosios Britanijos bend
ruomenės leidykla ir tariamasi su
Australijos ir Amerikos leidyklo
mis.

Viena iš Informacijos Biuro už
duočių yra periodiškai informuo
ti mūsų tautiečius kituose kraš
tuose apie lietuvių gyvenimą Vo
kietijoje ir bendruomenės valdy
bos darbus bei planus, palaikant
dvasinį saitą su kitomis bendruo.
menėmis ir užsitikrinant jų bend
radarbiavimą. To tampraus ryšio
dėka sudarytos sąlygos išlaikyti
mūsų švietimo institucijas ir veik
ią tokioje apimtyje, kokia jo da
bar yra ir koikos net ir „riebiai
siais“ laikais, kai tiesioginės Vo
kietijos bendruomenės pajamos
buvo didesnės, nesame turėję.
Alf. Makarskas.

1962 m. ŽINIOS...
Mūsų Paryžiaus korespondento

Viena būdingų Prancūzijos vi
suomeninių nuotaikų yra palinki
mas juoktis ir iš pačių rimčiau
sių klausimų. Vieni juokiasi iš.
komunistų, kiti iš kapitalistų, tre
ti patys iš savęs. Jie sudaro- sa
votišką linksmų plaučių piliečių
„vienybės partiją“...
Pažiūrėkime, kaip pvz-, juokiasi
Prancūzijos Akademijos narys,
garsus rašytojas, Georgas Duha
mel, kapitalistinio ir „reakcionie
riško“ laikraščio FIGARO skilty
se. „Busimojo Pasaulio Naujie
nų“ antrašte, jis praneša skaity
tojams turinį 1962 metų rugsėjo
męn. ro-tos dienos prancūzų ži
nių agentūros World Press infor-w
macinio biuletenio, patiekto pran
cūzų laikraščiams.
Pan-Mun-Jom'as. — Derybos
duoda vilties, kad netrukus bus
sutrimituotas ženklas „sustabdyti
ugnį“ visuose frontuose. Neutra
lioje, deryboms rezervuotoje zono
je, Kino-Korejiečiai pastate 43-jų
aukštų rūmus, kuriuose apgyven
dino savo delegatus. Rūmuose
įrengtos priešlėktuvinės slėptuvės.
Kvėpuojamasis orą s atydžiai fil
truojamas, kad išvengus užslžkrėtimų bakterinio karo mikrobais.
Jungtinių Tautų atstovai reiškia
didelio optimizmo. Hexagonas tik
ką išbandė naują sprogstamą me
džiagą ant Valu paupio gyvento
jų. Valstybės Departamentas pra
šo pranešti, kad jis neturi nieko
bendro su blakių invazija, kuria
šiuo metu nusiskundžia kino-korėjiečių armija.
Lhassa. — Iš Tautos Fondo lė
šų Tibeto gyventojai pastatė sos
tinės centre paminklą generalisi
mui Stalinui. Iš Srakanovskio
spinduliais atėjusių fotografijų ga
lima apskaičiuotiv kad stovykla
yra 430 pėdų augščio ir pastatyta
iš begeležies betono, pagal paties
generalisimo pageidavimus.
Iranas. — Frontas, atrodo, sta
bilizuojasi Ispahano šiaurėje. J.
Tautų kariuomenei pavyko sulai
kyti komunistų antpuolį Kachano
kryptimi. Delhi vyriausybė panei
gia žinias, pagal kurias ji esą bu
vo pasiūliusi tarpininkauti dėl pa
liaubų.

Johanesburgas.
— Laikinoji
Bechuanaland, Transvalio ir Na
tale vyriausybė atsisako paleisti
500.000 baltųjų, kuriuos ji laiko
koncentracinėse stovyklose. Bri
tų laivynas pasiruošęs visokiems
eventualumams, plaukioja ’ prie
Captowno. Vašingtonas nenustoja
vilties atsiekti susitarimo dėl pa
minėtų kalinių ir dėl aukso kasyk
lų eksploatacijos.
Europiniai Raudonojo Kryžiaus
komitetai paskelbė protestą dėl el
gesio, kurio susilaukė baltieji
šiuose tik ką paskelbusiuose savo
nepriklausomybę, kraštuose.
Maskva. — Maršalo Stalino
sveikata nesukelia savo aplinku
mai jokio nerimo, skelbia Tasso
agentūra.
Kairas.— Komunistinė Kairo vy
riausybė atidengė naują, graniti- ,
nį, šešių šimtų 'pėdų augščio pa
minklą, pusantro milijardo dolerių
vertės. Statula vaizduoja genera
lisimą Staliną, vandenų tėvą. Iš
kilmėse ant Nilo krantų dalyvavo
trys milijonai felachų. Tenka ap
gailestauti 2.700 dalyvių mirtį,
kurie buvo per spūstį sumin
džioti.
Londonas. — Premjeras Antho
ny Eden paskelbė jog bus imtasi
naujų ir išimtinų suavaržymo(austerity) priemonių.
Paryžius.— P. Dupont-Dubridge
— Ministrų Kabineto Pirminin
kas, šįryt, 10 valandą, išvyko į
Washingtoną valstybiniame rake
tiniame sviedinyje. Jis tuoj buvo
priimtas Prezidento Truvelthover,
kuris jį pavaišino „drinku“, daly
vaujant 700 fotografams. Ponas
Dupont-Dubridge grįžo pietums į
Paryžių. Šių demaršų pasekmėje,
prancūziškos filmos sudarys 0.80
proc. visų filnįų, rodomų Pran
cūzijoj ir prancūzų Ekvatorinės
Afrikos ekranuose.
Paryžius. .— Superbazinės pran
cūzų kalbos komisija tvirtins, kad
prad. mokyklų mokiniai, perdaug
užimti amerikonų kalbos pamoko
mis, ateityje galės pasitenkinti
prancūzų kalbos žodynu, suside
dančiu iš 127 žodžių.
San-Martino. — San-Martino
respublikinė konfederacija dar
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ROMANU IR TIKROVĖS PASAULYJE

kartą pareiškė Jungtinėms Tau
toms savo visišką neutralumą, dėl
esamų ir būsimų konfliktų, ne
no nors, net pačių sutuoktinių ki
žiūrint ar jie būtų planetiniai ar
Aš maniau, maža trobelė
tokio susitarimo“.
tarpplanetiniai.
pagiry kur, kaime,
Kaip Kunigystės sakramentas
Murzukas. — Amerikos futbolo
□alangėj berželis žalias,
duoda kunigui galią teikti ant
komanda sutriuškino Fezzano foto trobelėj laimė...
gamtinį gyvenimą tikintiesiems,
bolininkus rezultatu 963:2.
Jonas Aistis.
taip Moterystės sakramentas duo
Kaip matome, tai gana įdomus
1.
da galią susituokusiems bendra
„Žvilgsnis pirmyn“ į tarptautinę
Pamenu, kai laisvoje Lietuvoje darbiauti su Dievu Jo kūrybos
padėtį per humoristo teleskopą.
pasirodė išgarsėjęs V. Mykolaičio planuose, gimdant kūdikius ir ren
Bet nėra geriau ir su dabartimi. Putino „Altorių Šešėly“ romanas, giant juos jų gyvenimo tikslui,
Prancūzai yra pasižymėję karika iš visų pusių pasipylė įvairiausi
tūromis ir, kartais, net labai drą vertinimai. Berods, ta proga kietas
3sia pašaipa, kur pirmojo eilėje mūsų kritikas Ad. Jakštas pabrė
Moterystės sutartis, pakelta iki
užkabina esamą vyriausybę. Ten žė, kad realusis gyvenimas toks sakramento poaukščio, įgauna re
ka tačiau, visiems ir kariuomenei, turtingas įvykiais ir tragedijomis, liginio charakterio, kuris savo
ir bažnyčiai, ir policijai, ir bur jog joks romanas nepajėgs tos esme yra šventas ir nepertraukia
žuazijai, ir proletarjatui
mas.
tikrovės atvaizduoti.
Vieną kartą sudaryta moterystės
Sunkiausiai yra, žinoma, juoktis
Dabartinis gyvenimas žmogaus
iš darbo žmogaus, kuriam Pran patirties ir pergyvenimų skalę sutartis, laikantis visų Bažnyčios
cūzijoje gyvenimas tikrai nesi dar labiau praplėtė. Ypačiai šeima reikalaujamų sąlygų, yra neišar
šypso. Tačiau ir čia surandama atsidūrė kryžminėje ugnyje. Žiū doma: tiktai vieno moterystės
„išeitis“ naujo įstatymo, priimto rėk, vieną šeimą perkirto geleži partnerio mirtis pašalina visas
Parlamento ir Senato. Įstatymas nę uždanga, kitą — kitataučio vi kliūtis sudaryti kitą moterystę.
Net bažnyčia neturi teisės išar
siekia išlyginti socialines neteisy lionės. Vieną šeimą raižo tenden
dyti teisėtos ir panaudotos mote
bes. Pagal šį naują įstatymą dar cija nuolat jai gausėti, kitą
bas turėtų būti, skaitomas malo mirties
taškas,
kai
niekad rystės. Kodėl ? Bažnyčia tik admi
numu. Kiekvienas, kas perdaug nesitikima išgirsti užgimusio kū nistruoja, Dievo Teisę, kuri tvir
tina: „Ką Dievas yra sujungęs,
stengsis, bus iš darbo atleistas. dikio krykštelėjimo.
Darbo metu dainavimas ir švilpi
Pirmiausia šeimos klausimus žmogus teneišskiria“.
Tiesa, valstybė per savo specia
mas bus paskatintas spec, premi šiandien šokasi spręsti dailioji li
jomis. Minimalinis dienos uždar teratūra — romanas, apysaka, no lius teismus „duoda išsiskyrimus,
bis — 2500 frankų (£2.10.0) ir velė. Kiekvienas rašytojas rašo ir tačiau Dievo ir Bažnyčios teisės
nemokamai vynas, cigarai, cigare samprotauja, kaip jo Įsitikinimai požiūriu ji tuo atžvilgiu veikia,
tes, 35 metų sulaukus — pensija. ir pažiūros diktuoja. Talentingas neturėdama tikros juridikcijos ir
Prieš pradedant darbą 8 vai. rašytojas Aloyzas Baronas leidžia reikiamos galios.
ryte, pirmieji pusryčiai šu kava, savo apysakos (Trečiasis taškas)
šv. Tėvas Pijus XI tvirtina:
kakao ir sumuštiniais.
veikėjui Juozui Augščiui filoso „Visų gėrybių atbaigimas ir lyg
Antrieji pusryčiai nuo 9 vai. iki fuoti, jog galima laužyti priesai koks jų vainikas yra toji krikščio.
10 valandos. „Dešros, kaviaras, ką, „išgelbstint“ du žmones: niškosios moterystės gėrybė, ku
sūris, pyragaičiai. Pietūs — nuo „Nesvarbu, kad ją sulaužiau, bet rią šv. Augustinas pavadino Sa
12 vai. iki 2 vai. p.p. Vištiena ir mano sąžinė liko švari“ („Debe kramentu. Ji apima ir .moterystės
nemažiau, kaip du literiai vyno sys plaukia pažemiu“, 162 psl.). neišardomumą, ir santuokinės su
Jankaus
„ Paklydusių tarties išaukštinimą bei pašventi
kiekvienam. Valgant groja orkes Jurgio
paukščių“ Daiva skelbia. „Dievas mą, kurį padarė Kristus, pavers
tras.
davė dangų virš galvos, žemę po damas tą malonę teikiančiuoju
Nuo 3 iki 4 vai. kava, likeriai,
kojų, kelio atgal nepaliko, — gy. ženklu.
konjakas. Už kiekvieną viršvalan
„Santuokinės sutarties neišar
venų. Ir, Žinoma, gyvensiu“ (65
dį mokamas visos dienos atlygini
psl.). Nelės Mazalaitės „Mėnuo, domumo visų pirma reikalauja
mas. Trys mėnesiai apmokamų
„Ką
vadinamas medaus“ kūrinio vei pats Kristus, sakydamas:
atostogų darbininkams ir jų šei kėja Julija, palikdama savo vyrą, Dievas sujungė, žmogus teneiš
moms. Darbdaviai dėkoja darbi, deklamuoja: „Kas žino, gal būt, skiria“. Ir vėl: „Kiekvienas, kurs
ninkams, baigus kiekvieną darbo kai tu būsi išvykęs toli, aš paju paleidžia savo Žmoną Jr veda ki
dieną. Naujai į darbą priimamie siu, kad santuoka niekuomet ne tą, svetimoteriauja, ir kas paleis
ji sutinkami su muzika ir gauna paleidžia, kad negalima pasitrauk tąja veda, svetimoteriauja".
vieną savaitę apmokamų atosto
Kartais girdime, kad šv. Sostas
ti. Leiskime sau tai pažaisti (220
gų, prieš pradėdami dirbti.
„panaikino moterystę", sudarytą
psl.).
Tokio stiliaus naujienas galima
Panašiai į šeimos klausimus eks- dviejų partnerių. Ką tai reiškia?
būtų tęsti ištisais puslapiais, nes
kursuoja
ir anglų rašytojai. La Tai reiškia, kad po ligų tyrimų
. geriau juoktis, nei verkti, sako
bai
dažnai
šeimos paines spren prieita išvados, jog tos ar kitos
mūsų liaudies išmintis...
džia Graham Greene (The End of moterystės sutartis buvo netikra
J. Masiulis.
the Affair, The Heart of the Mat (invalidum) nuo pat pradžios. Ka
ter), Gilbert Frankau • (Oliver talikai žino, kad moterystė, suda
Trenton, K.C.), Hebe Elsną (The ryta nesilaikant visų Bažnyčios
nustatytų sąlygų, yra netikra.
Convert) ir kiti.
ŠVEICARIJA
Tuo tarpu realusis gyvenimas Tuo atveju nieko nereiškia, jei
APIE PABALTIJO
plaukia savo vaga, plėšia kartu Registracijos įstaigoje ar kitoje
TRAGEDIJĄ
su savimi šeimas, neša jas galin institucijoje ji buvo užregistruota.
Neseniai Romoje buvo spręsta
Šveicarų populiarus dienr. ,,La gu sriautu, ir ne kartą tie, kurie
Libertė“ įsidėjo Nr. 162/52 pui prieš kiek laiko prisiekę ištikimy tos rūšies byla, iš kurios paaiškė
kų lietuviams jau pažįstamo Fr. bę ir ligi gyvi vienas antrą neap jo, kad jaunasis, mergaitės kai
Honti vedamąjį, pavadintą „Bal leisti, gyvenimo sriauto sunioko kurių pasisakynųj pasėkojte, bu.
tų tragedija“, kuriame duoda iš ti, pradeda neatsiminti nei tos vo jos tėvų priverstas ją vesti.Jis
samią apžvalgą, kas dabar daro priesaikos, nei savo sąžinės, nei ją vedė, bet tuoj po jungtuvių
si pavergtoje mūsų tėvenėje ir kt. paties Dievo. Moterystė pasidaro nuo jos pasišalino. Bažn. teismas
Pabaltijo' kraštuose. Pažymima, panaši į romano iškarpą ar eilė tą moterystę paskelbė netikra pa
čioje šaknyje (vedybos moraliai
kad iš visų Rytų Europos kraštų raščio posmą:
grąsinąnt ir verčiant).
nuo 2-jo karo ir ypač Sovietų oku
Šiandien rodos man jau kita —
Ta pačia proga pažymėtina by
pacijos daugiausia nukentėjo bal
ne žmona, ne kaime;
la Italijos teisme, kur kaltintas
tai ir lenkai. Lenkai 1933-46 m.
kas ją žino, kokia šita
buvo komunistinis laikraštis už ži
yra netekę 6 mil. žmonių, o baltai
būna kartais Jaimė...
ligi šiol — pusantro milijono.
nutę, jog turtingieji, sumokėję
(Jonas Aistis).
atinkamą tlaksą, lengviai „ištuo
Baltų kraštai dar ligi šiol yra
kiami“. Teismas rado šitokį tvir
beveik aklinai atkirsti nuo laisvo
2.
jo pasaulio. Kyla baimė, ar ir su
Moterystės sakramentas sutei tinimą esantį be pagrindo ir k>m.
baltais Sovietai nepadarys taip, kia ir žmonai specialę malonę, ku laikraščio redaktorių nuteisė.
J. Kuzmlokia.
kaip kad padarė su Krymo toto ri jungtuvių metu sudarytą sutar
riais ir Kaukazo čečėnais bei in- tį perkurta į antgamtinį įsiparei
gušais, kurie buvo visai nušluoti gojimą. Tas sakramentas padeda,
nuo žemės paviršiaus. Jei Krem pašvęsti šeimos narelį jr gimdyti
liaus ligšiolinė politika nebus sus Viiešijlat'ies karalystės narius že
PASIŠOKIMAS
tabdyta, tai ir šių tautų neliks mei ir dangui.
Šį šeštadienį, 8 vai. Lietuvių
nieko kito, kaip skurdūs likučiai,
Šv. Povilias lįdške efeziečihmsi Namuose ruošiamas pobūvis. Pro
išsklaidyti po beribius Rusijos plo
Moterystės
sakramentą vadina gramą sudarys patys svečiai, šo
tus. Užuot besigynus nuo nepa
„didele
paslaptimi
“ ir be jokių kiai. įėjimas nemokamas.
grįstų bolševikų puolimų, dienraš
tis siūlo Vakarams keisti ligšioli užuolankų sako: „Vyrai, mylėki
nę savo taktiką ir patiems pradėti te savo moteris, kaip ir Kristus
juos pulti. Tam dirva esanti labai mvlėio Bažnyčią ir pats save ati
UŽ 1 ŠILINGĄ — Į PARYŽIŲ
dėkinga: reikia genocido bylą iš davė už ją, kad ją pašventintų“
(16.25).
kelti J. Tautų tribūnoje, juo la
„BRITANIJOS LIETUVIO“
šv. Tėvas 'Pijus XI garsioje Loterijoje, laimei šyptelėjus, už
biau, kad Sov. Sąjunga yra jos
„Skaisčiosios moterystės“ (Casri vieną šilingą galima laimėti kelio
narys, o puikiausių įrodomųjų
duomenų duoda kad ir dabartiniai connubii) enciklikoje iš karto vi nę į Paryžių ir ten savaitę atosto
įvykiai Pabaltijo kraštuose. Tie su iškilmingumu skelbia: „Mote gų. Be to, loterijoje yra dar 7 ver
sa, pažymi dienraštis, laisvojo pa rystė ne žmonių įkurta ir atnau tingi laimėjimai. Loterija įvyks
saulio didžioji dalis nėra pripa jinta. bet Dievo; ne žmonių, bet šio mėn. 27 d., Lietuvių Namuose,
žinusi Pabaltijo kraštų inkorpora pačios prigimties Kūrėjo — Dievo Londone. „Br. Lietuvio“ skaity
vimo į Sov. Sąjungą nei de jure ir tos pat prigimties atnaujintojo tojai kviečiami išbandyti savo lai
nei de facto, ir jie — juridine Kristaus Viešpaties įstatymais ap mę ir tuo pačiu paremti savait
prasme — Vakarams tebeegzistuo drausta, patvirtinta ir išaukštin raštį.
ja ir toliau, tačiau dar svarbiau už ta ; tad šieji įstatymai nepriklauso
tų juridinių teisių išsaugojimą yra nuo žmonių norų ar nuo šiaip kie
padaryti visa-, kas tik yra įmano
ma, kad lietuviai, latviai ir estai
nebūtų visiškai išnaikinti. „Neue
THE LITHUANIAN WEEKLY
Zūricher Nachrichten“ Nr. 191/52
Savaitinis laikraštis. Leidžia — D.
Įsidėjo „Pranešimą apie Lietuvoj
Britanijos Lietuvių Sąjungos Cen
siaučiantį siaubą“ ir Lietuvos ti
tro Valdvba, — 43 Holland Park,
London, W.T r. Telef. PAR 0699.
kinčiųjų laiško Šv. Tėvui žodžiais
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