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KOMUNISTAIS NEGALIMA VLIK© POSĖDŽIAI 7 DIENOS
PASITIKĖTI

JAV užsienių reikalų ministeris 
paskutinėje savo kalboje plačiau pa
lietė paliaubų derybas Korėjoje. Jis 
pareiškė, kad esąs įsitikinęs tų de
rybų pasisekimu, bet patarė nepasi
tikėti komunistais, kol šie neįrodys 
savo nuoširdumo darbais. Iki šiol 
tokių įrodymų nesu. Dėl paliaubų 
derybų patarė nebūti perdaug opti
mistais, bet pastoviai tikėtis, kad 
jos bus sėkmingos.

Dar esu eilė klausimų, kuriuos rei
kia išspręsti, kaip demarkacijos li
nijos nustatymas, karo belaisvių tvar 
kymas po paliaubų, įvairių doku
mentų vertimas ir pan. Iki paskuti
nės minutės negalime būti tikri, kad 
komunistai nori pasirašyti paliubas, 
— sako Dulles.

Paklaustas apie politinę konferen
cijų Dulles pasakė, kad joje būtinai 
turės dalyvauti Pietų Korėjos atsto
vai ir JAV atstovai, o iš antros pu
sės šiaurės korėjiečiai ir kinijos ko
munistai. Dėl Rusijos dalyvavimo 
jis nieko tikro negalįs pasakyti, nes 
galutinai dalyvių sudėtį nuspręsianti 
JTO.

Min. Dulles įspėjo komunistus, kad 
jie nepanaudotų paliaubų Korėjoje

pradėti karui kur nors kitur. Taip 
pat įspėjo, kad JAV netoleruos tos 
konferencijos pavertimo propagan
dos tribūna ir priemone infiltruoti 
pietinę Korėjų komunistinę propa
gandų.

MILIONAS KLG. BOMBŲ
Seul. Per vienų savaitę kiniečių ko 

munistų armija, puolusi sųjunginin- 
kų įsitvirtinimus, neteko 21.000 ka
rių. Amerikiečių aviacija, norėdama 
susilpninti raudonųjų puolimų, per 
vienų dienų numetė milijonų kilogra 
mų bombų.

TARPTAUTINES POLITINES nusistatymo atstovų skyrimo reika- 
PADETEIS APŽVALGĄ padarė lu. Tas reikalas yra svarbus ir šiuo 
URT Valdytojas, iškeldamas tuos metu aktualus. Visais tais atvejais, 
pavojus, kurie susidaro Letuvos lais
vinimo bylai.

* * *
VLIKO IR VT PIRMININKŲ 

PRANEŠIMAS APIE ROMOS PA
SITARIMUS SU LDS. Išklausęs 
minėtojo pranešimo, VLIKas apgai
lestavo, kad LDS nepaikeitė savo

IŠSIGANDO
SKRAJUKIŲ

Čekoslovakijos komunistinė 
riausybė įteikė protesto notų Vyr.
JAV Komisarui Vokietijoje, protes
tuodama prieš propagandines skra-

vy-

Formoza. Cangkaišeko partizanų 
daliniai puolė Tungšano salų (77 mil. 
ilgio ir 12 mil. pločio) ir po ilgesnio jukes, kurios pasiekė Čekoslovakijos 
mūšio nugalėjo ten įsitvirtinusius 
kiniečius komunistus. Tvirtinama, 
kad šioje saloje Soviet. Rusija turė
jusi įrengtas radaro stotis.

kuriais pasiekta susitarimo, bus ben
dradarbiaujama pagal susitarimų. į 
metodingo medžiagos Lietuvos lais
vės bylai paruošimo komisijų VLIK- 
as išrinko VT pirmininkų K. Zai
kauskų ir URT valdytojų Dr. P. 
Karvelį. Iš diplomatų joje dalyvaus : 
Lozoraitis, Balutis ir Bačkis. Antro
ji Romoje sutarta komisija turės pa
ruošti seniai kalbamų politinę lietu
vių (veiksnių) konferencijų. Į šiai 
konferencijai organizuoti komisijų 
VLIKo atstovais išrinkti VLIKo ir 
VT pirmininkai, o iš atstovų daly
vaus — Lozoraitis, Bačkis ir Geru
tis. Kas Romoje yra sutarta, VLIK- 
as priėmė dėmesin.

* * *

New Yorkas. JAV aviacijos kari
ninkas Barns pasiekė naująjį pasau
linį rekordų, perskridęs su Sabre 
sprausminiu lėktuvu 1.126 kilomet
rus per vienų valandų.

PRAPUOLĖ KUNIGAS
Bradford© lenkų kolonijos kape- nebus jį kas pagrobęs. Šiaip ar taip 

lionu nuo praėjusių metų pabaigos jokių žinių apie jį neturima.
buvo jaunas ir energingas kunigas Kun. H. Borynski's buvo ener- 
salezietis Henrikas Borynski's. Jis gingas ir veiklus kunigas. Ypač jis 
tų vietų užėmė po kan. B. Marty- rūpinosi kat. akcija, vaikų ir jauni- 
nellio, kuris šiuo metu taipgi gyve- mo suorganizavimu, lenkų mokykla 
na Bradforde, tik jffkių pareigu nei-, bei kitais parapijiečių reikalais. Bu
na.

Liepos 13 d. kažkas lenkų kalba 
prabilo į jį telefonu. Supratęs, kad 
telefonuota jam kan. Martynellio 
pavedimu, jis tų pačių dienų užėjo 
pas jį, bet sužinojo, kad tas nieko 
apie tai nežino. Dar tų pačių dienų 
kun. H. Borynski's nuvažiavo į Leeds 
(už 8 m.) pasimatyti su savo dekanu 
kan. Czomy.

Grįžęs namo, vėl buvo iššauktas 
prie telefono. Kalbėjo neramiai, 
trumpais sakiniais. Buvo 7 vai. vaka 
ro. Pasiėmęs apsiaustų, skrybėlę, 
bet palikęs namie piniginę ir asmens 
dokumentus, išėjo prie netoliese 
esančios Šv. Luko ligoninės, pasu
ko į kokių tai gatvelę ir pražuvo.

Sekmadienį lenkų pamaldose dar jo 
nebebuvo ir rimtai galvojama, ar tik

vo pramatęs netolimoje ateityje už
pirkti didesnius namus parapijos 
reikalams. Visa ta veikla, be abejo, 
negalėjo patikti tiems, kurie yra 
priešingi kat. akcijai ir kat. kunigo 
veiklumui.

Vietos policija daro visus žygius, 
kad ši dingusio kunigo paslaptis 
paaiškėtų. Visi didieji anglų laik
raščiai atspausdino straipsnius apie 
kun. H. Borynskį ir įdėjo jo atvaiz
dus. Vietos laikraštis plačiai infor
muoja skaitytojus apie paskutinius 
prapuolusio kunigo žingsnius.

Gal netolima ateitis padės išaiš
kinti kun. Borynskio dingimo pas
laptį. Iš tikrųjų, būtų nuostabu, jei 
čia, Anglijoje, žmonės dingtų, išėję 
iš namų, kaip dingsta anapus gele
žinės uždangos.
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Liet, patef. plokštelių komplkt. 
Metinė ,,B. Liet.” prenumerata

Rankinis laikrodis
Kelioninė rašomoji mašinėlė
Arbatos servyzas
Ronson žiebtuvėlis-pieštukas

KOMISIJA:
SENKUS — pirmininkgs, ZDANAVIČIUS — sekretorius

KOMISIJOS NARIAI:
Kun. KAZLAUSKAS, NENORTIENR, MAKŪNAS

LAIMĖJfMUS TRAUKĖ MAŽAMETIS BAUBLYS.

teritorijų.
Šių metų liepos 13 d. iš vakarų 

Vokietijos, balionėlių pagalba buvo 
nuskraidinta 12 milionų skrajukių, 
kuriose buvo rašoma apie rytų Vo
kietijos darbininkų sukilimus, ragi
nant, kad ir čekų ir slovakų darbi
ninkai gintų savo teises, kad Čekos
lovakija vėl atgausianti laisvę.

Čekų komunistai savo notoje ra
šo : „Šis provokacinis veiksmas lau
žo tarptautines teises, įgalina tęstis 
šaltųjam karui ir sudaro didelę 
kliūtį pasiekti tarptautinės tai
kos“...

VLIKO BŪSTINE. Turint galvo
je spaudoje ir visuomenėje nuolat 
keliamų VLIKo būstinės klausimų, 
šiame posėdyje jis buvo dar sykį iš
samiai apsvarstytas. Prieita išvada, 
kad šiuo metu, atsižvelgiant tiek į 
bendrų politinę situacijų, tiek į fi
nansinius išteklius bei įvairias kitas 
aplinkybes, VLIKo būstinė tuo tar
pu būtų palikta Reutlingene.* ♦ *

VLIKO NAUJAI ĮSTEGTĄ 
PROPAGANDOS SKYRIŲ nutar
ta įjungti į Informacinę Tarnybų.

Paryžius. Prancūzija sutikusi pri
statyti keturių mėnesių laikotarpyje 
300 tūkstančių tonų anglies D. Bri
tanijai.

VT ATLIKTŲ DARBŲ APYS- 
KAITINIS PRANEŠIMAS IR 
ATEITIES VEIKLOS PLANAS. 
Kaip paprastai kiekvieno pusmečio

Jeruzalė. Vašingtone įvyko slapti 
pasitarimai tarp Izraelio ir Sovietų 
Sąjungos pasiuntinių. Ryšium su 
tąis pasitarimais atnaujinti diplo
matiniai santykiai tarp šitų kraštų, 
kuriuos sovietai buvo nutraukę šių

pradžioje, buvo išklausyta 
nybų valdytojų pranešimų 
liktus darbus ir jų planus 
VT Pirmininkas ir Lietuvybei 
laikyti Tarnybos Valdytojas apžvel- ______ _______ ____ _______
gė dabartinę lietuvių padėtį įvah.metų pradžioje, kaį Tel-Avive" įvy- 

. x t t ko antisovietinės demonstracijos.
* * *

Maskva. Azerbeidžano ' centrai, 
partijos komitetas pašalino iš pirmi
ninko pareigų Bagirovų, kuris po 
Stalino mirties buvo Berijos pakvies 
tas į 14 prezidiumų. CK nutarimas 
skelbia, kad Bagirovas, būdamas__ge- 
neral. partijos sekretorium, „pami
nęs centralinio komiteto narių teises 
ir nesileidęs kritikuoti savo veiklos, 
nesiskaitė su centrinio komiteto na
rių pasiūlymais svarbiuosius spren 
dimus darydavęs pats“...

* * *
Frankfurtas. Stiprus vėjas sugrio

vė cirko palapinę, kur tuo laiku bu
vo 1.200 žiūrovų. Sunkiai sužeista 
20 žmonių.

* * *
Tokio. Pereitų savaitę Japonijoje, 

Osaka apylinkėse, siautė stipri aud- - 
ra ir liūtys. 520 žmonių žuvo, o 
apie 4.500 dingo be žinios.

* * *
Kalkuta. Miesto valdyba paskelbė 

tramvajaus biletų kainų pakeliamų. • 
Ryšium su tuo vyko kelios demon
stracijos, kurių metu gyventojai rei
kalavo panaikinti naujųjį potvarkį." 
Vietos komunistai, išnaudodami 
riaušes, sugundė minių pulti policijų, 
kuri buvo priversta gintis. 4 žmonės 
užmušti. 3.000 pateko į kalėjimus.

* * *
Paryžius. Iš lenkų keleivinio lai

vo, įplukusio Bordeaux uostų, pa
sišalino viena šeima su dviems ma
žamečiais vaikais. Atėję į polwijofl 
būstinę keleiviai paprašė azylio tei
sių. Abu suaugę turėjo čekų pasus. 
Moteris pareiškė, kad ji yrą gimusi 
Rusijoje. Pabėgėlius policija persiun 
tė Paryžių.

VT tar- 
apie at- 
ateičiai.

Iš-

riuose kraštuose. Šiuo metu LIT 
palaiko ryšius su 21 krašto lietuvių 
bendruomenėmis, iš kurių 15-je 
valstybių yra,, sukurti pastovūs, PLB 
organai, o 6-se vis dar tebeveikia 
LOKai. Kalbėdamas apie artimiau
sius LIT darbus, Valdytojas nurodė, 
kad svarbiausias šiuo metu uždavi
nys yra priaugančios kartos išlaiky
mas lietuvybei. Viena iš sėkmingiau 
šių priemonių yra tautiškas auklėji
mas šeimoje ir mokykloje. Kadangi 
savų normalių lietuviškų pradžios 
mokyklų steigimas dėl daugelio prie
žasčių yra sunkjai įmanomas, tai rei 
kia rūpintis vargo ir savaitgalio mo
kyklų organizavimu. Šių mokyklų 
darbui palengvinti ir suvienodinti 
LIT mano įsteigti švietimo komisi
jų, kuri rūpintųsi mokyklų proble
momis ir visa tautinio auklėjimo 
problematika. Pereidamas prie kitų 
liet, išlaikymo problemų, LIT Valdy
tojas iškėlė reikalų organizuoti Kul
tūros Fondų. Ateityje visos lėšos tu
rėtų būti pagal savo paskirtį koncen 
truojamos 2 fonduose: Tautos Fonde 
ir Kultūros Fonde. Ši sistema teikia 
vilties, kad bus baigtas įvairių im
provizacijų laikotarpis, kada rink
liavų ir fondų gausmas bei įvairu
mas aukotojui neteikia 
nei dėl jų kontrolės, nei 
mo, todėl suprantamos 
dosnumo sumažėjimas.

ELTA

garantijų 
tikslingu- 
aukotojo

SOCIALINIŲ KONFERENCIJA 
STOCKHOLME

Stockholme, Švedijos Parlamento Morgan Phillips pasidžiaugė, kad rų pasaulio pajėgų pastangomis Vi- 
rūmuose, liepos 11-13 dienomis, įvy Socialistų Sąjūdis pasaulyje visų dur ir Rytų Europos kraštuose 
ko Vidurinės ir Rytų Europos Sočia 
listų Unijos konferencija, kurioje da
lyvavo Bulgarijos, Lenkijos, Jugosla 
vijos, Vengrijos, Čekoslovakijos, Ru
munijos, Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos egzilinių socialistų partijų atsto
vai.

■ Konferencija atidarant sveikini
mo kalbų pasakė švedų socialdemo
kratų partijos sekretorius. Po dele
gatų pranešimų apie padėtį sovietų 
užgrobtuose kraštuose, išdiskutavus 
bendrų politinę padėtį, konferenci
ja nutarė pasiųsti, tuo pat laiku vy
kusiai Vašingtone 3-jų užsienių rei
kalų ministerijų konferencijai tele
gramų, kurioje tarp kita ko sakoma, 
kad šiuo metu susidariusi ypatinga 
tarptautinė padėtis ir todėl tvirta ir 
pozityvi veiklos programa galėtų at-' PAT TURI ATGAUTI NEPRIK- 
nešti laisvę kraštams už geležinės 
uždangos. Gi iš antros pusės, laisvo 
jo pasaulio pasyvumas ne tik gali pa 
galbėti sovietų valdovams pergyven
ti dabartinę jų krizę, bet taip pat 
įgalinti pasiruošti sovietų imperja- 
lizmui tolimesniaį ekspansijai. Tik
roji taika yra visiškai nepasiekiama, 
neatstačius valstybinės nepriklauso
mybės Vidurio ir Rytų Europos kraš 
tuose. Jį galėtų būti pasiekta tik ta
da, jeigu viso pasaulio darbininkija 
įsijungtų į bendrų kovų tam tikslui 
siekti.

Si rezioliucija buvo patiekta So- listu Unijos K onferencija, susirin- 
cialistų Internacionalo Kongresui, 
kuris susirinko ten pat, liepos 15 d. 
Kongrese dalyvauja 42 kraštų atsto
vai, jų tarpe ir Lietuvos Soc. dem. 
partijos egzilės atstovas.

Tarp daugelio svarbių politinių ir 
ekonominių klausimų, kongreso die
notvarkėje Britų Darbo Partijos bu
vo patiektas pasiūlymas dėl Baltijos 
kraštų socialistų partijų priėmimo į 
Soc. Internacionalų. Taryba jau svars 
tė šį klausimų ir su savo pasiūlymu 
persiuntė jį visumos posėdžiui.

Kongresų atidarant sveikinimo kai 
bų pasakė Švedijos min. pirminin
kas Tage Erlander, nušviesdamas 
švedų socialdemokratų pasiekimus, 
valdant kraštų per paskutinius 20 už geležinės uždangos. Tų tautų 
metų. Kalbėdamas apie kitas tautas, drųsi kova, kuri buvo parodyta per 
jis pažymėjo, kad tautos už geleži- paskutiniuosius darbininkų sukili- 
nės uždangos ilgisi domokratinės 
laisvės. Tik laisvę turėdamos, tautos dų ir už laisvę, privalėtų gauti lais- 
gali pasiekti augštesnį gyvenimo vojo pasaulio visiškų paramų. Tik- 
standartų. 1 _........................................

laikų plečiasi. Socialistų siekiamas laisvė galėtų būti atstatyta, kas yra 
tikslas yra saugumas, nepriklauso
mybė ir laisvė. Demokratinis socia
lizmas kovoja su priespauda ir eks
ploatacija.

Diskusijoje dėl tarptautinės padė
ties didžioji dauguma kalbėtojų pri
mygtinai nurodinėjo, kad kol yra 
ruošiamųsi deryboms su rusais, Va
karai neprivalo sumažinti ginklavi
mosi. Kiti atstovai pareiškė, kad 
laisvų rinkimų reikia reikalauti ne 
tik rytų Vokietijoje, bet ir visuose 
Rytų Europos kraštuose. JAV-bių 
soc. dem. partijos pirmininkas, Nor
man Thomas, reikalavo, kad Rytų 
Europos tautoms būtų suteikta pa
galba išsikovoti laisvę. Jis pažymė
jo: BALTIJOS KRAŠTAI TAIP

būtina sųlyga tikrai taikai visoms 
Europos tautoms ir pasauliui. Mes 
prašome Tamstas tvirtai paremti 
reikalavimų, kad mūsų kraštų vals
tybinė nepriklausomybė būtų atsta 
tyta ir būtų pravesti laisvi rinkimai 
su tarptautine priežiūra, del kurių 
pastaruoju laiku už geležinės uždan
gos darbininkai drąsiai pakėlė balsų.

Zygmunt Zaremba — pirm. 
Vilem Bernard — sekretorius 

telegrama buvo perduota per

* * *
Bonna. Britų augštasis komisaras 

Vokietijoje paskelbė; kad liepos 9 d. 
Vokietijoje buvo suimti 6 vokiečiai, 
jų tarpe 2 moterys, šnipinėję sovie
tams.

Si
.Amerikos Balsų“ visomis kalbomis 
pavergtiesiems kraštams.

LIETUVA INTERNACIONALO 
NARYS

Socialistų Internacionalo trečiasis 
Kongresas, Stockholme, liepos 16 d.

LAUSOMYBĘ.
Prancūzų atstovas Guy Mollet 

pareiškė, kad jeigu Rusija nori tai
kos, ji privalo sutikti su nepriklauso visumos posėdyje, Britų Darbo Par 
mybės atstatymu Rytų Europos 
kraštuose Kitu atveju vakarų vals
tybės negalės tikėti, kad rusai tikrai 
yra nuoširdūs. Iš to.kų iki šiolei so
vietai padarė aišku, kad jų augš- 
čiausias tikslas yra suskaldyti Va
karų valstybių draugystę ir tuo bū
du susilpninti jų pajėgas.

* * *
„Die Welt" praneša, kati per riau

šes Berlyne ir rytinėje Vokietijoje žu 
vo 569 žmonės ir 1744 buvo sužeisti.

141 buvo sušaudytas už dalyva
vimų demonstracijose.

18 sovietų kareivių žuvo ir 126 bu 
vo sužeisti.

„Die Welt“ sako, kad tos žinios 
esančios paimtos iš Gen. Wilhelm 
Zaisser Rytinės Vokietijos Saugumo 
ministerio slapto pranešimo. Tame 
pat pranešime sakoma, kad 5143 
žmonės buvo areštuoti ir 1076 jau 
nubausti įvairiomis bausmėmis su
moje 6321 metų. Britų profesinių sų 
jungų pareigūnas, kuris neseniai lan 
kėši Berlyne, sako, kad sovietų sek
toriuje yra 10.000 kalinių.

„Die Welt“ pranešimu ryšium su 
riaušėmis buvo areštuota per 700 ko 
munistinių valdininkų ir policinin
kų už prisijungimų prie riaušininkų

Vidurinė ir Rytų Europos Socia-

kusi Stockholme liepos 12—13 die
nomis, pasiuntė Prancūzijos, D. Bri
tanijos ir JAV užsienių reikalų mi- 
nisterių konferencijai į Vašingtonu 
šitokių telegramų:

„Jo Ekscelencijai JOHN FOS
TER DULLES, Valstybės sekreto
riui, Vašingtonas.

„Prašome perduoti Prancūzijos» 
ir JAV-bių užsienių reikalų ministe- 
rių konferencijai sakantį:

„Vidurinės ir Rytų Europos So
cialistų Unijos, susidedančios iš eg- 
zilinių socialistų partijų valdomų 
kraštų, esančios Socialistų Interna
cionalo sudėties dalimi, prašo Tam
stas atkreipti dėmesį į tautų likimų

mus mūsų kraštuose, prieš priespau-

tai sujungtomis demokratinio Vaka-

tijai pasiūlius, nutarė priimti Estijos 
Latvijos ir LIETUVOS socialistų 
partijas egzilėje Socialistų Interna- arba nesistengimų nuraminti, 
cionalo nariais.

Apsvarstęs politinę padėtį, tas 
pats Kongresas priėmė rezoliucijų, 
kurioje visų kraštų socialistų parti
jos yra raginamos stengtis, kad tau
tos, kurias jos atstovauja, siektų se
kančių tikslų: .

1. Taika Korėjoje, vedanti prie 
laisvos ir sujungtos Korėjos.

2. Taika Indokinijoje, užtikrinant 
pilnų nepriklausomybę trim$ Indo- 
kinijos valstybėms.

3. Vokietijos sujungimas po lais
vų rinkimų visose okupacinėse zo
nose.

4. Sudarymas sutarties dėl Austri
jos.

5. Atitraukimas rusų karinių pa
jėgų iš rytų Europos, kad tų kraš
tų visiška valstybinė nepriklauso
mybė galėtų būti atstatyta.

6. Taikos užtikrinimas. Artimuose 
Rytuose.

Socialistų Internacionalui iki šio
lei priklausė 36 darbo bei socialistų 
partijos visame pasaulyje su 64 mi- 
lionais balsų. Švedų socialdemokra
tų partija, išsilaikiusi valdžioje per Audros metu žuvo 17 metų bemiu- 
paskutinius 20 metų, yra pastačiusi kas ir du 12 metų vaikai pavojingai 
savos rūšies rekordų. perkūno pritrenkti. 18 namų nuken-

J. V. tėjo nuo siautėjusios audros.

PABRANGS SUSISIEKIMAS 
LONDONE

Transporto Tribunolas sutiko leisti 
pakelti biletų kainas požemio trau
kiniams, priemiesčio geležinkeliams, 
kursuojantiems Londono apylinkėse. 
Naujieji tarifai pradės veikti nuo 
1953 m. rugpiūčio 16 d. Ten, kur da
bar mokama 2 ir 5 penai kainos lie
ka be pakeitimų, visos kitos pakelia
mos : 3 d. kaina į 3 ir pusė pepo, 6 
d. į 7 d., 8 d= į — 8 ir pusė peno, 9d. 
į 10 d. Pakeliamos kainos grįžtamie
siems biletams ir nuolatiniams. Tri
bunolo apskaičiavimu šis pakėlimas 
ištrauksiąs iš londoniečio kišenės 
14 šil. ir 4 d. per metus.

AUDRA LONDONE
Pereitų šeštadienį Londone siau

tėjo stipri lietaus ir perkūnijos aud
ra. 28 mėtų amžiaus ukrainietis 
Andr. Berčuk, eidamas audros metu' 
per Kensington Gardens parkų bu4 
vo mirtinai perkūno nutrenktas.

1
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J. KUZMIONIS

Is žydu literatūros
LIETUVIU PROFESORIŲ 

IR STUDENTU GYVENIMAS JAV
ŽYDŲ SAMPROTAVIMAI

Ne kartį žydai tremtiniams duo
dami pavyzdžiu, kad> ir svetur gyve
nant galima neištautėti (pig. prof. 
Bochenski).

Žydų tauta turi senas tradicijas ir 
senus amžius siekiančių literatūrų. 
Salia gilių-filosofinių samprotavi
mų jie galį pasigirti įdomiu humo
ru, kuris, kaip Lewis Browne tvirti
na, palaiko jų dvasintos jėgas sveti
mų įtakų tvane.

Pasinaudodamas žydų literatūros 
antologija („The Wisdom of Israel“), 
duodu keletą, ištraukų iš įvairaus 
amžiaus jų literatūros. Tos ištraukos 
parodo, kaip žydai yra prisirišę prie'’ 
savo papročių ir kaip samrotauja 
apie įvairius gyvenimo reiškinius.

ISRAEL BEN ELIEZER

Baal Shem savo mirties valandą 
pasakė: „Dabar aš žinau, dėl ko 
buvau sutvertas“.* ♦ ♦

Kai tu valgai, ir gardžiuojitosi 
maisto skoniu ir saldumu, tu iš tik
rųjų Jam tarnausi valgydamas.♦ * *

Tėvas pasiskundė Beshtui, kad jo 
sūnus nusidėjo Dievui.

— Ką’, Rabbi, aš turiu daryti?
— Mylėk jį daugiau, kaip visuo

met, — atsakė Besht.♦ * *
Ūkininkas laikė rankoje kiaušinį 

ir gyrėsi:
— Šitą kiaušinį pakišiu po vištą ; 

viščiuką aš auginsiu ir turėsiu dau
giau viščiukų; juos aš pardusiu, nu
sipirksiu karvę jr...

Kai jis taip planavo, - suspaudė 
kiaušinį ir jis sukiužo tarp jo pirštų.

Tokiu pačiu būdu kai kurie žmo
nės džiaugiasi pasiektu šventumo ir 
nuolat galvoja, kad jie yra vertinges
ni už kitus. Tačiau nažino, kad taip 
elgdamiesi netenka ir to žiupsnelio, 
kurį jie pasiekė.

ĮVAIRIOS MINTYS
Koretzer (Rabbi Phins Shapiro, 

miręs 1791) pasakė:
— Šėtonas ■ yra užsispyręs. Jis 

įtikina žmogų nebeiti į sinagogą 
šaltą rytą; tačiau, jei žmogus vis 
dėlto eina, jis seka paskui jį“.

Tas pats .Zaddikas taipogi pasakė: 
„Auksą ir sidabrą ugnis nuvalo. Jei 
tu ntosijauti pasitaisęs po savo mal
dų, esi arba iš paprasto metalo pa
darytas, arba tavo maldoms trūko 
karščio“. * * ♦

Yom Kippur Berditchever (1809) 
paprašė savo šviečiu, kad patys pa
sitarnautų. Jis tiktai atnešęs jiems 
maistą ir paruošęs lovas. Paklaustas, 
kodėl jis tų pareigų nepalika savo 
tarnui, atsakė:

— Svetingumas yra puikus da
lykas, jei atliekamas veltui. Tarnas 
viską atliktų už pinigus, ir išvidinis 
to patarnavimo malonumas būtų 
prarastas. * * *

Jaunas vyrukas atėjo pas Rizinerį 
(1850) ir paprašė įšventinti rabbiu. 
Rizineris paklausė apie jo kasdieni
nį elgesį, ir kandidatas atsakė:

— Aš visuomet baltai dėviu ; aš 
geriu tiktai vandenį; aš įdedu žvy
ro į batus apsimarinti; aš nuogas 
voliuojuosi snitege ir liepiu sinagogos 
sargui kasdien į mano užpakalį su
šerti 40 rykščių.

Kaip tik tuo metu baltas arklys 
įėjo į kiemą, atsigėrė vandens ir pra
dėjo voliotis sniege.

— Stebėk! — pasakė Rizineris. 
— šitas sutvėrimas yra baltas,' ge
ria tiktai vandenį, savo batuose turi 
vinių, voliojasi sniege ir gauna dau
giau, ntei 40 rykščių kasdiena. Ta
čiau vistiek jis yra tik. arklys, o ne 
kas kitas.

HASIDIKŲ PATARLĖS

Blogi draugai yra kaip keliaują 
paukščiai; jie išskrenda, kai oras 
atšąla.

Tas, kuris mano galįs gyventi be 
kitų, klysta. Tas, kuris mano, kad 
kiti negali be jo gyventi, dar labiau 
klysta.

Nemokytiems stenatvė yra žiema; 
mokytiems tai yra rugpiūčio sezo
nas.

Mokyk savo vaikus, kol jie jauni, 
ir jie nemokys tavęs, kai tu pasensi.

Žmogus turi būti savo valios vieš
pats ir savo sąžinės vergas.

Bijok tik dviejų: Dievo ir žmo
gaus, kurie nebijo Dievo.

Tas, kuris neperneša sunkių laikų, 
negali pamatyti gerų laikų.

Karalius aplankė kalėjimą ir kal
bėjosi su kaliniais. Visi sakė esą ne
kalti, išskyrus vieną, kuris prisipa
žino esąs vagis. „Paleiskite tą pabal
dą“, sušuko karalius: — jis gali su
gadinti nekaltuosius.

ŽYDŲ HUMORAS 
(1700-1760)

Atsitiko, kad vyriausias Varšuvos 
Rabbi buvo pakviestas į oficialią 
puotą, kur buvo pasodintas šalia 
vyskupo. Pastarasis, norėdamas iš
krėsti juoką senam žydui, spyrė jį pa 
ragauti kumpio.

— Dėkui, Jūsų Ekscelencija, — 
atsakė Rabbi, — bet ar nežinote, 
kad šis maistas yra mano tikėjimo 
draudžiamas?

— Taip? — pastebėjo vyskupas. 
— Koks kvailas tikėjimas! Tas kum 
pis yra toks malonus!

Kai puota pasibaigė, Rabbi man
dagiai atsisvteikino kaimyną, pridur
damas:

— Prašau, Jūsų Ekscelencija, bu
kite toks geras ir pasveikin kite po
nią, Jūsų žmoną.

— Mano žmoną? — sušuko pa
sipiktinęs vyskupas. — Ar nežinote, 
kad mano tikėjimas draudžia kuni
gams tuoktis?

Vargas tau, kurio ųiekas nemegs- Taip — sumurmėjo Rabbi, 
ta; tačiau pasisaugok to, kurį kiek- Koks kvailas tikėjimas! Žmona yra 
vienas mėgsta. tokia maloni!
iiiiiiiiiliiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiii

PUTINAS.
MARGI SAKALAI.

Lydėdami gęstančią Sarą, vėlai 
Pakilo į dangų margi sakalai.
Paniekinę žemės vylingus sapnus, 
Padangėje ištiesė savo sparnus.
Ir tarė margieji: negrįšim į šėmę. 
Sapnai ir šešėliai padangėse mums 
Šviesiųjų į saulę kelių nebedrums.

'Mes skaisčiąją aušrą drngum pasiviję. 
Iš josios vainiko nuskinsim leliją - 
Ir miegančios žemės laukus ir uolynus 
Paversim į žėrinčius šaulės gėlynus.
Ir tarę, suplojo iš naujo sparnais, 
Tolyn ir aukštyn, kolei kraujas užkais 
Pavytusios saulės jieškota liepsna, 
Ir žemei užgims pranašauta diena.
Bet štai rytuose jau nuraudo dangus, 
Jau nušvietė saulė uolas ir laukus, 
Tačiau iš dangaus nei anksti, nei vėlai 
Negrįžo į žemę margi sakalai.

ELTA, norėdama painformuoti, 
kaip yra susiorganizavusi Lietuvos 
Un-to Profesorių Draugija, kiek turi 
narių, kokie svarbiausi jos veiklos 
planai, kokios darbo sąlygos Lietu
vos mokslo žmonėms Amerikos ir 
kt. aukštosiose mokyklose, tuo rei
kalu kreipėsi į LPDA vadovybę, 
šiuo metu esančią Čikagoje. jos 
valdybos tuo reikalu gautas toks at
sakymas :

Lietuvos Profesorių Draugija 
Amerikoje savo sąrašuose turi 70 
narių. Jų bent 23 gyvena Čikagoje, 
o visi kiti — išsiblaškę po visą pla
čiąją šalį. Maža dalis — apie 15 
žmonių — dirba savo srityje: arba 
mokomąjį darbą aukštosiose mokyk 
Jose, arba tyrimų laboratorijose. 
Visi kiti verčiasi fiziniu darbu fabri
kuose. Yra ir tokių, kurie, dėl savo 
senyvo amžiaus arba nesveikatos 
negalėdami sunkaus darbo dirbti, 
yra patekę į vargingą padėtį.

Žmonės, praleidę 8 valandas sun
kiai dirbdami ir sugaišę dar .apie po
rą valandų prikimštuose tramva
juose, dažnai turėdami stati vykti į 
darbovietę ir .atgal, po 10 valandų 
nuovargio nebe ką beįstengia užsi
moti dideliems darbams. Bet vienas 
kitas, ypač iš tarpo tų, kurie pelnosi 
sau pragyvenimą ne prie mašinų sto
vėdami, veikliai dalyvauja laisvini
mo darbe su savo pranešimais ne tik 
lietuviams, bet ir kitataučiams. Lie
tuvių bendruomenės veikloje daly
vauja beveik visi.

LPDA yra dar jauna organizacija 
— tegyvuoja vos trejetą metų, tad 
nedaug ką tegalėjo nuveikti. Stam
biausiu dr-jos nuopelnu reikia lai
kyti Lituanistikos Instituto įsteigi

GERINS UŽSIENIEČIU BŪKLE 
VOKIETIJOJE?

ŽEM. SAKSONIJOS
PATARIAMOSIOS TARYBOS 

POSĖDIS

Liepos 14 d. Vidaus Reikalų Mi
nisterijoje įvyko Patariamosios Ta- 
rybos posėdis, kuriame dalyvavo mi
nisterijų, tarptautinių onganizacijų, 
vokiečių šalpos draugijų ir bažny
čių bei tremtinių atstovai. UN Augš 
tąjį Komisarą atstovavo Mr. Pear
man - Wilson. Lietuvius atstovavo 
p. Alf. Makarskas.

Pirmininkaujantis, vyr. valstybės 
patarėjas Dr. Geffers, pranešė susi
rinkusiems, kad skiriamas kitoms 
pareigoms ir todėl šis posėdis yra 
paskutinių jam dalyvaujant. Pažymė 
tina, kad Dr. Geffers santykiai su 
lietuvių grupe nuo pat perėmimo 
tremtinių vokiečių globon buvo ypa
tingai glaudūs ir nuoširdūs. Dr. Ge* 

mą. Ši jauna organizacija jau prade
da rimtai reikštis: jau yra paruošta 
keletas mokslinių darbų iš lituanisti
kos. Netolimoje ateityje, kai susior
ganizuos lietuvių bendruomenės 
kultūros centras, numatoma organi
zuoti eilę paskaitų aktualiosiomis 
šių dienų temomis.

Kiek yra JAV-se lietuvių studen
tų, kokios jų nuotaikos ir studijiniai 
galimumai?

Apie taį gauta tokių žinių: kiek 
yra JAV aukštosiose mokyklose lie
tuvių studentų, tikslų skaičių sunku 
pasakyti. Ten veikia visa eilė jų or- 
ganizacij. Studijuojančiųjų daugu
mas priklauso L. Studentų Sąjungai. 
Sąjunga turi per 400 narių. Ji leidžia 
„Studentų Gaires“. L. Studentų Są
jungos pirmininkas yra V. Kavolis, 
studentų šalpos reikalais rūpinasi 
L. Grinius. Lietuvių studentų šalpos 
koordinavimo reikalais tartasi su 
Laisvosios Europos Studijų Centro 
Komitetu. Šalpos fondo iždas jau 
kone padvigubėjo. Sąjunga turi 11 
skyrių. Kai kurie skyriai gražiai at
stovauja lietuviams savo pasirody
mais. Centro Valdyba palaiko ryšį 
su Laisvosios Europos Komitetu, 
prašydamas transliacijų lietuvių kai 
ba, taip pat laiškais tuo reikalu krei
pėsi į Eisenhowerį ir Stevensoną. 
Literatūros konkursui buvo parink
ta rašinio tema: „Kaip aš geriau
siai galiu prisidėti prie Lietuvos at
statymo dirbdama^ savo profesijo
je“. Taip pat rūpinamasi Pasaulio 
Lietuvių Studentų Atstovybės suor
ganizavimu. Tam tikslui priimtas 
naujosios organizacijos struktūros 
ir veikimo planas.

ffers augštai vertino lietuvius, jų or
ganizuotumą ir pastangas dirbti sa
vo bendruomenės labui, nekartą vie
šai iškeldamas lietuvių vardą, o sa
vo potvarkiais daug kur lietuviams 
padėdamas, ypač steigiant Vasario 
16 Gimnaziją.

Įstaigų ir labdaros onganizacijų 
atstovų pranešimai iškėlė labai liūd
ną benamių užsieniečių būklę sto
vyklose. Organizaciojs stovyklose 
veikia per savo globėjus, organizuo
ja kai kur jaunuomenei profesinius 
kursus, rūpinasi išmokyti vokie$ių 
kalbos, raginą vietos dvasiškius pa
laikyti su užsieniečiais asmenišką 
kontaktą ir jiems kiek galint padėti. 
Visuose pranešimuose buvo skau
džiai nusiskundžiama užsieniečių 
apatija, jų visišku sustingimu.

Kadangi vieną iš didžiausių kliū
čių užsieniečiams čia įsikurti yra kai 

bos nemokėjimas, tai tokiems kur
sams buvo nesigailima lėšų ir pastan 
gų. Deja, užsieniečiai neparodė nė 
mažiausio noro tuo pasinaudoti. To
kiame didžiuliame Braunschweigo 
lageryje su 1500 gyventojų atsirado 
vos 10 norinčių mokytis vokiečių kai 
bos. Ta pati laikysena pastebima ir 
profesinio lavinimosi kursuose. Pa
čių užsieniečių atstovai nurodė, kad 
viena iš tokios apatijos priežasčių 
yra viltis išemigruoti. Jie reikalavo 
aiškesnės emigracinių įstaigų politi
kos, kad žmonės be reikalo nebūtų 
suvedžiojami neįvykdomomis vilti
mis.

Darbo įstaigos atstovė, p-lė Dr. 
Roessler, pavaizdavo liūdną tremti
nių padėtį jų nesveikatingumo ir ne
darbingumo atžvilgiu. Iš 11000 Zem. 
Saksonijoje gyvenančių užsieničių 
tegalima skaityti darbo jieškančiais 
vos 2.500. Iš tų 2.500 turinčių geres
nių vilčių darbo gauti tėra 1100, bet 
ir iš jų visų 100% darbingų irgi yra 
nedidelė dalis.

Dr. Geffers pabrėžė, kad kai ku
rioje nors stovykloje giliau susipa
žįstama su gyventojų socialogine 
struktūra, tai gaunamas tiesiog pasi 
baisėtinas vaizdas. Visdėlto bus sten 
giamasi gerinti - užsieničių būklę 
dviem būdais: kolonijų statyba ir 
perkėlimu darbingesniųjų į darbo at 
žvilgiu palankesnius kraštus. Stato
ma bus 220 butų, Oldenburge pabal- 
tiečiams 60 butų, Osnabruecke 60 
butų, nes ten darbo sąlygos yra ge
ros, Diepholze specialiai lietuviams 
18 butų ir kitur. Ta proga paminėjo 
jau skubų Diepholzo stovyklos lik- 
yidavimo reikalą. Išsikėlus lietuvių 
gimnazijai, likusius lietuvius tikima
si sutalpinti į 18 butų. Bus statomi 
normalūs socialinės statybos tipo bu 
tai, o nuomos išmokjimo palengvi
nimui į vieną butą dedamos dvi šei
mos, jeigu bus galima.

Sveikatos, ypač džiovininkų glo
bos srityje, bus einama prie geresnių 
patalpų parengimo džiovininkams ir 
jų sukoncentravimo, kad ir tos pa
čios stovyklos ribose. Kadangi prie
varta juos sutalpinti tokiose patalpo 
se šiuo metu negalima, bus išleistas 
atitinkamas įstatymas, kuriuo bus 
apsaugoti sveikieji nuo apkrėtimo, o 
ligoniai bent tam tikruose rėmuose 
izoliuojami. v

Britų zonos 61 ligoninėje šiuo me 
tu gydomi 440 užsieniečiai. Jų gy- 
dymodymo sąlygos yra geros, bet 
juos atleidus iš ligoninės sąlygos pa
sidaro daug kur visai nepakenčia
mos. Dr. Geffers prašė jam tokius 
atsitikimus pranešti, nes bus stengia
masi kiekvienu atveju padėti. Atei
tyje bus rengiamos tokiems silpnos 
sveikatos žmonėms ypatingos patal
pos. Bet antra vertus, yra neleistina, 
kad ypač senesnio amžiaus džiovi
ninkai veržiasi gyventi su savo vai
kais, juos tokiu būdu statydami pa- 
vojun užsikrėsti.

Švietimo srityje buvo nurodyta, 
kad visoje eilėje stovyklų bus panai 
kinti tautiniai vaikų darželiai ir įves

Nukelta į psl. 6.

MARIUS KATILIŠKIS

N E DEit MĖ
( Ištrauka iš Terros išleistos M.

Vežlankiu susirietęs pusbernis 
dūmė orą į dviračio tekinius. Vėjas 
šnypštė, lyg žąsinas ištiesęs kaklą, 
pro jo pirštus. Dviratis girgždėjo ir 
dejavo atremtas į tvorą, statiniai vi
su tarpu lingavo. Plaukai lindo į 
akis pūtėjui.

— Ar tu baigsi kada su ta savo 
girgždėle?

— Jau, jau...
— Sakyk, kad negaištų! Tuojau 

tegul renkasi!
— Viską pasakysiu. Opa!
Vaikis apžergė savo prietaisą, 

pasvyravo ir numynė išilgai kiemo. 
Vištos katėdamos puolė į pašalius.

— Sauk ir gaspadines! Visas bo
bas varyk! >— subliuvo Maršalka 
įkandin- Btet jąu dviratis mirgėjo 
pro darželio tvorą ir krūmus gatvėje.

— Įsitaisė šuvą pavalkus. Nė 
per spragą,nė į būdą.Visur kliūva... 
Pavažiuos ir — piš, piš — gumijos. 
Mašina., matykitės, už penkiasde
šimts litų. Užmirš, krupmaušis, ir 
nepasakys, kad ir motery^ privalo 
susirinkti.

Pasilikęs Maršalka žvilgėsi, kaip 
jaunas samdinys, išlipęs iš ratų nau 
jo šeimininko kieme . Nuo ko čia 
pradėjus, kokia darbymetė griūva 
ant vieno žmogaus pečių! Padėti, 
kas jau tau padės, dar velniai žino 
kaip laikysis susirinkę? jis tik nusi
purtė, kaip varlę sumindęs basa ko
ja — rambūs ir dantis palteidę žmo
nės Gružiškėse.

Jau pamokslo metu jo palūpis pra 
dėjo timpčiotis, Lyg tarp parpinų 
kas būtų yla bakstelėjęs ,,. sausu ir

Katiliškio knygos UŽUOVĖJA )

karštu nudiegė paširdžiuose. Di
džią valandą juto ateinant. Taip ir 
buvo, nes tuojau po visam, klebo
nas pačiupinėjo jo alkūnę. Liepė 
sėstis zakrastijoje ant suolo, ir iš
vertęs visą rują klapčiukų, pasakė:

— Tai girdėjai, vaspana?...
Visa širdimi, visomis pajėgomis 

Maršalką klausėsi. Ir kada gi nesik
lausė — ims jau mat šiandien ir nto- 
girdės? Tačiau ir jis stengėsi gra
žiai atsakyti, ir tarė:

— Gražesnio pamokslo nė jazavi- 
ta tėvelis nepasakė, kur andai basni- 
ričias ir virve susijuosęs, per rekolek 
cijas. Ką jis prieš tamstą, klebonėli?

— U, tu kaip veršis, snukį putron 
įmerkęs, burbuliuoji, — šnypšdamas 
į nosinę, paskersavo klebonas. — 
Tegul davatkos pamokslu džiaugiasi. 
Jos tam ir sutvertos, vaspana. Ne 
to aš klausiau, Vaitiški.

Iš naujo marškiniai sumirko ant 
kupros, atsiminus klebono išpeiki- 
mą. Apsaugok dieve, jei būtų pasi
maišęs kas tuo metu zakristijoje! 
Kas iš gružiškiečių — tai amen. O 
jei d&r tas rudnugaris Indtela iš Ma- 
niūšdvario, kad jam sąnarius susu- 
kinėtų, kaip smelkiasi parapijos ko- 
mitetan — tai eik ir pasikabink po 
balkiu. Na, toliau, tai pasakė... O 
ką, tai ne kiekvienam suskiui žinoti. 
Bet tegul susirenka. Tam valanda 
jau yra atėjusi, kad visiems apskel
bus, kas per vitonas Prancūziškus 
Vaitiškis, vadinamas Maršalka. Nu, 
tai ir sužinos, ir išsižios išgirdę. Ne, 
brač... Jei kas mėgino per dantį pa
traukti jį taip šaukdamas, tai šian

dien nagus krims patyręs, kad šito
kio vardo nebetkam užsipelnyti. Jau 
gali daryti ką nedarę, ir seniūnas 
Stipeika ir Kibildis, arba tas, duo
kim, padžiūvėlis Zlabys, o šiandien, 
kaip juodu ant balto pamatys, kas 
šlovingiausias parapijoj - sąnarys. 
Jau ne viton Gružiškių sodžiaus. Ga
lima tarti, jog pirma ranka klebonė
lio. Nes jis, baigdamas, šitaip nušne
kėjo:

— Ant tavo rankų, Pranciškau 
Vaitiški, atiduodu tą didelį ir šventą 
užmanymą. Imkie kietai, vaspana. 
Ko nesuprasi — klausk. Aš patsai 
pribūsiu ant vietos, ir kąmendorių 
atsiųsiu persitikrinti.

Maršalka viską pasižadėjo.
— Šiandien pat duok žinoti tau 

prigulintitoms parapijonims.
— Negaišiu nė minutės. Kai tik 

parbėgsiu, klebonėli...
— Ir su Pono Dievo padėjimu. 

Tu neapsikiaulinsi, aš žinau.
— O,o... spragino akis ir be

veik duso nuo karščio Maršalka.
— Nu, nu, vaspana... ramino 

klebonas, jį išleisdamas.
Tik atsidusęs šventoriuje, pajuto, 

jog nuo kaktos lyte lyja ir pažastys 
gręžtinai žluginos. Ir dabar dar ne
galėjo pataikyti į vėžę, ir ausyse 
svirplys nteatstodamas džirino. Ne
sitverdamas savyje, užpuolė Stepo
ną, besklaidantį knygą, pavėsyje 
ant prieklėčio.

— Dabar tau laikąs su knygom!
— O ką? — išvertė tasai akis. — 

Juk šventa diena.
— Šventa — kas darbo neturi.
— Bene į lauką?...,
— Pasiėmęs grėblį, sodntelį už 

klėties nugrėbstyk. Dar, mįsliju, per
nykščiai lapai tebepūva nuo rudnes. 
Paskui, kad neužmirščiau, porą zos- 
lanų iš grįčios, boboms susėsti. Ne- 
sitvarsys po žole sparnus paleidu
sios. Ir krėslą išnešęs padėk.

Steponas suvožė knygą. Senis 
žvalgėsi, kaip skerdžius, jitoškoda- 
mas kliaudžių. Ir darė tvarką:

— Ar jau kai šventa diena, tai 
viskam valią galima duoti? Pažiū
rėk, ką žąsiukai daro jūsų rasodnin- 
ke! Ne tiek nulesa, kiek sumina.

... Nu kas čia tuos vartelius pali
ko? Rodos buvau užkėlusi kai lau
žiau batvinius barščiams. Pile, pile, 
pile... Štiš, bjaurybės!...— puldinė
jo žmona, varinėdama žąselius ir 
vištas.

— Tokiu razumu, nto dyvąi, kad 
ir akys plaukais užželtų. Rūgsta, 
kaip lervos migiuose. O ,kad sueis 
svetimi, tai joms nė ką... Puodynes 
tas, ir milžtuves nuo tvorų nukars- 
tykit! Kiemas koks, žiūrėk!

— Vakar Barbutė nušlavė. O, 
kad vaikai šmeižia apsisukdami, 
tai...

—■ Nušlavė... Gi kam tuos kiaul- 
viedrius pas šulinį paliko? Prikliauk 
ta, jog kiaulės galį markstytis.

—■ Vyšnyne šmėkštelėjo vaikpa
laikis.

— Tu, matau, dar po sodžių tebe- 
siduodi. Ar bandos ginti nereiks? 
Kup jau saulė! Kad paimsiu brūklį! 
Visiems!

Ar širšių kūlę paspyrė senis — 
gūžčiojo šeimyna?

Piemuo spruko į laidarį ir atsikė
lęs vartus, išsivarė karves ir avis, 
nors jam labai knietė matyti sueigą. 
Ganė atrėžiuose ir pūdyme, iki po 
saulės grąžos, atžėlus dobilu atolui, 
bus galima pradėti rišti.

Karvės baubė, pamačiusios toliau 
per laukus genant kaimynų bandas. 
Klaksėjo barškalai, švitavo uodegos. 
Avys stumdėsi ir spaudėsi pro ge- 
natVės išilginių karčių aptvarą į ja
vus. Pakluonėse ir Gruželyje gagė
jo žąsys. Ir lygiai, kaip žąsys, kle
gėjo mengos, besiplukdančios Mei
lutės duburėlyje. Atokiau, ties ka

peliu brasta, atsiliepė vyrai.
Maršalka padaužė kišenes, užsi

manęs parūkyti. Ir neradęs, ėjo vi
dun pasiimti. Šventadieniais jis pir
kosi po pokelį, su nupiešta merga, 
prie kurios užrašyta, kad „Gražuo
lė“. Velnio čia tau gražuolė — pa
maiva, išvėpus dantis, kaip Ilkės 
karčiamoje pardavėja, — piktinosi 
vartydamas rankose ir patenkintas, 
kad rado, nes vaikai, kaip užduoti, 
ant pirktinių. Tik pasidėk kur ant 
lango ir neberasi. Kišenes iškrausto.

Kitoje gatvės pusėje, brolio Alek
sandros kiemas. Dviem dešimtimis 
vyresnis, baltai nunokęs, lyg peržy
dėjusi pienės galvutė. Pakulinėm kel 
nėm, kaip iš pirties, stovi ir laukia 
atlinguojančių — Kibildžio su Pet- 
rylą. Už jų, kaip šarka, kraipė baltą 
skarelę našlė Kelpšienė.

—1 Zio, pas tave, kaip špitolėje 
per atlaidus. Kiemas tik dulka, — 
užkalbino Aleksandra, brolį.

— Bepigu pačiam. Gyveni ant 
išimtinės. Galva neskauda. Pamėgin 
turn mano vietoje, kai kožnas šiau
šia savo aukotą, — numojo nervin
gai Maršalka, — Tai sukit šen. 
Alaus neturiu, nors taip pasišnekė
sim.

— Be alaus ne kažinkokia bus 
šnekta, — nusijuokė Kibildis.

Netrukus atsvyravo Urnežis su 
Stoniu Zlabiu Išsišneko apie orą, Vai
tiškis Aleksandra manė, jog lietaus 
dabar nėsa ko laukti, nes visą Ad
ventą spaudė plikšala.

— Jei dar taip nedėlė, tai miežių 
rudenį ir neteks kulti. Jau dabar 
ląiškai nugeltą, kaip taboka, — ti
kino Zlabys, pasimetęs į kuprą ir 
liesas, lyg ptelais mitinamas.

— Ne kas ir avižai. Susigavusios 
tik tos, kur anksčiau sėtos ir plėši
muose. O žirnius, tai kirminai kerta. 
Išsimainiau mėlynųjų sėklai, iš Pa
kantų Liutkaus. Nudygo gražiai. 

Gi šiandien eidamas pasižiūrėsiu — 
grumstai pliki daiktais, — atvertė bė 
das Petryla.

— Nėra jau taip blogai. Žemė pri
laiko drėgmę dar iš pavasario. Mū
sų laukai prie molio. Ką jau turi da
ryti, kurių dirvos aukštos ir nuota
kios, žio, kaip Veršių?

— Taip, tai taip, Vaitiški. Jiems 
kas kita. Anksti pradeda. Reiškiasi, 
tik išeina pašalas ir beria grūdą. 
Tik žiūrėk kas čia dedasi — traukia 
iš visų pusių, kaip šniuru, — kilste
lėjo ranką Stripeika. — Jau kuris 
metas seniūnu, o niekad nesuvary
siu viso sodžiaus. Nebent, kai žemes 
dalino viensėdžiais.

— Ve, ir eigulis išlindo iš savo 
skynimų, kaip šunų pakeltas zuikis.

— Sveiki gyvi! Sveiki. Kaimynė
liai brangūs, nematyti. Patiks mane 
vaikis ant dviračio, ir tol rėks, kol 
prižadėjau užsukti. O buvau išsi
ruošęs aplankyti kūmo Pakarniu- 
kuose. Kumelio krikštynas Kelia. 
Sako, gražų atvedusi jo širmoji, — 
pasisveikinęs aiškinosi eigulis Gird
vainis. Jo pasoda, Kušliškės, naujai 
perstatyta, glūdėjo už sodžiaus at- 
rėžių, giliai įsigrūdus į Dargaudžių 
skynimą, bet vistiek priklausė Gru- 
žiškėms.

Prie vartų pastatytas Steponas, 
ateinančius turėjo nukreipti sueigos 
vieton, tyčia parinkton po senomis 
obelimis. Tik reikėjo išsinerti taku
čiu, tarp klėties' ir rasodninko, ap 
gultų per tvorą lūžtančių sėklinin- 
kų. Sūnys lekavo pasidėję liežuvius, 
nespėdami aploti vis naujų ir naujų. 
Maršalka mendagiąi sodino moteris 
ir senesnius ant suolų. Kiti tiesėsi 
žolėje, lyg ir kokiu pusračiu. At- 
sliuogė ir jaunesnių keletas, dar ne
valdančių savistoviai ūkių. Mergos, 
susimetusios kupetoje, spaudėsi 
kaip avys.

(B. d.)
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NEPAMIRŠO LIETUVOS ATSTOVAVIMO
Draugą bėdoje pažinsi, — sa- 

mūsų patarlė. Gyvenimas taip 
tu susiklostęs, kad nelaimėje drau
sti nubira, kaip šalnos pakąsti jur- 
ino žiedo lapai. Jie, tie draugai, vėl 
rįžta, jei tavo gyveniman grįžta 
avasaris. Kai tavo gyvenime ruduo, 
ai tave ištinka nelaimė, liga, kai tu

KLAUSIMU

P. DELLIA BELSKIS

Lietuvos Diplomatijos Šefas Mi
ni steris Lozoraitis, būdamas Pary
žiuje, maloniai sutiko pasidalinti su 
Jūsų korespondentu kai kuriomis 
savo mintiims ir nuomonėmis dėl 
lietuviškųjų reikalų* Šias mintis pa
sikalbėjimo — i nterview formoje 
Čia pateikiame.

PASIKALBĖJIMAS 
SU MIN. ST. LOZORAIČIU

NORS

etcnki namų, turto ir artimųjų, ta- 
0 draugai, lyg paukščiai atėjūnai, 
pleidžia tave, nes tu primini jiems 
Hemą...

Tačiau nėra taisyklės be išimties, 
dusų laimei ir pasididžiavimui lietu 
ių tarpe tų išimčių pasitaiko labai 
iažnai. Kai didžiosios nelaimės iš- 
ikti mes turėjome palikti savo na- 

Cus, Amerikoje gyveną mūsų kraš-
* senieji išeiviai tūkstančiams iš

tiesė pagalbos ranką. Natūralu, kai 
kią pagalbos ranką tiesė tėvai sa- 
> vaikams, ar seserys broliams, ta- 
au ypatingos pagarbos ir dėkiugu- 
o verti tie senieji išeiviai lietuviai, 
trie duosniai rėmė ir teberiamia

KĄ GALĖTUMĖTE, 
PONE MINISTERI, PASAKYTI

DEL KANADOS LIETUVIŲ 
SPAUDOJE MINĖTŲ

GALIMUMŲ NAUJOMS 
LIETUVOS PASIUNTINYBĖMS 
UŽSIENY STEIGTI AR SENOMS

ATSTATYTI?
— Žinios, kad Venecueloje, Ko

lumbijoje, Kuboje ar Vokietijoje 
Lietuvos diplomatų atstovų nėra 
todėl, kad diplomatiniai paskyrimai 
turi būti daromi VLIKui susitarus 
su diplomatais — o tokio susitarimo 
nepasiekiama — nėra tikros. Man 
nėra žinomas joks nuostatas, pagal 
kurį toks susitarimas būtų reikalin
gas ar praktikuojamas. Lygiu būdu 
VLIKas savo asmeninei sudėčiai 
tvarkytį nėra reikalingas kokio su
sitarimo su diplomatais. Diplomati
nės Tarnybos narių paskyrimai yra 
tos Tarnybos dalykas, jie atliekami 
jos ribose, be kitos kurios organiza
cijos dalyvavimo. Tokia praktika yra 
nusistovėjusi nuo to laiko, kaip so
vietams įsiveržus į Lietuvą neteko
me Užsienio Reikalų Ministerijos. 
Jai keisti nėra priežaščių.

Šiaip jau verta priminti šia proga, 
jog Lietuvoj interesų diplomatinis 
atstovavimas yra išimtinai Diploma
tinės Tarnybos dalykas. Žinoma, 
net ir normaliais laikais ar norma
liomis valstybinio gyvenimo aplin
kybėmis gali būti naudinga, kad 
pašaliniai užsienio tarnybai žmonės 
užsiimtų diplomatiniais klausimais,

P. J. BELSKIS
Europoje likusius jiems nepažįsta
mus lietuvius. Vienas tokių šviesių 
pavyzdžių yra John Belskis ir jo 
žmona Dellia Belskienė, gyveną 
Amerikoje. J. Belskis, kilimo kėdai
niškis, emigravęs prieš 40 metų, o jo 
žmona — raseiniškė. Būdami darbš
tūs ir sąžiningi žmonės, jie įsigijo 
Amerikoje stambų ūkį.

Patys gyvendami pasiturinčiai, 
jie nepamiršo vargan patekusių ne
pažįstamų jiems lietuvių siuntė ir 
tebesiunčia maisto pakietelius Vo
kietijon, ir kituose kraštuose gyve-

nantiems lietuviams. Be to. jie pri
siuntė daug afidevitų lietuviams, 
gyvenantiems Anglijoje, Taip, pvz., 
keli coventriečiai jau išemigravo į 
Ameriką pp. Bielskių prisiųstais 
afidevitais, o keli dar laukia eilės 
taip pat jiems nepažįstamų p.p. Biels 
kių pakviesti atvykti Amerikon. Vie 
nam Coventryje gyvenančiam ,,Br. 
Lietuvio“ skaitytui Bielskienė ra
šo:

„Mes siuntėm, siunčiame ir siusi
me pagalbą savo nepažįstamiems 
broliams ir vaikams, atsidurusiems 
nelaimėje, ne todėl, kad siektume 
garbės, bet suprasdami, kad, jei mes, 
būdami lietuviais šito nedarysime, 
ar galite tikėtis Jūs tos pagalbos iš 
svetimųjų?“.

Prieš 40 metų p. J. Bielskis paliko 
Kėdainių lygumas, tačiau jo ir jo 
žmonos širdyse liko stiprus jausmas 
— nelaimėje ištiesti pagalbos ranką 
lietuviui.

Br. Pabalietis

į tai dar nesu gavęs. Tokią pat padėtį 
Bonnoje turi Estija ir Latvija.

Atstovybės steigimas Kuboje bū
tų liuksusas, kuriam mes lėšų netu
rime.

įeitų į kontaktą su svetimos vyriau- Iš vadovaujančių VLIKo asmenų 
sybėmis. Tačiau yra tvirta taisyklė, pasisakymų per jų atsilankymus Pa
ne tk formali, bet- ir atsargumo tai
syklė, kad tokie kontaktai atliekami 
susižinojus su savo kratšo diploma
tinėmis institucijomis. Todėl aš vy
liuos, kad kiekvienas Lietuvos pilie
tis, kuris nori ir galį tinkamu būdu 
patarnauti Lietuvai tais klausimais, 
kurie liečia diplomatinę sritį, daro 
tai su atitinkamu Lietuvos Atstovo, 
ar mano, kaip Diplomatijos Šefo, 
žinia.

Galimumai paskirti diplomatinius 
atstovus tuos'e kraštuose, kur jų nė
ra ir kur jie būtų naudingi, yra tyri
nėjami diplomatiniu keliu. Tai lie
čia pavyzdžiui Venecuelą ir Kolum
biją. Tais klausimais aš esu kontak
te su eile svetimų ambasadų Romo
je. Tačiau kalbant apie tuos klausi
mus ne taip sau, bet preciziniai, tiks
liai, jie ne visados yra tokioj šviesoj 
—■ optimistinėje padėtyje, kaip galė
tų atrodyti iš mūsų spaudos žinių. 
Maža paskirti atstovą ir jį pasiųsti. 
Reikia,, kad atatinkama vyriausybė 
jį priimtų ir pripažintų įrašydama 
atitinkamu titulu diplomatų sąra
šą. Kaip tik šiuo atžvilgiu ir atsiran
da dažnai neįveikiamų sunkumų, 
nes kai kurios vyriausybės tesutinka 
priimti neoficialų atstovą, kuris ne- 
figuruotų diplomatinių atstovų są
raše. Pvz., klystų, kas manytų, kad 
Ispanija ar Portugalija sutinka pri
imti normalų, pilnateisį Lietuvos 
diplomatinį atstovą. Mūsų atstovas 
Paryžiuje, Dr. S. Bačkis Ispanijoje 
ir Portugalijoje vizitų nėra davęs ir 
tenai išviso nėra buvęs. Aš tikiuosi, 
tačiau, kad Lietuvos atstovavimą 
Ispanijoje taip pat bus galimą su
tvarkyti. Lietuvos Konsulo Kolum
bijoje klausimu buvo padaryta ofi
cialių demaršų Kolumbijos vyriau
sybei per mūsų Pasiuntinybę prie 
Švento Sosto ir Kolumbijos amba
sadą. Tuo reikalu aš esu kontakte 
su Dr. S. Siručiu, Bogotoj, kuris 
buvo atskridęs pas mane į Romą. 
Taigi, Eltos žinia, kurioje ši oficiali 
intervencija nutylima, yra netiksli.

Kai dėl Vokietijos, tai būtų labai 
perdėta tvirtinti, kad ji sutiktų pri
imti Lietuvos atstovą/ Jeigu turima 
galvoje oficialus lietuves atstovas- 
Tokio atstovo Vokietija priimti ne
sutinka. Gi neoficialus Lietuvos at
stovavimas Bonnoje buvo mano su
tvarkytas man ten lankantis 1952 
metų pradžioje.

Vokietijos Užsienių Reikalų 
nisterija yra davusi sutikimą, 
mūsų interesais Bonnoje laikinai ir 
neoficialiai rūpinčiausi aš. Pereitų 
metų gale vėl buvau Bonnoje ir pra
šiau, kad Vokietijos Vyriausybė su
tiktų Lietuvos atstovavimą pasta
tyti į formalesnę plotmę. Atsakymo

Mi- 
kad

ryžiuje galima padarytį išvadą, kad 
VLIKo buvimą dabartinėje formoje 
pateisina jo noras privesti sutartinai 
su Diplomatinę Tarnybą, reikalus 
prie plačiosios konferencijos, nuo 
kurios priklausytų ir eventuali VLI
Ko reforma ir kiti nebeatidėliotini 
patvarkymai. Tačiau visuomenė ne
begirdi nieko tikslesnio šios konfe
rencijos reikalais; nesinorėtų tikėti, 
kad VLIKas vengia pasitarimų...

* * *
Kokiame stovyje yra dabar VLIKo 
santykiai su Diplomatine Tarnyba 
ir ar yra koks susitarimas šioje sri
tyje?

— Pirmiausias, esminis pagrindas 
visų užsienio lietuvių bendram dar
bui yra visų mūsų pasiryžimas ginti 
Lietuvos teises ir prisidėti prie Lie-' galiu ! 
tuvos nepriklausomybės atstatymo. 
Praktiško bendradarbiavimo tarp 
Diplomatinės Tarnybos ir VLIKo 
tvarka buvo nustatyta pereitų metų 
vasara. Būtent, buvo sutarta su VLI 
Ku, kad toks bendradarbiavimas 
vykdomas VLIKo Pirmininkui ir Di
plomatijos Šefui tariantis. Kiekvie
nas jų į pasitarimus gali kviesti rei
kalingus žmones; šiais metais suta
riau su VLIKo Pirmininku smul
kesnius nuostatus, kurie minėtą tvar 
ką papildo. Tokiu būdu sudarytas 
kelias savitarpiai informuotis ir 
svarstyti aktualius klausimus žo
džiu ar raštu, žiūrint reikalo.

Dėl konferencijos yra sutarta su 
VLIKu, kad ją šauks VLIKo Pirmi
ninkas ir aš, susitarę savo tarpe dėl 
vietos, laiko, dalyvių ir darbotvar
kės. Turėdamas galvoje, kad konfe
rencija turi būti paruošta labai 
kruopščiai ir atydžiai buvau pasiū
lęs VLIKui, kad konferencijos pro
jektą abdirbtų didesnė komisija, 
kuri susirinktų Amerikoje.

Siam pasiūlymui neradus pritari
mo, buvo sutarta sudaryti mažą ko
misiją Europoje, iš VLIKo ir mano 
atstovų. Jos uždavinys, paruošti su
manymus reikalingus konferencijai 
sušaukti ir pristatyti juos patvirtinti 
VLIKo Pirmininkui ir man. Mano 
atstovu komisijoje yra dr. A. Geru
tis. Apie sumanymą reformuoti VLI- 
Ką ir dargi konferencijoje nesu pain 
formuotas.

Nėra abejonės, jog iš konferenci
jos Laukiama realių ir konkrečių dar 
bo vaisių. Todėl jos parengimas turi 
būti labai rimtas.

Kita konferencijos pasisekimo są
lyga būtų demokratiškumas, kuris 
turėtų pirmiausiai pasireikšti tame, 
kad visuomenė pasakytų spaudoje ir 
kitais būdais savo nuomonę ir pagei
davimus dėl konferencijos dalyvių, 
svarstytinų klausimų ir t.t.

15 MINUČIŲ!
Ministeris, atlikdamas savo parei

gas, gali pastoviai paskirti valandą 
apsimąstymui, nepriimdamas jokių 
interesantų. O kaip su paprastais 
kasdieniais žmonėmis?

Kiekvienas yra paliktas savo ini
ciatyvai. Tačiau ar daug kas pasi- 
skiria laiką susimąstymui?

— Apsimąstyti? O, aš turiu ir 
taip daug darbo! — bet kas pasakys.

L. Berard reikalavo valandos. 
Įsivaizduokime, kad mes tam reika
lui paskiriame pusvalandį. Ar sutik
tumėte su tuo?

— Jūs norite, kad apsimąstymui 
paskirčiau pusvalandį? Ne, nieka
dos! — kas nors atsakys.

Na, tai paskirkime 15 minučių. 
Kas negalėtų, atlikęs visus darbus, 
15 min. apmąstyti savo gyvenimą 
Iš 1.440 minučių tik 15? Nesakysi
me, kad nebegalime!

— Ne, aš nesakau, kad negaliu, 
bet nenoriu: men tai neturi reikš
mės !...

„Galėti“ yra didingas žodis, Aš 
Daug žmonių galį! 

Dar daugiau^galėtų, jei tik panorėtų 
suprasti apsimąstimo naudą. Bet jie 
to nenori.

„Gydytojas, kuris dienos bėgyje 
nebranda laiko apsimąsyti, parengda 
mas maldą ir apsimąstymu savo pa
cientams patarimus, įkvėptus Dievo, 
negali sudaryti jiems dvasinės atmos 
feros, reikalingos jų pilniam pagydy
mui. Išblaškytas savo praktikos pa
reigų, jis veda vargingų ir nepakanką 
gyvenimą, kuriame retai atranda 
ramybės ir apsimąstymo progų, ne
duodamas savo pacientams to, ko 
jie labiausiai iš jo laukia“.

Wilbois, kuris specialiai studija
vo jaunimo auklėjimo problemą, 
įterpia pusvalandį apsimastymo į 
kiekvieno studento dienotvarkę. Jis 
aiškina, kokiu būdu tie „bežodžiai 
daiktų ir savęs apmąstymai įgali ir 
turi būti praktikuojami, ir baigia:

„Prekybininkas, kuris kiekvieną 
vakarą 30 minučių apmąstytų sa
vo reikalus, pamatytų, kad jo min
tys krinta kaip aukso lietus. Kiek
vienoje šeimoje, kiekvienoje mokyk
loje, kiekvienoj įmonėje tai turėtų 
būti griežtai įpareigojama.

(Tęsinys) Vaclovas Biržiška

LAIKINOSIOS
„VYRIAUSYBES”

■ (Lietuva Nr. 3)

priklausomybės atstatymą ir 1812 m. 
liepos 11 d. kreipėsi į laikinąją „Lie
tuvos vyriausybę“, ragindama ją prie 
tos konfederacijoj prisidėti. Tuojau 
įvairiuose Lietuvos miestuose (ap
skričių centuose: Vilniuje, Kaune 
Telšiuose, Raseiniuose ir kitur) bu
vo sušaukti vietinių bajorų susirin
kimai, kurie pareiškė norą prisidėti

to, kad tuo būdu norėjęs apsaugoti 
universiteto patalpas nuo jų panau
dojimo kariuomenės reikalams. Pa
našiai aiškinosi ir Napoleono dek
retu Vilniaus miesto prezidentu pa
skirtas Mykolas Roemris (Vytauto 
Didžiojo Universiteto rektoriaus My 
kolo Roemerio prosenelis).

DIDELIS NUOSTOLIS
Nepaskiriant trumpučio laiko, ku 

ris atlieka nuo kitų pareigų, apsi- 
mastymui, pačiam žmogui yra dide
lis nuostolis.

Dr. Paul. Tournier „Medicine de 
la personne“ knygoje štai ką tvir 
tina:

Būsiu labai dėknigas kiekvienai 
organizacijai ar atskiriems žmo
nėms, kurie praneš man tuo reikalu 
savo patarimus ir samprotavimus.

* * *
Pagal Vyskupo Brizgio pareiškimą 
Nepriklausomajai Lietuvai išeina, 
kad Italija sutiktų Jums grąžinti ofi
cialų diplomatinį statusą, tačiau tai 
paliestų Italijos sutartis su kitomis 
valstybėmis?

Atrodo, kad Šitokia versija, kiek 
nepaprasta diplomatinės teisės at
žvilgiu, yra reikalinga šiokio tokio 
paaiškinimo bei papildymo. Padėtis 
nėra tokia dramatiška, kad Lietuvos 
diplomotiniam atstovui priimti Ita
lijos Vyriausybė turėtų panaikintį 
kokią sutartį, o ją panaikinusi nega
lėtų sustoti, bet turėtų naikinti daug 
kitų svarbių sutarčių. Italija neturi 
jokios tarptautinės sutarties, kuri jai 
draustų priimti Lietuvos atstovą. Ne 
priimdama jo ji vadovaujasi politi
kos sumetimais, savo krašto intere
sais, kaip jį juos supranta.

Simpatija, kurią Italų Vyriausybė 
rodo mūsų bylai yra vienas dalykas, 
o jos laikysena formaliais klausimais 
— kitas. Šitomis temomis aš kalbė
jau su italų valdžios įstaigomis.

Jonas Masiulis

PAVYZDŽIAI
Autoritetai gerai supranta apsi- 

mąstymo naudą.
Jaunas karininkas, patenkintas 

savo pasisekimais, buvo paklaustas 
tiesioginio viršininko, savo draugo:

— Ar jūs visame savo gyvenime 
buvote kada nors vienas valandą ar 
dvi? Jei jūs iš tikrųjų turite progų 
susimąstyti, esate stiprus vyras.

Kai karininkas neatsisakė tuo 
pasinaudoti, viršininkas pridėjo:

— Jūs galite suprasti, koks tai 
svarbus įprotis.

Ir Maeterlinchas pripažįsta išvidi
nę, tylą. Jis rašo:

— Didelę savo gyvenimo dialį 
mes jieškome vietų, kur nėra tylos. 
Kai tik du ar trys žmonės susitinka, 
jie galvoja kaip atsikratyti nemato
mu priešu, nes daugybė draugysčių 
neturi kitokio pagrindo, kaip tylos 
nekentimas!

„The Life of Bee“ autorius rašo:
— Atsimink tą dieną,kai be baimės 

sutikai pirmą tylą. Tai buvo... grį
žus iš iškylos, kam nors numirus ar 
kur nors nenusisekus... Sakyk, ar 
tai nebuvo dieviška dovana?

— Mes negalime susidaryti tik
ro įspūdžio apie tą, kuris niekuo
met neužlaiko tylos. Kas nors gali 
pasakyti, kad jo siela turi būti be 
ateities.

Kiek vėliau jis priduria: '
— Sielos yra pasveriamos tyla.
Garsusis Paul Claudel, rašytojas 
buvęs ambasadorius, visuomet 

Jis su 
Ecclesiartic'us (Šv.

ir
atrasdavo laiko apmąstyti, 
dėmesiu skaitė
Rašto) tekstą:

Nesibijokite, 
dėmesio vidaus 
sielos gelmių dieviškai muzikai.

Jis mėgo: ir šį Izaijo pasakymą:
—■ Nekalbėk to, kas yra nenau

dinga.

skirdami perdaug 
reikalams — jūstį

Pagal R. Plus S. J. 
k- J. K8.

ni valstiečiai. Šis sąjūdis greitai per
simetė ir į kitas Žemaitijos vietas. 
Daug-kur valstiečiai pradėjo pulti 
ginkluotą rusų palydą (konvojus), 
lydinčią jau sugaudytus rekrūtus, 
atimtus vyrus valstiečius įliedami į 
sukilėlių eiles. Šiam sąjūdžiui labai 
išsiplėtus, sukilo ir bajorai. Jau 1831 
m. kovo 26 d. buvo užimti Raseiniai,

Napoleono paskirtos „vyriausy
bės“ uždavinys buvo remti prancūzų 
karinę veiklą Rusijoje. Kad tas dar
bas geriau sektųsi, Lietuva ir admi
nistraciniu atžvilgiu buvo Prancūzi
jos pavyzdžiu perorganizuota: ap
skrityse buvo skiriami paprefekčiai, 
o kiekvienoje keturių gubernijų (Vil
niaus, Gardino, Minsko ir Balsto
gės), į kurias Lietuva buvo padaly
ta, sudarytos „gubernijų vyriausy
bės“, priklausančios trijų ‘asmenų ko 
misijos (tik Vilniaus gubernijoje ko
misijos priešakio buvo Napoleono 
pastatytas vien tik karinės valdžios 
priklausąs gubernatorius Jominis).

Faktiškai tai „vyriausybei“ Napo
leonas pavedė finansų administravi
mą, kariuomenės maitinimo, vieti
nės kariuomenės, tautinės gvardijos 
ir žandarmerijos organizavimą. Bet 
ir šiose darbo srityse „vyriausybė“ 
nebuvo savaranki. Pvz.. organizuo
jant 4 raitelių ir 5 pėstininkų pulkus, 
jų vadai ir štabai (kad ir iš vietos 
žmonių) buvo paskirti paties Napo
leono įsakymais (pėstininkų pulkų 
vadais — Al. Chodkevičius, K. Ti- 
zenhauzas. Bispingas, Przezdzieckis 
ir Capskis ir raitelių — Mykolas. Tiš 
kevičius, Vavzeskis, Bajeckis ir Obu 
chovičius). Šis „Lietuvos kariuome
nės“ organizavimas ir joj įliejimas 
į prancūzų armiją ir buvo vienas

svarbiausiųjų „vyriausybės“ atliktų 
darbų. Jau liepos 25 d. ji nustatė to
kius naujokų kontingentus: Vil
niaus gubernijai — 3000, Gandino — 
2500, Baltstogės — 1500 vyrų; rug
pjūčio 1 d. buvo nustatyti raitelių 
kontigentai: Vilniaus gubernijai — 
1377, Minsko — 1307, Gardino — 
996 ir Baltstogės — 370 vyrų. Bėg
liams gaudyti ir tvakai palaikyti rug 
piūčio 12 d. įsakoma sudaryti 6 žan
darmerijos batalionai po 6 kuopas 
kiekvienas. Ir rugsėjo 12 d. įsakoma 
kiekviename mieste sudaryti tautinėj 
gvardijos, į kurias turėjo stoti visi 
(nuo 18 ligi 50 metų amžiaus) miestų 
žemės savininkai, amatininkai ir pirk 
liai. Tuo būdu čia buvo įvesta grynai 
prancūziška kariuomenės šaukimo 
sistema, ir ..vyriausybė“ šiuo atžvil
giu vykdė tokias funkcijas, kaip 
Prancūzijos departamentų tarybos 
ir prefektai.

Nors „vyriausybės“ veikla buvo 
skiriama ne savo krašto, o prancūzų 
kariuomenės reikalams, bet turėta 
vilties galutinai nusikratyti rusų oku 
pacija ir iš karą laimėjusio Napoleo
no išgauti su Lenkija sujungtos Lie
tuvos valstybinę nepriklausomybę.

Kartu vyko ir tam tikras politinis 
darbas. Kaip tik tuo laiku Varšuvoje 
buvo susidariusi generalinė konfe
deracija, kurį paskelbė Lenkijos ne-

prie Lenkijos konfederacijos ir tuo 
būdu susijungti su nepriklausoma 
pasiskelbusia Lenkija. Tuoj po to 
„Lietuvos vyriausybė“ delgavo savo 
narį Jelskį į Varšuvą, ir šis rugpjū
čio 12 d. įteikė Lenkijos generalinei 
konfederacijai Lietuvos prisijungimo 
aktą.

Bet tuo tarpu karo eiga pakrypo 
prancūzų nenaudai. Jų kariuomenė 
pradėjo iš Rusijos trauktis, vėliau 
galvotrūkčiais per Lietuvą bėgti. 
Kartu su prancūzų kariuomene pa
sitraukė ir naujai sudarytos karinės 
Lietuvos formacijos. Visa karo metu 
sudaryta administracinė organizaci
ja sugriuvo ir, greitai rusams užėmus 
visą Lietuvą, tuojau buvo grąžinta 
senoji rusų administracinė sistema. 
Norėdamas Lietuvą nuraminti ir su
daryti joje rusams nuotaiką, caras 
Aleksandras jau 1812 m. gruodžio 
12 d. paskelbė amnestijos įstatymą, 
kuriuo buvo dovanojami visi karo 
metu Lietuvoje padaryti prieš Rusiją 
ir jos santvarką nusikalstamieji dar
bai- Tuo būdu nebausti ir su pran
cūzais į užsienius nesuspėję laikino
sios „vyriausybės“ nariai: jie tik tu
rėjo pateikti rusų administracijai 
šiokius tokius pasiaiškinimus dėl 
savo elgsenos karo metu. Pvz., uni
versiteto rektorius Jonas Sniadeckis 
visiškai išsiteisino, aiškidamasis su
tikęs įeiti „vyriausybės“ sudėtin dėl

III
Ligi Vienos Kongreso laikų ir net 

vėliau vis buvo bandoma Lietuvą, 
kaip atskirą valstybinį vienetą, su
jungti su Lenkija, virtusia po Vienos 
Kongreso rusų valdoma „karalija“, 
ios viltys buvo net padidėjusios, kai 
1814 m. balandžio 15 d. įsakymu bu
vo grąžinti po 1812 m. sekvestruo
tieji dvarai ir 1817 m. liepos 13 d. 
įsakymu ketinama atgaivinti Lietu
vos kariuomenę, iš Lietuvos ir Gudi
joje rekrutuojamų vyrų sudarant at
skirą Lieuvos korpą. Tačiau tas va
dinamasis Lietuvos korpas nebuvo 
laikomas net Lietuvos teritorijoje 
ir greitai virto tik pliku rusų kariuo
menės dalinio vardu.

1830 m. lapkričio 29 d. Lenkijoje 
prasidėjo grynai karinis sukilimas, 
privertęs rusus visą savo Lenkijoje 
kariuomenę atitrauktį į šiaurę, į 
Lietuvos pasienį. Zinia apie sukili
mą .greitai pasklido ir Lietuvoje, bet, 
savo kariuomenės neturėdami, Lie
tuvos bajorai, kad ir slaptai bruzdė
dami, vis dar nesiryžo sukilti, nors 
Lietuvoje sąlygos sukilimui buvo la
bai palankios, nes rusų įgulos pra
džioje čia buvo labai negausios. Ta
čiau rusų valdžiai pradėjus Lietuvo
je masinį vyrų rekrūtavimą, jau 1830 
m. vasario mėnesį kaikuriuose Že
maitijos valsčiuose sukilo patys vię-

o kovo 28 d. Telšiai ir Šiauliai; vė
liau sukilimas išsiplėtė ir į kitas ap
skritis Upytės (Panevėžio), Uk
mergės, Užnėrio (Švenčionių), Tra- 
<cų, Ašmenos — ir veikiai apėmė be
veik visą Lietuvą, išskyrus Vilnių ir 
Kauną. Sukilimas turėjo tą būdingą 
savybę, kad į sukilėlių eiles savano
riškai jungėsi valstiečių masės, ku
rios po pergalės tikėjosi sulaukti ir 
baudžiavos panaikinimo.

Sukilimui plečiantis, tuojau iškilo 
reikalas kraštą organizuoti kovai su 
okupantu, taigi greta karinių pajėgų 
reikėjo sudaryti ir civilinę valdžią. 
Bet priešingai tam, kas vyko 1794 m.

Pusi. 21 — .
sukilimo metu, čia nebuvo sukurta 
jokios centrinės visą kraštą apiman
čios valdžios. Viename arba kitame 
apskrityje tik prasidedant ginkluo
tam sukilimui, tuojau buvo sudaro
ma ir savoji vietinė laikinoji „vyriau
sybė“ ; jų pridygo krašte tiek, kiek 
buvo apskričių. Lietuva tuo momen
tu virto kaip ir savotiška vieno nuo 
kito nepriklausančių savarankiškų 
apskričių federacija.

Sukilėliams užėmus Raseinius, ko
vo 28 d. buvo sudrayta laikinoji Ra
seinių apskrities „vyriausybė“ iš Juo 
zo Rimkevičiaus, Juliaus Gruževskio 
i Igno Stankevičiaus. Sukilėliams 
privertus negausią generolo Bartolo- 
miejaus vadovaujamą rusų kariuo

menę pasitraukti į Prūsiją, balandžio 
15 d. susirinkę Raseinių bajorai su
darė jau „Pilnutinę laikinąją Rasei
nių vyriausybę“, kurios priešakin 
apskrities vado titulu buvo pastaty
tas Ezekielis Stanevičius. Tuojau prie 
tos „vyriausybės“ buvo sudarytos ir 
atitinkamos komisijos: policijos — 
su viršininku Roku Pšeciševskių, 
maitinimo' — vadovaujama Leonar
do Volmero, iždo — vadovaujama 
Jančevskio ir karo — vadovaujama 
Kazimiero Kontrimo.

Sukilėliams kovo 28 d. užėmus 
Telšius, susirinkę bajorai apskrities 
Sukilėlių vadu išrinko Anuprą Jace
vičių. Jo pasiūlymu tuojau buvo su
daryta ir laikomoji Telšių apskrities 
“vyriausybė“. Jos priešakin buvo 
pastatytas Vladimiras Gadonas, ku
ris pats savarankiškai pasirinko ki
tus „vyriausybės“ narius ir suorga
nizavo atitinkamus skyrius: teisin
gumo,, policijos, sveikatos, fabrikų, 
maitinimo, pašto (susisiekimo), miš
kų priežiūros, intendantūros ir sa
vanorių šaukimo. Šį apskrities „vy
riausybė“ laikė save ir karinių suki
lėlių pajėgų vyriausiu organu. Pvz., 
pasirėmusi 1794 m. įstatymu, ji sutei
kė tam pačiam Jacevičiui generolo 
laipsnį.

Šiauliuose vyriausią karinę vado
vybę į savo rankas paėmė Pranas 
Šemeta su Konstantinu Herubavi- 
čium, kurie sudarė iš vietos dvarinin 
kų jr laikinąją apskrities „vyiausy- 
bę“ ; į ją įėjo: maršalka Kauneckis, 
Adolfas Pšeciševskis ir kt. Rusams 
greitai paėmus Šiaulius, ir apskri
ties „vyriausybė“ iš čia turėjo pasi
traukti.

(V. <U
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pramokęs, ją ir vokiškai, nors ji ne
buvusi taip gerai išmokusi ir turė
jusi dėl to per tardymą vargo, nes 
ten vis griebdavosi lietuvių kalbos, 
nemokėdama pakankamai vokiškai, 
ir sukėlusi tardytojų įtarimą. Jai vis- 
dėlto pavyko pro visus tikrinimus 
praeiti ir patekti į vakarų Vokietiją 
kartu su ją globojusiu vokiečiu.

Nors ji grįždama į Lietuvą buvusi 
tik maža mergaitė, bet gerai pajutusi 
bolševikų melą ir apgaulę. Jai Lie
tuvos gyvenimas Luebecke rusų bu
vo nupasakotas visai kitaip, kaip iš 
tikrųjų buvo. Nors ji su seserimi bu
vo tik 6 ir 9 metų mergaitės, jos bu
vo tardomos ir įtarinėjamos, kad esan 
čios šnipės ir išdavikės. Su ja grįžu
sieji lietuviai verkdavo ir dejuodavo 
dėl savo kvailumo, bet jau nebegalė
jo savo likimo pakeisti.

Grįiusiųjų i Lietuvą likimas.
Vokietijos Krašto Valdybą šiomis 

dienomis aplankė jauna lietuvaitė, 
kilusią iš Tauragės, kuri 1945 m. iš 
Luebecko, rusų įkalbėta, grįžo į Lie
tuvą, o dabar, apsimetusi vokietaite, 
atvyko su vokiečių transportu į va
karų Vokietiją.

Ji su seserimi ir dėde 1944 m. pasi 
traukė į Vokietiją. Kulme pasimetė 
su dėde ir, likusi su savo penkerių 
metų seserimi, atsidūrė Glueckstad- 
te. Ji pati karo pabaigoje buvo vos 
devynių metų mergytė. Po .kapitulia
cijos, 1945 metų rudenį, Luebecke 
susirado rusų konsulatą arba įstai- 

vgą, kurią tuomet taip vadindavo.Kon 
sulate buvo vienas lietuvis karinin
kas, majoro laipsnyje, kuris ją pri
kalbinėjo grįžti į Lietuvą. Ji su sese
rimi buvo apgyvendinta įstaigoje di
deliame kambaryje, kuriame rinkosi 
tokie rusų privilioti repatriantai. Po 
dviejų savaičių susirinko apie 20 as
menų ir pirmuoju transportu buvo 
išgabenti į Gardiną.

Kol buvo rusų įstaigos Luebecke 
žinioje, visi buvo labai globojami ir 
gerai penimi. Pakelėje į Gardiną 
maistas taip pat buvo geras ir niekas 
grįžtančiųjų neskriaudė. Reikalai vi
sai pakitėjo Gardine. Jie ten buvo su
varyti į požeminių bunkerių stovyk
lą, kur jau buvo apie 900 tokių su- 
grįžėlių. Daugumas buvo ukrainie
čiai. Lietuvių buvo apie 300. Čia vi
sų pirma atėmė sugrįžėliams visus 
daiktus, rūbus, brangenybes ir viską, 
kas tik buvo vertinga. Jai atėmė dar 
iš motinos paveldėtą auksinį laikro
dėlį ir šiaip viską. Nors buvo vaikas, 
turėjo tuojau eiti įdarbą, rinkti ša
kas ir pan. Valgis buvo neapsako
mai blogas. Pietums davė kažin ko
kių mirkytų grūdų sriubos ir vieną 
50 gramų riekutę duonos. Vėliau 
duonos normą padidino iki 100 gr.

Suaugusius tardė ir klausinėjo. Jau _____ ________ _______
nus vyrus paėmė neva .vienai dienai ninkQ, kuris kartu buvo ir svarbus išsisukti nuo primetamų kaltinimų, 

sovietinių šnipų tinklo agentas. Nustatyta, kad daugelis slaptų už
Šioje knygoje Chambers aprašo, sienio reikalų ministerijos dokumen- 

kaip jis bylą iškėlė ir visus sunku
mus, kuriuos jij turėjo nugalėti, no
rėdamas įrodyti nusikalstamąją His 
s‘o veiklą. Jis mini kelias šnipų gru
pes ir pasakoja, kaip vyko šnipinėji
mas, arba, jo žodžiais tariant, kaip 
vikė „aparatas“. Vienu metu šnipi
nėjimas buvo toks aktyvus, kad net 
trys'fotografai turėjo pastovų dar
bą, fotografuodami agentų patiek
tus slaptus dokumentus...

Savo akciją prieš Alger Hiss Cha 
mbers pradėjo jau 1939 metais. Prez. 
Rooseweltas, paskaitęs jo patiektus 
kaltinimus, nusijuokė ir pasakė tuo
metiniam užsienių reikalų ministe- 
rio pavaduotojui, Adolf Berte, „eik, 
ir šok-į ežerą“. Metai bėgo, Hissas 
dirbo savo darbą (ir be abejo siuntė 
slaptus pranešimus Kremliui) ir nie
ko neatsitiko. Prez. Trumanas tą by
lą pavadino „raudona silkė“.

Neteisinga būtų sakyti — nieko 
neatsitiko. Hissas buvo tokioje pozi
cijoje, kad be didelio vargo galėjo ncįplauktų nors vienas komunistas-

Šilutėje. Ten nesiregistravo, bet var
go elgetaudama. Kadangi Lietuvoje 
ūkininkai jau buvo sulikviduotj ir 
neturtingi, tai dažnai traukiniais 
slapta nuvažiuodavusi į Rygą ir elge
tavusi arba padėjusi dirbti pas apy
linkės ūkininkus. Šilutės apylinkė
je susipažinusi su vienų partizanų 
ryšininku vokiečiu, kuris valdė vieną 
ūkį kaime. Tas ūkis jau priklausė 
kolchozui, o^partizanų ryšininkas 
buvo to kolchozo brigadierius.

Kai prasidėjo vokiečių registraci
ja, tai to vokiečio prikalbėta, užsi
registravo kaip vokietė, nurodyda
ma, kad pametusi dokumentus ir pa
meluodama. kad gimusi Karaliaučio- 
je, o ne Tauragėje. Tas vokietis ir 
jo vienas draugas milicijoje paliudy

K A MES DARYTUME?
Ką mes darytume sužinoję, kad sunaikinti patį Chambers. Žinoma, 

pusė mūsų diplomatų užsienyje yra ir nesnaudė.
slapti komunistų agentai? Kad VL~ — 
IK*e kiekviename posėdyje dalyvau
ja sovietinis agentas, kuris tuojau 
pat pasiunčia į Kremlių detalizuotus 
pasitarimų nuorašus? Kad DBLS 
sėdi mūsų pinigais apmokamas žmo 
gus, kuris visus mūsų sąrašus, visus 
adreso pakeitimus tuojau pat prane
ša sovietinei ambasadai? Taigi,ką 
darytume?

Juoktis iš to nereikia, nes panaši 
padėtis buvo JAV. Ar bent, atrodo, 
panaši, kai pasiskaitai Whittaker 
Chambers parašytą knygą „Witness“ 
(Andre Deutsch leidinys 21 šil.)

Whittaker Chambers pats buvo 
komunistas ir gerokai pažengęs jų 
hierarchijoje, bet vieną gražią dieną 
atsivertė ir buvo pagrindinis liudi
ninkas antikomunistinės veiklos by
loje prieš Alger Hiss, augštą JAV 
užsienių reikalų ministerijos valdi- vyras, naudojo visus galimuj trikus

Tuo labiau, kad pats Chambers ne 
buvo visiškai aiškus verteiva. Jis bu
vo komunistu, šnipinėjęs komunis
tams. Tėvas jo nemylėjo. Vėliau jis 
išsiskyrė ir su motina. Jo močiutė 
pamišo ir visą laiką turėjo būti sau
goma, nes vis grąsino papjauti ką 
nors su peiliu. Jo jaunesnis brolis bu 
vo girtuoklis ir nusižudė. Tėvas ne 
visiškai aiškiai mirė vonios kamba
ryje.

Ir štai tas Chambers kaltina vieną 
labiausiai krašte gerbiamų žmonių 
ir dar tokiais fantastiškais, neįtiki
mais kaltinimais. (Dabar, žinoma, 
jie jau nėra tokie neįtikinimi...)

Pati byla tęsėsi labai ilgai ir jos 
metu buvo nepaprastai įdomių susi
kirtimų tarp liudininko ir kaltina
mojo, beį jų advokatų.

Hissas, gerai išlavintas ir gudrus
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darbams. Aiškino, kad kitą dieną 
grįšią. Kai negrįžo, tai artimuosius 
ir motinas ramino, kad grįšią po sa
vaitės. Bet taip iš jų niekas ir nebe
grįžo ir jų likimas liko nežinomas.

Tauragės nebę.atpažino.
Luebecko „konsulate“ lietuvis ka

rininkas ją raminęs, kad Tauragė 
esanti nesugriauta ir ten būsią gera 
gyventi. Kai ji pagaliau atvažiavo į 
Tauragę, tai rado jau nuo pat stoties 
tik griuvėsius, taip kad iš pirmo 
žvilgsnio miesto negalima buvo pa
žinti.

Į Tauragę pateko pro Kauną. Iš 
Gardino jau su transportu nuvežė į 
Kauną ir paleido, be maisto ir be 
pinigų. Arti stoties jas užkalbino 
vienas mielaširdingas žmogus, kuris, 
sužinojęs jų likimą, nuvedęs prie 
netoliese stoties buvusių būdelių, nu
pirko joms maisto ir davė 20 rub
lių, už kuriuos ji galėjo sau ir sese
riai nupirkti geležinkelio bilietą į 
Tauragę. Tauragėje, senoje Vytau
to gatvėje, kurios naujo pavadini
mo nebeprisimena, nes lietuviai gat
ves tebevadiną senais pavadinimais, 
rado dėdės šeimą savųjų namų griu
vėsiuose, įsitaisiusią su šešiais vai
kais rūsyse. Dėdė ir jas priėmė, nors 
.gyventi nebuvo iš ko. Ji ėjusi pas apy 
linkės ūkininkus uždarbiauti ar kiek 
prasimaitinti. Taip pat pradėjusi lan 
kyti mokyklą, kuri betgi buvusi ru
siška, Joje lietuvių kalba buvusi 
tik vieną kartą savaitėje. Po kelių 
mėnesių metė lankiusi tą mokyklą, 
kurioje vistiek nieko nesuprato ir 
dvejus metus, 1947/49 lankiusi va
dinamą „suaugusių gimnaziją“.

Toji „suaugusių gimnazija“ iš tik
rųjų buvusi vargo mokyklą, vieno 
senuko mokytojo vedama. Jis su 
žmona buvo jos vieninteliai moky
tojai, o mokiniai buvo visokio am
žiaus ir išsilaivinimo. Mokykla ne
turėjusi jokiiį teisių. Mokytojui bu
vo mokamas mokinių tėvų mažas 
atlyginimas. Mokytojui trūko ir va
dovėlių ir mokslo priemonių. Mokė 
iš kelių pas jį dar užsilikusių vado
vėlių, juos paskolindamas. Ji ten mo
kėsi skaityti, rašyti, “skaičiuoti, pai
šybos ir rankdarbių. Mokytojui 1949 
m. susirgus, jos daugiau nebelankė. 
Išeito mokslo pažymėjimui gavo tik 
paprastą mokytojo raštelį, kad pas 
jį tokį tai laiką mokėsi. Mokykla 
buvusi mokytojo bute, Spelverio 
name, Birutės ir Dariaus-Girėno 
gatvių kampe.

tų buvo nukopijuoti sena rašomąja 
mašinėlė, kuri priklausė Hisso žmo
nai, bet prieš teismą kažkur paslap
tingai dingo. Teisėjo klausiamas, ko 
dėl oficialūs dokumentai buvo rašo
mi ta privačia mašinėle, Hissas ra
miai atsakė: iki savo mirties aš stebė 
siuos, kaip Chambers‘ųį pa vyk <5 įsi
brauti į mano butą ir pasinaudoti ta 
mašinėle“.

■Perskaičius tą knygą, žmogus pra 
dedi nebetikėti niekuo. ^Atrodo, kad 
ir tavo artimiausias draugas su ku
riuo kartu bėgai į vakarus nuo rau
donojo siaubo, šiandien jau gali bū
ti reformuotas ir tik saldliežuvauja, 
norėdamas galimai daugiau iš tavęs 
sužinoti. Ir kyla tada klausimas, 
kaip mes pasijustume, sužinoję, kad 
mūsų organizacijos yra apsėstos ko 
munistinių šnipų ir ką darytume?

Nenuostabu tada, kai amerikiečiai 
taip stropiai tikrina emigrantus ir 
net turistus, bijodami, kad su .jais
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PLB Europos bendruomenių pir
mininkų suvažiavime. ■

PLB Prancūzijoje tebėra organi
zavimosi stadijoje, bet ne dėl lietu
vių nepaklusnumo, nesutarimo ar 
dėl veikiančios L. S. Draugijos Pran 
cųzijoje interesų nesuderinimo su 
PLB tikslais.

L. S. Dr-ją, kaip didžiausias Pran 
cūzijoje organizacija ir oficialiai vei
kianti nuo 1944 m., jau 1950 metais 
buvo sušaukusi Prancūzijos lietuvių 
sąskrydį ir sudariusi Prancūzijos 
LOK'ą. Dėl įvairių kliūčių — emi
gracinių, administracinių ir juridi
nių — atsistatydino. Lietuvybės Iš
laikymo Tarnybos valdytojui pasiū
lius, buvo sudarytas naujas LOK'as, 
kitaip tarint L. S. Dr-jos Valdyba 
apsiėmė eiti LOK'o pareigas. Dabar 
jau ruošiamos rinkimų taisyklės ir 
yra apsispręsta pravesti PLB Tary
boj ir garbės teismo rinkimus liki 
šių metų rudens. Tenka pastebėti, 
jog PLB vardu jau dalyvaujame Tarp 
tautiniuose Sąjūdžiuose, kaip M. M. 
M., Entante Mondiale des Femmes 
etc.

Žinoma, kad PLB Prancūzijoje 
vargai nesibaigs su rinkimais. Po 
rinkimų kils jos legalizavimo reika
las.

PLB Prancūzijoje veikti be leidi
mo nebūtų jokios prasmės, nes ji ne 
galėtų vadovauti visuomeniniam lie 
tuvių gyvenimui ir atlikti savo funk 
cijų.

Praktiškai L. Š Dr-ja Prancūzijo 
je apima ir vairuoja veik visą visuo
meninį, kultūrinį Prancūzijos lietu
vių gyvenimą ir net politines mani
festacijas globoja ir organizuoja, 
bet» niekuomet jinai nėra susilaukusi 
dėl to kokių nors trukdymų ar per
spėjimų.

Prancūzijoje veikia, Lietuvių Ka
talikų Misija Prancūzijoje, Lietuvių 
Sąjunga Strasburge, Lietuvių Fede- 
ralistų Sąjungą prie Prancūzijos 
Krikščionių Darbininkų Konferenci 
jos veikiančią Lietuvių Darbininkų 
Sekciją, bet pastaroji jau veikia Pran 
cūzų išvardintos Konferencijos rė
muose ir kontrolėje. Visi kiti lietu
vių sambūriai, apie kuriuos kartais 
minima spaudoje, veikia be leidimo 
ir oficialiai negali pasireikšti, išsky
rus Lietuvių Studentų Paryžiuje Sek 
ciją, kuri veikia L. Š. Dr-jos globoje. 
Prancūzijoje, pagal esamą pas Lie
tuvos Astovą kartoteką, priskaito- 
ma dar g.pie 1500 lietuvių, Lietuvos 
piliečių (skaitant su šeimomis). Jų 
tarpe lietuvių ir lietuvių kilmės yra 
apie 1200 asmenų Iš seniau emigra 
vusių į Prancūziją (nuo 1911 m.) yra 
650, pabėgėlių emigravusių į Pran
cūziją (po 1944 m.) yra 550 ir Pary
žiuje ir jo apylinkėse yra apie 325, 
o provincijoje yra išsiblaškę visi kiti 
lietuviai. Kiek stambesnės lietuvių 
kolonijos yra Meurthe et Moselle, 
Mjose 11 e, Nord, Pas de Calais, Cal
vados. Isere, Rhone, Haut Rhin 
(Mulhuose'oje ir Thann), Bas Rhin 
(Strasburge), Alpes Maritimes depar 
tamentuose. Kituose departamentub 
se yra lietuviai išsiblaškę po vieną

gi 15.000, o už tris ligi 22.000 f 
Šeima turinti šešis vaikus gauna di 
giau šeimos priedų, negu šeimoj t 
vas uždirbą.

Šiais metais Prancūzijoje, ypi 
Paryžiuje pradeda siausti nedarbą 
Kiekvieną mėnesį turime maždat 
po penkis šešis bedarbius ir jais di 
niausiai yrą asmenys, kurie nedari 
paramas tvarkančių nuostatų yra i 
lenkiami.

Nedarbas šiemet skaudžiai bu’ 
palietęs net buvusius lietuvius legi 
nierius. Kadangi santaupų netui 
ma, tai ypač stengiamasi lietuvian 
padėti ligos ir nedarbo atvejais tiej 
L. Š. Dr-ją, tiek per BALF'ą.

Turint galvoje visokius sunkumt 
Prancūzijoje įsikurti, Prancūzija yi 
lyg pereinamas punktas, iš kur dai 
guma jau emigravo, o kiti rengia 
emigruoti. Pastaruoju laiku rengia 
emigruoti ne vienas lietuvis vedi 
prancūzę, nes gali išvykti pagal Pra 
cūzijos kvotą įJAV gana greit, p 
6 ar 8 mėnesius.

Atrodo, jog Prancūzijoje beliks ti 
senieji emigrantai, o naujieji — dat 
gumą buvusių legionierių, kurie d 
pairusios sveikatos gauna šiokias t 
kias pensijas ir turi pirmenybių da 
bo gauti.

Lietuvių nutautėjimo reikalas Pi 
cūzijoje yra gana ryškus, ypač seni 
siuose emigrantuose. Taip Villeruj 
te, prie Caen, kur yra. apie 60 lieti

sireiškia ir jautriai atsiliepia į kiek
vieną atsišaukimą. Daugumoje lietu 
viai yra dar gana patriotiškai nusi
teikę. Visuomet jie gyvai prisideda 
prie Tautos Fondo rinkliavų, o kiek 
įmanoma, sakysime studentams va
dovaujant, surengiamos ir tautinės 
reprezentacijos — tautiškų šokių ar 
chorų pasirodymai, dalyvaujama 
tarptautiniuose judėjimuose, organi
zacijose.

Apskritai, lietuvių įsikūrimas Pran 
cūzijoje dėl materialinių sąlygų ir 
svetimšalių darbą tvarkančių po
tvarkių yra labai sunkus. Kaip jau 
matyti iš lietuvių profesinio pasi- 
skirtymo Prancūzijoje, laisvose pro
fesijose dirbančių yra vos keletas. 
Dėl to beveik visi inteligentai pabė
gėliai, kurie buvo patekę į Prancūzi
ją, emigravo, o darbininkų dauguma 
taip pat nori dar emigruoti. Sociali
nio draudimo srityje svetimšaliai 
Prancūzijoje traktuojami lygiomis 
su prancūzais, bet yra du suvaržy
mai : svetimšalių šeimos negauna 
vaikų gimimo proga premijų ir.netu 
ri pirmenybių darbo bei buto gavi
mo srityje. Šalia to, kiekviena įmonė 
tegali priimti svetimšalių darbinin
kų tik tam tikrą nuošimtį (7%). Tik 
anglių kasyklose ir žemės ūkyje dir
bantiems nėra apribojimų.

Uždarbiai Prancūzijoje yra nedi
deli. Darbininkai teuždirba daugiau
siai ligi 35.000 fr. (apie 100 dol.) Šio
ji suma yra reikalinga būtinai, kad viškų šeimų, vaikai jau daugumoj 
šeima galėtų galą su galu suvesti. 
Sutaupą padaryti lietuviai nagali, 
nors ir rimčiausi asmens bebūtų ir 
taupiausiai gyventų. Šalia algų, Pran 
cūzijoje dribantieji gauna dar šei
mos priedus, kurie žymiai palengvi
na dirbančiųjų būklę. Pav. už pir
mą vaiką gaunama pagal gyvenamą 
rajoną ligi 8 000 fr., už du vaiku Ii- ta tautinė savigarba.

nebemoka lietuviškai. Tik naujai at 
vykę pabėgėliai, BALF‘o paramoi 
L. S. Dr-jos veikla organizuojant s 
vo skyrius, platinant spaudą, leidžia 
biuletenį yra smarkiai prisidėję pri 
to, kad yra sustabdomas nutautėji 
mas ir atgaivinimas lietuviškas, soli 
darumas, vieningumas bei pažadini

Partizanai, elgetavimas ir kelias 
į Vokietiją.

Nustojusi lankyti mokyklą, gavu
si darbo alinėje. Bet 1950 m. turėju- 
jusi bėgti, neg milicija pradėjo įtar-Į 
tinėti dėl ryšių su partizanais. Ji iš 
tikrųjų partizanus pažinojusi. Jų bu
vę keliose jai pažįstamose šeimose- 
Jie turėjo normalius dokumentus ir 
dieną daugelis iš jų net turėjo darbo. 
Jie tik naktimis eidavo į žygius.

Pabėgusį iš Tauragės, atsidūrusi

Kai prieš šešetą metų lietuvaitė 
Paulekiūtė tekėjo už multi milionie- 
riaus Rockefellerio, apie tai rašė 
visa pasaulio spauda. Jį sugalvojo ir 
tą.garsiąją antraštę — „Pelenė ir 
gražuolis princas“.

Jų gyvenimas, tačiau, nebuvo 
toks garsus, kaip vedybos. Jau keli 
metai Rockfelleriai gyveno išsisky
rę. Rockfellerienė su savo penkia
mečiu sūnum Wintroph gyveno ūky 
je, o jos vyras — New Yorke.

Kartais pasigirsdavo gandai apie 
susitaikymą, tai vėl apie išsiskyri
mą, bet vis nieko neatsitikdavo. Jau 
nasis Rockfelleris augo ūkyje, kaip 
ir daugelis mūsų kaimo vaikų. Jis 
lygiai gerai kalba kabiems kalboms: 
— anglų ir lietuvių. Šiaip jau esąs 
padykęs vaikas. Motina džiaugiasi, 
kad jij nepaprastai stiprus. Kartą, 
beišdykaudamas, jis sulaužė savo 
motinos draugei nosį. Kitą kartą 
sunkios masyvinės peleninės smūgiu 
jis visiškai nuo koto nukirto New 
Yorko žurnalistę, Patricią Brontę, 
kuri tuo metu rinko medžiagą kny
gai „Pelenės gyvenimas“. Paulėkiū- 
tės gyvenimo istorijai. Tai vėl kar
tą, nuvykęs su motiną į Čikagą, ir 
neturėdamas ką veikti, jis išėmė 
viešbutyje kambario duris ir išmetė 
jas pro langą...

Dabar laikraščiai pradėjo rašyti 
apie užmirštąją Pelenę, o būrys ne
kantrių fotografų pasitiko ją, pra
ėjusią savaitę grįžtančią į New Yor 
ką. Ji apsigyveno tame pat viešbu
tyje ir tame pat 15 kambarių bute, 
kurieme gyveno prieš išsiskirdamą 
su Rockfelleriu. Ji sako, norinti su
teikti daugiau galimybės tėvui pasi
matyti su sunumi ir jaunąjam Rock- 
felleriui duoti tinkamą išmokslini
mą, kurio jis negalįs gauti kaime.

Pats Rockfelleris, tačiau, tą pa
čią dieną išvyko į Arkansas skyry
bų rojų, kur galima išsiskirsti, įro
džius, kiad negyvenama kartu. Žino
ma, norintieji skirtis būti yventi ar 
anksčiau gyvenę Arkansase.

Ryšium su tais faktais spauda 
vėl svarsto šią opią skyrybų bylą.

Rockfellerinė ir jos sūnus šiuo 
metu gauna 750 dol. permėn. iš 1 
miliono dolerių fondo, paskirto pa
ties Rockfellerio. Ji tačiau sako, tai 
esanti per daug maža suma. Rock- 
fellėris, norėdamas geruoju išsiskirti, 
(kad nereikėtų mokėti alimentų), 
siūlė tą fondą padvigubinti, bet Pe
lenė Barbora tik nusijuokė. Ji nesa
ko, kiek pinigų iš tikrųjų ji norėtų, 
bet artimi jos patarėjai mano, kad 
ji sutiktų skirtis laisvu noru už 
250.000 dol. per metus. (Tai būtų 
didžiausi alimentai Amerikos istori
joje) Teisininkai mano, kad ši suma 
nėra beprotiškai didelė, nes bylinė- 
damasi ji gali reikalauti pusės savo 
vyro turto, kuris siekia 70 mil. do 
lerių — 1-500.000 dol. metinių pa
jamų.

BRITAI STATO 
ATOMINE STOTI
Netrukus Britanijoje pradedama 

statyti pirmoji pasaulyje atominė e- 
lektros stotis, kuri veiks „maitinimo 
reakcijos“ principu. Tai yra vienin
telė iki šiol žinoma sistemą, kuri pa 
gamina daugiau atominės energijos, 
negu jos sunaudoja. Nors atominė 
energija ir negalės visiškai pakeisti 
įprastinių energijos šaltinių, bet jau 
po aštuoniolikos mėnesių, manoma, 
galės juos papildyti.

IS KUR ATSIRADO ŽIBALAS?
Pritaikius naujiems technikos rei

kalavimams vidaus degimo variklius, 
per paskutiniuosius 50 metų išaugo 
nauja ir, šiuo metu, bene patį di
džiausia pasaulyje pramonė — žiba
lo gamyba.

Per keliasdešimt metų šio skysto
jo kuro sunaudojimas pakilo iš kele- 
tos šimtų tūkstančių iki miliardų ga 
lionų. Žmonės susirūpinę klausia, 
kaip ilgai jo, šitaip naudojant, už
teks? Paklausti mokslininkai visaip 
sprendė, tiksliau sakant, spėliojo, bet 
negalėjo pasakyti nieko-tikro. Tar
pukario metais, kartais pasirodyda
vo laikraščiuose straipsniai, autori
tetingų mokslininkų pasirašyti, ku
riuose buvo teigiama, kad jau 1950 
metais žibalo šaltinai pradės išsek
ti!...

Kaip dailiai jie suklydo rodo jau 
tas faktas, kad nežiūrint dešimterio: 
pai pakilusio žibalo sunaudojimo, se 
nieji JAV žibalo šaltiniai netik ne
išseko, bet patobulinus gamybą, tiks 
liau .sakant pagerinus pompas, iš jų 
ištraukiama į žemės paviršių dvigu- 

______  _* ___ bai daugiau naftos, negu prieš 20 me 
kitą šeimą, ar paskirai gyveną. Pa- -t'j. Išsekimo data buvo atidėta 1960 
gal profesijas, dauguma lietuvių yra ‘ 
fabrikų darbininkai, angliakasiai, že 
mės ūkio darbininkai. Biuruose dir
bančių yra tik keletas lietuvių. Inte
ligentų, baigusių augštąjį mokslą, 
tėr&tik apie dvidešimt: jų tarpe yra 
trys kunigai, viena gydytoja, du pro 
fesoriai, penki juristai, kiti gilina 
studijas, rengia doktoratus. Studen
tų Prancųzijoje yra: Paryžiuje 12, 
Strasburge — 8, Nancy — 1, viso 21. 
Menininkų dabar yra trys.

Lietuvos Laisvinimo darbe Pran
cūzijos lietuviai visi labai gyvai pa-

metams, 1975 m. ir tt. Tačiau tie ati
dėliojimai klausimo neatsakė. Biz
nierius. gi, lygiai, kaip ir paprastas 
šoferis, nori žinoti, kada teks nau
jai nuipirktą Fordą mesti į šalį ir 
pradėti taupyti pinigus ar tai elektra, 
ar atomine energija varomam auto
mobiliui.

O atsakyti į šį klausimą, nebuvo 
taip lengva, nes niekas nežinojo šios 
medžiagos (naftos) tikrosios kilmės.

Cheminė naftos analizė parodė, 
kad čia turime reikalo su organine 
medžiaga kuri, laikui bėgant, kaip

JEI GAUNATE
„BRITANIJOS LIETUVI”

LAIKAS
PRISIŲSTI DVIDEŠIMTS ŠILINGU

ANTRAM PUSMEČIUI!

JEI NEGAUNATE
GERA PROGA ĮSIJUNGTI I VIENINTELIO 

EUROPOS LIETUVIU SAVAITRAŠČIO 
SKAITYTOJU EILES.

nors kaitaliojasi, kol pasiekė s&i 
vo dabartinį pavidalą. Tačiau nepa f 
prastai sunku buvo nustatyti šio kis 
timo priežastis ir būdus. Parašyti[ 
daug knygų, paskelbta visokių spė| 
liojimų, bet kiekvienas jų vis kitai] į 
aiškino šią paslaptį. Kitaip sakan 
nafta slydo pro mokslininkų pirš 
tus, nepalikdama jokių žymių, kurio i 
mis jie galėtų paremti tą ar kitą jot 
atsiradimo teoriją. Anglis, tuo atžv [ 
giu, buvo daug geresnis 'tyrinėjimi į 
objektas. Ji taip pat organinės kil t 
mės, bet dėl savo nejudrumo ji už | 
konservavo ir iki šiol išlaikė žymes s 
kurios įgalino nustatyti anglies kil | 
mę. (Pvz. suanglėjusios medžio lie , 
kanos, pusiau suanglėjimas įrodė jo 
augalinę kilmę). i

Nafta, gi, juda, teka ir niekas ne■ 
gali pasakyti, kad štai šioje vietoji 
iš tokių ar kitokių šaltinių ji susifor 
mavo.

Labiausiai paplitusi naftos atsira 
dimo teorija aiškina, kad medžią 
ga iš kurios susiformavo nafta (jū , 
rų žolės, kerpės, maži jūrų gyvūne 
liai, bei bakterijos) susitelkė jūros 
dugne arba pelkėtose vietose. Pasikei 
timas iš komplikuotų gyvybinių ląs 
telių į paprastus junginius randamus 
naftoje (anglies dujos, benzinas, ži
balas ir kt.) įvyko prie augšto slėgi
mo ir didelio karščio amžių bėgyje.

Tačiau prieš septynis metus grupė 
Amerikos geologų ėmė įrodinėti, kad 
naftai atsirasti nereikėjo nei didelių 
karščių, nei ilgų amžių. Esą ji atsi
radusi nuolat vykstančio organinių 
medžiagų puvimo pasėkoje.

Norėdami įrodyti savo teorijos 
teisingumą jie ėmėsi naujų tyrimo 
metodų. Užuot tyrinėje naftą jie ė- 
mėsi tyrinėti žemę ir... rado, kad 
naftos sudėtiniai produktai, nors ir 
mažais kiekiais (40 g. vienoje tonoje 
žemės) randami visuose žemės šiuo 
gsniuosė. Tai yra sutrręšusių gyvu
lių (įskaitant ir žmones) liekana. Ta 
čiau kaikuriuose sluogsniuose, ypa
tingai molinguose, šis naftos kiekis, 
kad ir labai mažoje proporcijoje, su
daro mažus naftos susitelkimus (iki 
15.000 statinių vįpno hektaro plote 
1 km. gylyje). Atrodo, kad šių „smul 
kių telkinių“ susikoncentravimas, e- 
sant palankioms sąlygoms vienoje 
vietoje ir sudarė naftos laukus.

Todėl nereikėtų per daug sielotis 
perkant naują automobilį ir nesibi
joti, kad dar nespėjus sudaužyti jį 
reiks išmesti. Naftos turėtų dar il
gam laikui užtekti. Net ir išsisėmus 
dabartiniam šaltiniam galima būtų 
jos pakankamai iš žemės išsiurbti, 
tik reikia surasti priemonę, kaip iš
naudoti tuos žemėje esančius „smul 
kius telkinius“. JAV dabar daroma 
daug pastangų šią problemą išspręs 
ti anksčiau negu šaltiniai išseks.

Galimas dalykas, kad tuo tarpu < 
bus atrasta ir naujų naftos laukų. | 
Sako, kad rusai net Lietuvoje suradę. |

V. K. I
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Europos Lietuviu Kronika
ONDONAS

SKYRIŲ PINIGINE
PARAMA CENTRUI

Birželioįvykių minėjimo išvaka- 
se, ryšium su DBLS Centro Val- 
bai susidariusiomis didelėmis šių 
/kių minėjimo parengimo išlaido- 
s, Centro Valdyba kreipėsi į sky- 
js, prašydamašias išlaidas nors 
linai padengti skyrių lėšomis, 
ii kurie skyriai greitai ir jautriai 
ai reagavo. Centro Valdyba tiems 
yriams yra nuoširdžiai dėkinga, 
id suprato reikalo rimtumų ir įver- 
no centro daromas pastangas.
Birželio įvykių minėjimo išlai- 

>ms dengti Centro Valdybai at- 
untė:
Londono sk.£4.12.0, Derby £3.13.10 
lančesterio sk. £3.0.0, Kinlochle- 
:n sk. £2.0.0, Buckminsterio sk. 
1.0.0, Leicesterio sk. £1.0.0, Hali- 
xo sk. £1.0.0, Leamingtono sk. 
10.0, Fort William sk. £1.0.0, Low- 
tno sk £0.13.0 ir Wakefield sk. 5/- 
Iviso £20.15.10.

NOTTINGHAMAS MANCHESTERIS DAR VIENAS ANGLUOS LIETUVIU

DARIAUS-GIRĖNO ŽYGIO
IR TRAGINGOS MIRTIES

20 METŲ SUKAKTIES
, MINĖJIMAS LONDONE

Šiemet liepos 17 d. suėjo 20 metų, 
ai Darius ir Girėnas perskrido Al
intų ir tragingai žuvo Vokietijoje. 
tiuo savo žygiu jie nusipelnė tautos 
idvyrių vardų ir visuotinę pagarbų, 

bariaus ir Girėno žygio įr mirties 
jukaktis buvo plačiai paminėta dau- 
jelio DBLS skyrių. Londono skyrius 
įiinėjimų suruošė Lietuvių Sporto 
r Socialiniame Klube, pereitų sek- 
Inadienį. Popietės metu Londone 
liautė audra su perkūnijomis, kas 
priminė tokių pačių audringų naktį, 
tada Vokietijoje, netoli Soldino, žu- 
vo mūsų didvyriai. Į minėjimų at
lankė per 50 žmonių (iš kelių šim
tų Londone gyvenančių lietuvių...), 
^inėjimų atidarė Londono skyriaus 
ncepirmininkas P. Bulaitis ir papra 
Įė susikaupimu pagerbti /žuvusius 
aidvyrius. Centro Valdybos narys J. 
Senkus savo paskaitoje nušvietė 
Dariaus ir Girėno gyvenimo kelių, 
išryškino jų žygio, prasmę ir didin
gumų, kuris šiandien mums yra Lie
tuvos meilės, tautos vieningumo ir 
lietuviškojo ryžtingumo bei kovos 
limbolis. Darius ir Girėnas — pas
katinantieji pavyzdžiai gyventi Tė
vynei.

Po paskaitos susirinkusieji Lietu
ms skautų ruošiamai stovyklai su
aukojo £4.10.0.

DIDŽIULIS LIETUVIU
SĄSKRYDIS

Rugpiūčio 1 d„ šeštadienį, Not- 
tinghame įvyksta didžiulis lietuvių 
sąskrydis, kuriame, tikimasi, daly
vaus keli šimtai žmonių. Apygardos 
valdyba, kuri yrą šio sąskrydžio or
ganizatorius, ruošia labai įdomių įr 
gyvą programą.
bus turtinga loterija,, šokiams griež 
geras orkestras, ruošiamas gausus 
bufetas su stipriais gėrimais ir ska
niu alumi.

Sąskrydis įvyksta erdvioje kino 
„Elyte“ salėje, Up. Parlament Str. 
Pradžia 6 vai. 30 min.

Į sąskrydį kviečiami visi lietuviai 
iš visi lietuviai iš visos Anglijos. Čia 
bus galima susitikti senus pažįsta
mus, dalintis savo įspūdžiais bei iš
gyvenimais ir mėgsti santykius su 
naujais draugais. DBLS skyriai kvie
čiami į sąskrydį ruošti ekskursijas, 
nes šiame krašte mes neturime jdaug 
progų susieiti į didelio mąsto paren
gimus. .

Visi, kas tik gali, rugpiūčio 1 d. 
vyksta į Nottinghamų — į didžiulį 
lietuvių sąskrydį.

BRADFORDAS

MAŽĖJA LIETUVIŲ KOLONIJA
Kaip ir kiekviena, taip ir Man- 

chesterio lietuvių kolonija mažėja. 
Š.m. liepos 16 d. į JAV iš Manches- 
terio išvyko kolonijos kapelionas 
kun. J. Steponaitis, kuris keturių 
metų bėgyje manchesteriečių ir apy
linkių lietuvių tarpe buvo nepapras
tai gerbiamas ir mylimas dvasios 

Sąskrydžio metu vadovas. Liepos 4 d. DBLS Man- 
chesterio apygardos valdybos rū
pesčiu išvykstančiam kapelionui bu
vo suruoštos išleistuvės, kuriose da
lyvavo per 50 parapiejiečių. Lietu
vių klubo patalpose išleistuvių me
tu pasakyta jautrių atsisveikinimo 
kalbų,' padėkota išvykstančiam ka
pelionui už jo gražių veiklų, palin
kėta ir naujame krašte gerbiamam 
kunigui gražios sėkmės ir toliau 
taip našiai dirbti išeivijoje, ką kun. 
Steponaitis yra nuveikęs gyvenda
mas manchesteriečių tarpe. Atsisvei 
kinimo žodyje kun. Steponaitis pa
žadėjo Manchesterio lietuviams, 
kad, nors ir toli nuo jų būdumas, 
niekad nepamirš šitos kolonijos ir 
visada dalinsis su manchesteriečiais 
jų rūpesčiais, vargais ir laimėjimais.* * *
• DBLS Manchesterio skyrius, lie
pos 9 d. neteko savo veiklaus sekre
toriaus — J. Šiaučiulio, kuris tą 
dieną išvyko į Kanadą. Jam taip pąt 
buvo suruoštas kuklus atsisveikini
mas, kurio metu padėkota už tuos

• darbus, kuriuos J. Siaučiulis yra 
atlikęs lietuvių kolonijos labui.* * *

Statant paminklinį kryžių buvo 
padaryta skolos. Susidariausiąi sko
lai pamokėti Manchesterio DBLS 
skyriaus valdyba ruošia papildomą 
loterijų, kuriai vietos lietuviai, pri
tardami šiam sumanymui, suaukojo 
vertingų daiktų: naujų radijo apa
ratų, smuikų, du lietuviškus medžio 
kryželius, vytį, portsigarų ir daug 
kitokių gražių rankdarbių. Visos 
DBLS skyrių valdybos bus prašomos 
prisidėti prie skolos padengimo, 
platinant loterijos biletus, o visuo
menė išbandyti laimę turtingoje lo
terijoje. A. Jaloveckas
...

PAVYZDYS
Renatų Lipęrtaitę, arba bet kurią 
kitų viešnę. 

Geriausios 
jams!

Lowton sk. 25 šil., Silsden' skyr. 1 sv., 
Derby sk. 1 sv. 13 šil., Leaiųingtono

SERGA KAULENŲ 
JAUNIAUSIAS

Jau kuris laikas kaip sunkiai ser
ga jaunesnysis Kaulėnų sūnus. Po 
ilgesnio tyrimo paaiškėjo, kad jo 
sunkios ligos priežastis — apsinuo
dijimas. Gydomas ligoninėje.

TRYS VIEŠNIOS
IŠ NOTTINGHAMO

Lietuvių Namuose, Londone, 10 
dienų atostogavo nottinghamiėtės 
p Galbokienė, p. Kudlienė ir jau
noji Vanda Galbuokgytė. Išvykda- 
mos viešnios pareiškė, kad jei sų- 
lygos leisiančios tai jos ir ateinan
čių vasarų čia mielai atostogautų. 
Atostogų metu nottinghamietė5 ap
lankė žymesniųsias Londono vietas 
ir Londone gyvenančius pažįstamus 
lietuvius.

Jaunoji atostogautoja — Vandutė 
Galboukgytė iš savo „mėtinių“ su- 
taupų ,,Br. Lietuviui“ paaukojo '10 
šilingų, o p. Kudliene 1 svarų.

SKAUTŲ POBŪVIS
Liepos 19 d. po lietuvių pamaldų 

vyr. skautai — skiltininkai ir jų pa- 
vaduotojai-susirinko kapeliono bute 
ir turėjo jaukų pobūvį.

Pirmiausia jie toliau tęsė savo 
kursus. Šį kartą pasikalbėjimų apie 
Tėvynės Lietuvos ir įgimtosios kal
bos meilę pravedė kun. J. Kuzmic- 
kis. Nurodęs visą eilę pavyzdžių, ra
gino skautų vadus nepamiršti savo 
tautinių pareigų ir jaun. skautus 
nuo mažens vesti susipratusio lietu
vio keliu.

Po to visi perėjo į kitą kambarį, 
kur sesės skautės buvo parengusios 
kuklias užkandas, išleidžiant į Ka
nadą savo brolį Juozų Rukšį. Vi
siems besivaišinant, atsisveikinimo 
kalbų pasakė Bradfordo skautų „Ge 
ležinio Vilko““ draugovės drauginin
kas J. Bružinskas, įteikdamas išva
žiuojančiam atminimui Dr. V. Ku
dirkos „Satyras“. Po jo atsisveikini
mo kalbas pasakė kapelionas ir mer
gaičių skaučių atstovė R. Sinkevi
čiūtė. Labai jautrų atsisveikinimo ir 
padėkos žodį pasakė brolis Juozas, 
pabrėždamas, kad dabar, kada rei
kia jam skirtis nuo darbo brolių ir 
sesių, jo širdį spaudžia skausmas. į 
Visi susirinkusieji jam pagiedojo, 
„Ilgiausių metų“.

Jaunimas ir toliau gražiai leido yra nusjUntusi reikalingas informa- 
laiką ir visų vakarą skambėjo tauti-1 cįj.aSj anketas ir nurodžiusi .advoka- 
nės lietuvių dainos. per gaiima bylų vesti atitin

— — karnose Vokietijos įstaigose.
KRIKŠTYNOS Lietuvos Rezistencijos buvusių

. politinių kalinių Sąjungos Valdyba,
Liepos 19 d^ lietuvių kapelionas .gindama savo narių interesus, atly- 

Šv. Onos bažnyčioje paknkstyjo ginįmo reikalais veikia savo vardu ir 
treC^LY^d’jr„ ®r’ Lįt°,nxlk?diEb Per Tarptautinę Totalitarinių Rėži-

~ " ‘ .....  mų Buvusių Politinių Kalinių Fede
raciją. Šiuo metu bylos vedimui yra 
reikalingos sekančios žinios: -s

1. Kas atlyginimo^reikalu Vokie
tijos įstaigose yra užvbdęs. bylą, te
praneša bylos numerį, įstaigos, 
rioje užvesta byla ir advokato 
turi) adresus:

St.

KALĖJUSIEMS VOKIETIJOS 
KALĖJIMUOSE

!
 Atskirų Vokietijos sričių vyriau
sybės yra priėmusios įstatymų atly
ginti nacių laikais Vokietijos kalė
jimuose ar koncentracijos stovyklo
se kalinamiems politiniams kali-

• niams.
Lietuvos Rezistencijos buvusių 

kalinių Sąjungos Valdyba reikiamu 
i laiku apie tai yra pranešusi visiems 
I Sąjungos nariams ir kiekvienam į at 

lyginimų reiškiančiam reikalavimus

— Gražiną Marijų. Krikšto tėvai! 
buvo Jonas ir Ona Tačelauskai. 
krikštynų naujagimio tėvai pas 
ve surengė kuklius pietus.

Po 
sa-

ku- 
(jei

bet

DEVIZES
.A. JA. K. MICKEVIČIUS

Birželio 15 d. Deviezs (Wilts)
James ligoninėje mirė Kazys Micke
vičius, palikdamas našlę žmonų. Pa-’ 
laidotas biržeilo 19 d. Devizes kapi
nėse. • I

COVENTRY

2. Kas bylos dar neužvedė, 
norėtų užvesti, tepraneša asmens 
žinias ir kalinimo vietų bei laikų.

Žinias prašome suteikti 
mėn. 20 d. šiuo adresu: 
Pikturna, 
11, N. Y.

213 So. 4th St.,

iki liepos 
Vytautas 
Brooklyn

ATOSTOGAUJA LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Šių savaitę Lietuvių Namuose 
atostogauja S. ir V. Akelaičiai ir 
skautų stovyklos „kultas“ — Br. 
Zenkevičius su žmona G.' Brakaite 
— ZenkeviČiene.

IŠVYKSTA STOVYKLON
Šį šeštadienį, liepos 25 d., Derby 

mieste renkasi lietuviai skautai ir 
jaunimas į 10 dienų vasaros stovyk
lų. Apie 12 sk.autų-čių išvyksta iš 
Londono. Spėjama, kad šiais me
tais stovyklaus apie 100 lietuviukų 
ir lietuvaičių.

„BR. LIETUVIO“ 
SKAITYTOJAMS

Visus skaitytojus, kurių prenume
rata yra pasibaigusi liepos 1 d., ma
loniai prašome užsimokėti už ant- 
rųjį pusmetį, arba bent pranešti, 
kad laikraštis būtų siunčiamas ir to
liau. Administraciįa

COVENTRIECIAI IŠTESĖJO
„Britanijos Lietuviui“ suruošti 

metuose vienų pabūvį ir pobūvio 
metu surinktų pelną skirti mūsų sa
vaitraščiui "paremti daug skyrių bu
vo pasižadėję, bet tik kelj iki šiolei 
ištęsėjo. Pavyzdingiausiai iki šiolei 

ši pažadų ištęsėjo Wolverhampto- 
no skyrius, o liepos 4 d. Coventrio 
skyrius surengtame pasilinksminime 
„Br. Lietuviui“ sukalė 16 svarų ir 
1 šilingų. Tokiu būdu coventriečiai. 
remdami „Br. Lietuvio" leidimų, šiuo 
metu yra pirmaujantis skyrius. 
Centro Valdyba Coventrio skyriui 
pasiuntė atitinkamų padėkų.

PAMALDOS
WOLVERHAMPTONAS

Lietuviams pamaldos rugpiūčio 
2 d., sekmadienį.

PADĖKA 
operacijos ir gydymosiMano

Šveicarijoje išlaidoms padengti savo 
ponigine parama prisidėjo didelis 
skaičius lietuvių Europoje ir Ameri
koje. Lietuvių Rezistencinės Santar
vės Europos Sekretarijato ir DBLS- 
gos iniciatyva minėtam reikalui 
Anglijoje buvo surinkta £ 54.16.6

Neįstengdamas kiekvienam mane 
parėmusiam tautiečiui, atskirai laiš
ku padėkoti, prašau Anglijoje gyve
nančius bei mane parėmusius LRS 
narius ir jai nepriklausančius tau
tiečius priimti per ..Britanijos Lietu
vį mano labai didelę padėkų. Pra
šau man patikėti, kad parama, ku
rios iš savo tautiečių esu susilaukęs 
praeityje ir dabartyje savo ilgame
tei ir sunkiai ligai nugalėti teikia 
man moralinių jėgų sunkių išgyve
nimų akyvaizdoje ir patvirtina malo 
nų tikėjimų lietuviškuoju solidaru
mu. Karoliu D rungą,

Vokietija. 1953.VII.14.

Mažas, rodos, nereikšmingas trijų 
moksleivių pakvietimas į Anglijos 
jaunimo įr skautų stovyklų reikalas, 
o, vis dėlto, nepaprastai jautriai mū
sų krašto lietuviai atsiliepė. Šis pa
vyzdys aiškiai rodo, kad lietuviai, 
patys varge gyvendami, niekada ne
pasilieka šalti ir abejingi lietuviškam 
klausimui, kada yra į juos kreipia
masi konkrečiu reikalu. Nėra gali
mybių paskelbti visų laiškų, kuriuos 
skaitytojai yra parašę, ryšium su 
Vasario 16 Gimnazijos 3 mokslei
vių atvykimu į šį kraštų. Keli au
kotojai, siųsdami pinigus, prašo 
neskelbti jų pavardžių, o kai kurie 
pažymi tik kuriam tikslui tie pinigai 
siunčiamai, pasirašydami iksais ar -Marytės Mansytės“, — baigia savo 
igrekais. Taip, pvz., p. J. D. iš Dud
ley, Bury Hill rašo: ... Jei tie jau
nieji gyvens Lietuvai, Lietuva bus 
laisva. Priimkite mano menkų aukų, 
bet tikėkite, kad ją nuoširdžiai duo
du, linkėdamas džiaugsmo stovyk
laujantiems. Aš lieku prie dulkėto 
darbo, bet mintimis esu su jumis, 
jaunieji stovyklautojai“.* * *

„Malonėkite priimti mano kuklių 
:aukų mūsų lietuviškam atžalynui, 
stovyklaujančiam lietuvių stovyklo
je ir 20 šilingų Vasario 16 mokslei
vėms, atvykstančioms iš Vokietijos 
kelionės išlaidoms... Jei neatsirastų, 
kas priimtų privačiai atostogoms tu 
viešnių, tai aš, nors ir viengungis, 
nors gyvenu pas svetimuosius, kvie
čiu jas vienai savaitei,

V. Marcinkevičius 
Nottingham• * * *

„Mes, keli Sheffieldo lietuviai, 
paskaitę „Br. Lietuvyje“ Br- Deb- 
kinio straipsnį dėl numatomos trijų 
Vasario 16 Gimnazijos mokinių 
viešnagės Anglijoje nutarėme savo 
kukliomis aukomis šį reikalų parem
ti. Siųsdami šiame laiške 3 svarus ir 
12/6 prašome trims mieloms lietu
vaitėms atvykus Antglijon, perduoti 
mūsų geriausius linkėjimus, kad jų 
viešnagė šiame krašte suteiktų joms 
tikro lietuviško džiaugsmo jausmus.

J. Sirutis* * *
„Siunčiu vienų svarų mergaitėms 

kelionės išlaidoms apmokėti. Tikiu, 
kad ir daugiau iš Wolverhamptono 
atsiras aukotojų. Esame tvirtai nu
sistatę visas tris mergaites po stovyk 
los pasikviesti į Wolverhamptonu 
atostogoms. Nenorėčiau manyti, 
kad rastumėte kur nors geresnę vie
tą, o jei taip, tai ką padarysi.

Pagal aukų lapus žmona surinko 
dešimts svaru ir 12 šilingu stovyk
lai. Iki pasimatymo stovykloje.

Jūsų
K. Žukauskas* * *

„Sužinoję apie atvykstančias mer
gaites iš Vokietijos siunčiame 40 
šilingų jų kelionei. Po stovyklos mes 
mielai kviečiame jas paviešėti pas 
save. Viskuo aprūpinsime, tegu tik 
atvažiuoja. Būkite malonus ir para
šykite mus apie tai. Mes labai,lauk
ėsime jų atvykstant.

D. ir E. Lauraitis, Holmbridge 
* * *

Štai randu „Br. Lietuvyje“ žinutę, 
kad į Šveicariją keliaus apie 45 vai
kus, o į D. Britaniją pakviestos (ir 
tai su baime) tik trys mokinės sto
vyklauti. Kodėl tik trys, visiems 
mums aišku. Gėda padaryta mūsų 
kolonijai, nes mūsų tautiečių D. 
Britanijoje yra kur kas daugiau, ne
gu Šveicarijoje/ Trūksta solidarumo.

Nors ir esu aukavęs keletą šilin
gų skautams, bet šių viešnių keli
nės išlaidoms padengti siunčiu pen
kis svarus.

R. Pauliukonis, Nottingham 
* * *

Byla ir A. Merkelis siun- 
vienų svarą aukų toms

Aš, V. 
čiame po 
trims lietuvaitėms, atvykstančioms 
iš Vokietijos, kelionės išlaidoms. 
Tegu mūsų jaunimas, gyvenąs Vo
kietijoje drauge su Anglijos lietu
vių jaunimu pina vienų bendrų ir 
gražų vainiką ir tegu jie jį aukoja 
didįjį skausmų ir vargų nešančiai 
mūsų visų tėvynei Lietuvai.

V. Byla, Bedford.* * *
Br. Lietuvyje skaitėme atsišauki

mų pagelbėti atvykti į vaikų stovyk 
lų trims Vasario 16 Gimnazijos 
mokinėms. Su šiuo siunčiame 
DEŠIMT svarų apmokėti vie
nai mergaitei kelionę, į stovyk- 
lų.Stovyklai pasibaigus, atsiųskite ją 
pas mus, kur galės praleisti visas li
kusias atostogas. Pageidautume gauti

sėkmės stovyklauto-

S. ir V. Akelaičiai* * *
Lietuvio1“ skaitytoja,Viena „Br.

gyvenanti BELGIJOJE, ilgame laiš
ke rašo, kad jai būtų nepaprastai 
malonu, jei šios trys mergaitės, pa
viešėjusios Anglijoje, atvyktų 14 
dienų atostogauti į Belgiją, kur ji 
atvykusias mergaites aprūpintų bu
tu, maistų ir parodytų istorines Bel
gijos vietas. — „Iš visos lietuviškos 
širdies aš laukiu 3 mergaičių — B. 
Janušaitytės, Renatos Lipertaitės ir

sk. 19 ši., Leicesterio sk. 2 sv., 5 šil. 
ir 6 d., Nottinghamo sk. — 3 sv., 
10 šil. ir 3 d., Northamptono skyr, 
1 sv., Birminghamo skyr. — 15 šil., 
Manchester skyr. 7 svarai ir 5 šil., 
Rochdales sk. 4 svarai ir 7 šil., Lon
dono skyrius 4 sv., 10 šil., Centrinis 
skyrius — 8 svarus, K. Jurka — 10 
šil,, ir p. Gilys lOšil.

PRAŠOMI
Tie skyriai, kurie dar negrųžino 

aukų lapų, maloniai 'prašomi tuo- 
jau^pat grąžinti. Jieigu ir nieko ne
surinkta, vis vien prašome grąžinti 
juos. Aukų lapai yra numeruoti ir 
jie reikalingi prie apyskaitos. Aukų 
lapu s grąžinti J. Bružinskas, 18, 
Charlesworth Grove, Pelion, Hali
fax.laiškų Leona Linkevičiūtėj gyvenan

ti Belgijoje.
Šie kėlių laiškų pavyzdėliai ir 

spausdinamas aukotojų sąrašas, 
aiškiai sako, kad mūsų visuomenė 
supranta lietuviško atžalyno reikš
mę ir jam ji pasiruošusi duosniai 
aukoti,- žinodama, kad tik jų parama 
šis jaunimas gali išlikti sveikas nuo 
svetimųjų įtakų, išlikti toks, koks 
bus reikalingas išlaisvintai mūsų 
tėvynei. Vaikai ir jaunimas — vie
nintelis konkretus turtas, kurį mes įsteigta lietuviškoji vargo mokykla, 
nesužalotą, lietuviškoje dvasioje iš
auklėtų, privalome parvežti kaip 
kraitį mūsų kratšui. Tai bus konkre
ti tremtinių dovana naujai prisike
liančiai laisvam .gyvenimui Lietuvai. 
Į šį gyvąjį kraitį, mes, gyvendami 
svetur, turime visada pirmoje eilėje 
kreipti tinkamų dėmesį.

Br. Debikonis

AVYKSTANCIOMS IŠ 
VOKIETIJOS MOKINĖMS 

KELIONES IR STOVYKLAVIMO 
IŠLAIDOMS PADENGTI 

AUKOJO:
S. ir V. Akelaičiai — 10 svarų, R. 

Pauliukonis — 5 sv., K. Jonelynas— 
3 sv., Nežinomas J. L. — 3 sv., D. 
E. Lauraitis 2 sv., D. Uogintas — 
2 sv., A. ir A. Rimdzevičiai — 2 sv., 
J. Adomaitis — 30 šil. Po vieną sva
rų : K. Žeimys, T. Vidugiris, N. 
Žvirblis, M. Valiukonis, St. Kaspa
ras, V. Marcinkevičius, kun. Gu
tauskas, K. Žukauskas, V. ir E. Ignai 
čiai, V. Byla. A. Merkelis, Mamai- 
čiai; Po 10 šilingų — J. Sirutis, A. 
Venckus, V. Kalasauskas, L. Jankū
nas, A. Gilys, R. Kalpokas, J. Gipas, 
Nežinoma Ponia, Nežinomas J. D.,
J. Zinkevičius, J. Pabrėža, J. Žalys, 
B. Mardosas, A. Navickas, J. Luža, 
A. Žukauskas, S. Skibiniauskas, VI. 
Girėnas, J. Kinka, Ant. Briedis, P. 
Narkevičius, K. A Kazlauskas, Jur
ka, Vyžintas, V. Jurevičius. D. Grau 
žinis, Ild. Meilus, A. Kasiūnas, Kl. 
Cižauskas, P. Poviliūnas, M. 
Charlton, J. Bružas, E. Pakėnas, J. 
Minkevičius, B. Navaslauskas. Ma
žesnėmis sumomis aukojo: Al. Ja
rašius, John Brown, Januševičius J. 
L. Trilupaitis, Baravykas, Baublys,
K. Makūnas, J. Dūda, Laurinaitis 
K., J. Ciegis, K. Kartavičus V. B. 
Maleckai, J. Paulauskas, Buckmin
sterio skyrius pagal aukų lapų 2 sv. 
ir 5 šil.

Šios savaitės aukotojus ir galuti
nę bendrų sumų paskelbsime atei
nančios savaitės „Br. Lietuvio“ nu
meryje.

STOVYKLA
KAIP PASIEKIAMA STOVYKLA

Paskutinis, atsisveikinimo laužas, 
su įvairia programa įvyks rugpiūčio 
2 d„ sekmadienį 3 vai. p.p. Gerbia
moji liet, visuomenė maloniai kvie
čiama aplankyti tą dieną mūsų jau
nimą stovykloje, pabuvoti drauge 
su jaunaisiais stovyklos gyventojais, 
pasilinksminti prie laužo sudainuoti, 
sutartinę.

Traukiniais arba autobusais va
žiuoti į Derby. Iš Derbio autobusų 
stoties važiuoti į SPONDON, kuris 
visai arti Derbio miesto. Iš Spondon 
paėjėti į Locko Park, kur ir bus 
skautų-čių ir lietuviško jaunimo sto
vykla.

STOVYKLAI AUKOJO
Nežinomas asmuo 4 svarus, P. Ka 

minskas — 10 šil., J. Adomaitis — 
10 šil. J.D. — 10 šil., Delkienė — 
1 sv., Great Horton skyr. — 25 šil., 
Buxton skyr. 6 šil. Bedrod1 sk. 2 sv. 
10 šil. Corby sk. — 3 sv. 1 ši. ir 3d., 
Coventry skyrius — 4 svarus, Wol
verhampton© skyrius 10 svarų 12 ši.

. Sktn. K. Vaitkevičius
21, Cobden St. Derby

VOKIETI J A

NAUJA VARGO MOKYKLA , 
. KLEEFELDE

PLB Vokietijos Krašto Valdybos, 
švietimo inspektoriaus ir , BALF 
įgaliotinio pastangomis Kleęfelde

Mokyklai vadovauja J. Sprainaitis.

ŠVEICARIJOS RAUDONOJO 
KRYŽIAUS Vaikų Globos Berne 
Įgaliotinė, p-lė R. Kohler, Krašto 
Valdybos nario, p. Lukošiaus, lydi
ma, aplankė nupiirktds Vasario 16 
Gimnazijai namus Huettenfelde. 
Liepos 12 d. ji lankėsi Vokietijos 
Krašto Valdybos būstinėje Hanno- 
veryje, kur ilgame pasikalbėjime su 
Valdybos pirmininku, p. Pr. Zunde, 
ir Valdybos bendradarbiu, p. A. Ma 
karsku, susipažino su lietuvių švieti
mo ir auklėjimo problemomis. Ji pa 
reiškė, kad gavusi labai palankų 
vaizdų ir laikanti lietuvių pastangas 
vertas visokeriopos paramos. Ji pa
žadėjo ta prasme padaryti Šveicari
jos Raudonojo Kryžiaus Valdybai 
pranešimą. Nors Įgaliotinė negalėjo 
duoti konkrečių pažadų, reikia tikė
tis, kad Šveicarijos Raudonasis Kry
žius skirs gimnazijos bendrabučio 
įrengimui pašaipą.

HANNOVERYJE MIRĖ RO
MAN BLENSKI, NCWC juridinis 
patarėjas, lenkų atstovps Užsienie
čių pabėgėlių Centrinėje Sąjungoje 
ir jos generalinis sekretorius.

Vokietijos Krašto Valdybos ini
ciatyva Sąjungos vardu padėtas ant 
jo kapo vainikas. Liepos 13 d. jo lai
dotuvėse lietuviams atstovavo p. Pr. 
Zunde ir p. L. Kalinauskas. Laido
tuvėse dalyvavo lenkų, latvių ir ju
goslavų atstovai.

LENKŲ CENTRO KOMITETO 
nariai, su pirmininku Zawalicz - Mo- 
Winski, lankėsi liepos 13 d. Vokie
tijos Krašto Valdybos būstinėje ir 
aptarė su p. Pr. Zunde, kuris yra Už
sieniečių Pabėgėlių Centrinės Są
jungos iždininkas, Sąjungos tolimes
nę veiklą bei naujo generalinio sek
retoriaus, vieton mirusio Blenskio, 
rinkimą.

MUNSTERIO LIETUVIŲ SE
NIŪNIJOJE pajudėjo emigracijos 
reikalai. Gegužės mėn. emigravo į 
Australiją I. Pranckevičiūtė, o dar 
4 šeimos gavo vizas į Kolumbiją. 
Vietos lietuviams labai padeda se
niūnas Dr. A. Dulskas, tvarkyda
mas jiems emigracijos formalumus, 
atstovaudamas lietuvius vokiečių ir 
emigracijos įstaigose ir net rašyda
mas jiems laiškus.

Dr. A. Dulskas yra jaunosios kar
tos lietuvis, šiemet gavęs medicinos 
daktaro laipsnį, atsidėjęs ir su pa
sišventimu dirbąs savo mažos lietu
vių bendruomenės labui. Seniūnijoje 
veiklus ir dar vienas medicinos stu
dentas V. Kurgonas, savo studijas 
finansuojąs dirbdamas atostogų me 
tu sunkų fižinį darbą Bochumo me
talo fabrike, bet šalia savo sunkaus 
darbo ir studijų neatsisakydamas 
dalyvauti ir lietuvių visuomeniniame 
darbe.

AUGSBURGE ATNAUJINA- 
MAS LIETUVIU PAMINKLINIS 
KRYŽIUS, dėl kurio Dr. Marcilio- 
nis tarėsi su miesto statybos įstaiga 
ir kunigaikščio Fuggerio architektu, 
inž. K. Fend. Eksperto - menininko

(nukelta į psl. 6>
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EUROPOS LIETUVIU KRONIKA L. DALIUS
(atkelta iš psl. 5) 

Nothoferio padaryta kryžiaus at
naujinimui sąmata yra 790, -DM su
mos. Iš Amerikos lietuvių gauta au
kų 250,- DM. Dr. Marcilionio su
sitarimu, kunigaikščio Fuggerio tur
tų administracija imasi kryžiaus at
naujinimą atlikti savo lėšomis, jei 
jai bus pervesta 250, - DM Ameri
kos lietuvių auka. Administracija to
kiu būdu pati pridėtų kryžiaus at
naujinimui apie 500, - DM.

AUGSBURGO APYLINKES 
LIETUVIŲ BENDRUOMENES 
susirinkime liepos 5 d. pirmininkavo, 
vieton susirgusios p. Augustaitie- 
nės, V-bos sekretorius Kapteinis.

Susirinkime p. inž. J. Auguštaitis 
laikė paskaitą tema „Lietuvių būklė 
politinėje eigoje“. Paskaitoje plačiai 
nušvietė didžiųjų politikos gaires, 
nurodydamas Didž. Britanijos poli
tikos doktriną, siekiančią jėgų lygs
varos ir įtakų zonų pasidalinimo. 
Amerikos politinė doktrina esanti 
idealistinė, laisvės principais pagrįs
ta, su praktiško ekonominio gyveni
mo įtaka į tuos principus, kai kur 
siekianti kompromisų. Sovietų poli
tika, siekianti užvaldyti pasaulį, vi
siems gerai žinoma. .

Baigdamas, prelegentas kalbėjo 
apie Vokietijos suvienijimo politiką 
ir kas iš to gali išeiti.

BOMBOS DIEPHOLZO PEL
KYNUOSE sukėlė nerimą lietuvių 
stovyklos ir vietinių gyventojų tar
pe. Senojo metalo rinkėjai pelkynuo
se surado 20 vokiečių armijos lieps- 
ninų bombų, 1, 2 metrų ilgio ir 40 
cm. storio. Bombose yra lengvai už
sidegantis skystis, skiriamas gais
rams palaikyti subomborduotose vie 
tovėse. Rinkėjai, nežinodami jų pa
vojingumo, ėmė ardyti bombas, o jų 
metalinius gaubus rinkti pardavi
mui. Sužinojusi apie tai, policija ir 
gaisrininkai užtvėrė pavojingą plo
tą ir ėmėsi saugumo priemonių, nes 
pelkynuose guli milžiniški sauso tor- 
fo, kiekiai.

ĮVYKIU apžvalga BARBOROS
KUR NUŽYGIUOS 

RAUDONOJI AMIJA?
Viešoji pasaulio opinija mano, 

ir daueglis faktų patvirtiną, kad 
Raudonoji Armija suvaidino jei ne 
išimtinį, tai mažiausiai lemiamą 
vaidmenį pašalinant Beriją, Kitaip 
sakant, Sovietų Sąjungoje šalia trijų 
iki šiol žinomų valdžios ramsčių: 
partijos, vyriausybės ir MVD iškilo 
ketvirtasis-Raudonoji Armija.

Jau nuo Tuchačevskio laikų Rau
donoji Armija buvo budriai sekama 
ir atidžiai kontroliuojama MVD 
agentų. Kiekviename pulke ar jam 
lygiame dalinyje buvo etatinis „ka
rininkas ypatingiems reikalam“. Jis 
buvo skiriamas MVD, priklausė jos 
etatams ir iš ten gaudavo algą. Daž
niausiai jis buvo leitenanto laipsny
je, bet bijomasi jo buvo labiau, negu 
pulko vado arba komisaro, kuris 
teoretiniai atstovavo partiją pulke, 
bet praktiškai vykdė agentūrinį dar
bą „ypatingų reikalų karininkui“.

Raudonoji Armija buvo bejėgė 
prieš MVD miliciją ir ginklavimo at 
žvilgiu. Kai pastaroji turėjo neribo
tus šaudmenų kiekius ir galėjo juos 
kiekvienu momentu panaudoti, tai 
Raudonoje Armijoje taikos metu 
pulkas turėjo tik po vieną šovinį ka
reiviui savo sandėliuose, o kiti jau 
buvo laikomi specialiuose sandė
liuose, prie kurių prieiti be MVD 
žinios buvo lygiai tiek pat šansų, 
kaip išlysti pro adatos skylutę. To
kiu būdu, praktiškai, Raudonosios 
Armijos pulko kautynių pajėgumas, 
taikos metu, buvo lygus vienai MVD 
milicijos kuopai.

Pats Raudonosios Armijos išdės
tymas buvo taip sutvarkytas, kad 
tarp didesnių jos junginių visada 
buvo įsprausti MVD daliniai. Vieno 
gi pulko raudonarmiečiui susisiekti 
su gretimo pulko kareiviais buvo ne 
ką lengviau, kaip nukeliauti į mė
nulį.

Štai, kaip perkūnas iš giedro dan
gaus, trenkia žinia, kad toji bejėgė

neturėjo jokių ryšių su užsienių ir 
buvo aklinai uždaryta sovietinės 
propagandos kiaute. Raudonarmie
tis žinojo tik kelias neginčijamas tie
sas (užginčyti jas buvo pavojinga, 
nes jas skelbė politrukai) — dezerty
ravimas yra sunkesnė negu mirtina 
nuodėmė (už mirtiną nuodėmę pra
gare dega lik nusikaltėlis, o uždezer- 
tyravimą kentėjo ešimos ir draugai 
bei pažįstami. Dezertyro dalia buvo 
sunkesnė negu — MVD „globojamų 
jų“, nes juos kardais mėsinėjo samu
rajai, ir per vadentickio vamzdžius 
vijo lietuviai. Taip raudonarmietis 
ir kiūtojo barake užsidaręs arba 
miegodamas klausėsi politrukų melo 
per politinio parengimo pamokas.

Šiandien padėtis yra visiškai kito
kia. Su Žukovu, Vasilevskiu ir Mali|- 
novskiu karo ministerijoje ir vyriau 
šiame štabe Armija turi savo prie
kyje gabius ir prityrusius vadus. Ki
ti, kaip Rokossovskis Tolbuchinas 
ir Konievas yra strateginiai svarbiuo 
se postuose.

Patys raudonarmiečiai jau turėjo 
daug progų savo akimis pamatyti 
„supuvusį vakarų kapitalizmą“ ir 
kaip „bloga jame gyventi. Tūkstan
čiai jų net surizikavo ir movė per 
uždangą į “kapitalistinį pragarą“. 
Likusieji dabar girdi juos kalbant 
per laisvojo pasaulio radiją į savo 
draugus ir pažįstamus. Nėra abejo
nės, kad jų žodžiai daro daugiau įta
kos, negu politrukų pagraudenimai. 
Ne bereikalo Semionovas Berlyne 
dejavo, kad Raudonosios Armijos 
tankistai, užuot raminę riaušininkus 
fotografavo minią. Ne veltui jis šau
kė — „Ką jūs darysite su tomis nuo 
traukomis, gal jas siųsite namo?“. 
To labiausiai atrodo bijo Kremliaus 
viešpačiai.

Taigi Žukovas, ar bent kuris ki
tas jo rango vadas, šiandien turi žy
miai geresnes sąlygas, negu jas turė
jo Tuchačevskis- Ar jie'turės ir tiek 
pasiryžimo kaip Tuchačevskis, paro
dys ateitis. Mes galime palaukti ir

pažiūrėti, ar atsiras Raudonojoje 
Armijoje vadas, pasiryžęs išvaduoti 
iš vergijos ir Armiją ir savo kraštą, 
ar vietoj išmesto iš balno raitelio 
bus pasodintas ant jo nugaros kitas, 
gal dar sunkesnis?

Į ŠIRDĮ PER PILVĄ
Sako, Napoleonas pirmasis supra

tęs ir savo generolams paaiškinęs, 
kad artimiausias kelias į kareivio šir
dį einąs per pilvą. Atseit, jei nori, 
kad kareivis tave - vadą visa širdi
mi mylėtų ir gerbtų ir drąsiai tavo 
įsakytas mirtų, — žiūrėk, kad jo 
pilvas būtų visada sotus.

Dabar šiuo patarimu pasinaudo
jo amerikiečiai. Jie pasiūlė rusams 
ir rytinės Vokietijos klapčiukams su 
šelpti alkstančius jų globoje vokie
čius. Ir sovietai ir raudonieji vokie
čiai tą pasiūlymą atmetė, bijojo 
prisipažinti, kad „Rojuje" badmiriiau 
jama.

Vakarinio Berlyno burmistras, ta
čiau, už tai padėkojo ir pasiėmė tą 
maistą paskirstyti. Tam reikalui ry
tinio Berlyno gyventojams išduoda
mi (už pinigus) specialūs kuponai, 
pagal kuriuos jie galės gauti ameri
kiečių atsiunčiamo maisto. Jau ke
linta diena minios alkanų berlynie
čių plūsta į vakarus pasiimti tų kupo 
nų.

Po riaušių Berlyne toks amerikič- 
čių gestas ir berlyniečių nuotaikos 
yja perdaug skaudi rakštis Krmliaus 
ir jų klapčiukų Berlyne akyse. Jie 
skuba kitu keliu užbėgti amerikie
čiams už akių ir skelbia, kad iš Ru
sijos ateina dideli transportai mais
to, skirto rytiniam Berlynui. Žino
ma, vokiečiai netiki. Sako, tas mais
tas arba skirtas armijai, arba iš vi
so ten jokio maisto be „arbūzų ir 
saulėžolių“ nėra.

Taigi seni metodai, kaip anais lai
kais „badaujančiai Lietuvai“, kai 
supuvusiais arbūzais apkrauti buvo 
vežami ginklai į Vokietijos pasienį. 
Gal ir šį kartą ta pati taktika?

IIENORASTIS
Pirmadienis. Jau nuo pat pavasa

rio tyliai ėmiau ruoštis į jaunimo 
stovyklą. Prieš porą metų esu buvu
si. Maniau, ne toks jau didelis skir
tumas dvejetas metų. Priims, tikė
jaus, vyriausias vadeiva į tą stovyk
lą, apie kurią ir Europos lietuviai ir 
mūsų saloje dabar ir kalbama, ir ra
šoma, ir aukojama ir važiuojama. 
Tik, va, ėmė stovyklos organizato
riai ir įmerkė šaukštą sacharino į 
medaus statinę: užuot leisti stovyk
los nuotaika skautams ir skautėms 
pagyventi, universitetą po atviru- 
dangum įtaisė, su Dr. Valteriu prie
šakyje. Žinoma būtų gera vienoje 
stovykloje su Dr. Valteriu pastovyk- 
lauti ir užbaigti nebaigtas diskusi
jas... Bet argi mes galime sutilpti 
palapinėje, jei vos šitoje saloje sutil
pome? Tiek to, pagaliau,) dėl to va
žiavimo. bet jau tiems vaikams tai 
tikrai nuoširdžią užuojautą reiškiu. 
Vos jie iš vienos mokyklos išsprūdo, 
o čia stovykloje jų laukia mokslu 
pritvinkę profesoriai. Tik pasižiūrė
kite, vaikai, ka jūs tursėti per 6 die
nas (atskaičius nuvažiavimą ir su
grįžimą), išmokti! Paskelbta šitokia 
programa: kun. Kuzmickis — Lie
tuvos istorija, prof. Žymantas — Lie
tuvos geografija, rašyt. Neveravi- 
čius — lietuvių kalba, Dr. Valteris 
— a) pirmoji pagalba, b) asmens ir 
aplinkos higiena, c) bendruomenės 
ir gyvybės išlaikymas. M. Mašalai- 
tis — a) Nepriklausomybės karai ir 
b) Lietuvių tautos rezistencija oku

pacijos metais! Man atrodo, ka 
šioje programoje yra kažkas netiksi 
ir, svarbiausia, ar tik nesumaišy 
dalykus dėstą profesoriai. Siūlyčiai 
atvykus stovyklon, šitaip neoficū 
liai pasikeisti dėstomaisiais dal; 
kais: prof. Zymantas — lietuvių po 
litinė aplinkos higiena; rašyt. I 
Neveravičius — rezistencija em 
grantų stovyklose;- M. Mašalaitis - 
mau-mau kovos su indėnais (pri 
vesti šias kovas nakties metu pag; 
R. Spalio „Gatvės berniuko nuot; 
kius“); Dr. Valteris — lūpų dažj 
Mas alksnio žieve, b) skautai — vj 
čiai — rūkymo pionieriai, c) gyvj 
bės ir mirties dvikovą jiešmais tar 
Dr. Valterio ir rašytojo Neverav 
čius. Visą kitą, nereikšmingą moks 
lo „metų“ programą palikti stovy) 
loję apsigyvenusiam kun. Kuzmii 
kiui. Prie iškilmingojo laužo pakvk 
ti šitokioms temoms prelegentus 
Mr. St. Kuzminską — LRS ūgdy 
mas paukštyčių ir vilkiukų eilėse 
Mr. Bajoriną — PLB, DBLS, Lh 
BL, ELLD pirmininkų reikštu 
skautybės gyvenime; Br. Daubarą- 
Literatūriniai mėlynos suknelės luk 
tenimai; J. Senkų — Mano paskuti 
niųjų ministeriavimo metų įtak 
Baden Poveliui. Jei šitokią progra 
mą stovyklos vadovybė būtų paskt 
busi, užtikrinu, atsisveikinimo lau 
žan suplauktų mūsų visuoment 
kaip per šv. Roko atlaidus į Pane 
munę.

Pagalvokite, dar laiko yra...

PAGAVO MELUOJANT

(atkelta iš psl. 2.)

ti vokiškieji. Taip pat visur bus eiti 
prie vokiškų mokyklų steigimo. Vi
sos su minėtos ta proga stovyklos ne 
turi lietuvių (gyventojų ir todėl lietu
viai šių priemonių ypatingai nebus 
paliesti.

Kalbėdamas emigracijos reikalais, 
UN atstovas, Mr. Pearman Wilson, 
prašė užsieniečių įsidėmėti, kad e- 
migracijos periodas jau pasibaigė ir 
dabar reikia stengtis vietoje įsikur
ti. Taip pat pabrėžė, kad priimantie
ji užsieniečius kraštai nesilaikė žmo 
niškumo, bet tik naudos principo. 
Dabar pasireiškęs Kanados nenoras 
įsileisti artimiausius gimines, imant 
tik darbinguosius, bus sutramdytas. 
Dr. Geffers pareiškė, kad Bremeno 
kraštui pavyko rasti kelius emigraci 
jai šalia išsemtųjų kvotų. Šitie ke
liai bus išstudijuoti ir Zem. Saksoni 
jos stovykloms bus nurodyta, kaip 
pasinaudoti papildomomis emigraci 
jos galimybėmis. Bet ir tai bus tik 
pavieniais atvejais išnaudojoma, to
dėl užsieniečiai turi įsidėmėti, kad 
emigruoti vilčių nėra ir reikia derin 
tis prie krašto sąlygų ir kurtis kiek 
įmanoma vietoje.

Tremtinių atstovams prašant (lat
viams), buvo plačiau išdėstytos Vo
kietijos pilietybės gavimo sąlygos. 
Pabrėžtina, kad išgyventas Vokieti
joje laikas, dėl ypatingų pokario Vo 
kietijos sąlygų, neduoda jokių auto
matiškų teisių į įpilietinimą. Kiek
vienas įpilietinimo atvejis bus svars 
tomas individualiai, o įpilietinimui 
būtinos sąlygos yra: 1) nesuvaržytas 
sugebėjimas dirbti (unbeschrankte 
Geschaftsfahigkeit), 2) ištikimybės 
liudijimas, 3) turimas butas, 4) suge
bėjimas išlaikyti darbu save ir šei
mą, vadinasi ekonominis savarankiš
kumas, o ne pragyvenimas iš pašal
pų, 5) saugumas valstybei, pav. ne
komunistinis nusistatymas, 6) demo
kratiškas nusistatymas, 7) pakanka
mai augštas kultūrinis lygis ir sa
vaime suprantamas vokiečių kalbos 
mokėjimas, skaityti ir rašyti, 8) svei 
karingumas..

Armija surado pakankamai tankų 
apsupti Berijos širšių lizdą Liubian- 
koje ir iš jo išprašyti patį vyriausią 
širšiną, kurio dešimtmečiais bijojo 
visa Rusija. Iš karto sunku buvo pa
tikėti šios žinios autentiškumu, bet 
dabar 
MVD 
mija.

Tai 
Malenkovo 
jos turi būti, bent šiuo metu, geri ir 
nuoširdūs santykiai. Atrodo, kad 
tie santykiai turėjo būti užmegzti 
dar prieš „tėvelio“ mirtį. Juk ir Sta
linui mirštant, ar gal jau paslaptingai 
mirus, Maskvą užplūdo Raudonoji 
Armija. Ji, o ne MVD milicija, lai
davo ramybę „skaudžios žinios pris
lėgtai Maskvai. Vėl Sibiro įgulos su
kilėliai buvo teisiami Odesoje, kur 
keistu sutapimu vyriausiu vadu bu
vo... Žukovas.

štai naujoje vyriausybėje Žukovas 
jau fcaro ministerio pavaduotojas. 
Žmogus, kuris karo metu buvo garbi 
namas nemažiau už patį Staliną, ku
ris įvykdė seną rusų imperialistų 
svajonę-užėmė Berlyną, po karo ne
buvo taip maloniai sutiktas Kremliu
je, kaip jis, ar gal ir daugelis stebė
tojų, mahė. Matomai senstančiam 
Stalinui jaunas ir populiarus mar
šalas nebuvo labai parankus. Žuko
vas atsidūrė Odesoje, ir pasaulis jį 
primiršo.

Neužmiršo jo, atrodo, Malenko
vas, kuris taikėsi apsiauti Stalino 
vyžomis.- Galimas dalykas, kad tai 
yra viena priežasčių, kurios suvarti- 
no Malenkovą ir Armiją. Galimas 
dalykas, kad karo metu paragavusi 
laisvių armija negalėjo pakęsti po 
karo vėl įvestos MVD kontrolės ir 
pati jieškojo būdų ir priemonių jos 
nusikratyti. Norint palengvinti bal
ną, pirma reikia iš jo išmesti raitelį. 
Taip ir buvo padaryta.

Tačiau už vis svarbesnis klausi
mas kaip toli eis į „žygį“ pasirengusi 
Raudonoji Armija? Iki praėjusio 
karo ji neturėjo populiarių vadų. Jos 
priekyje dažniausiai stovėjo sensfą 
politiniai generolai arba ištikimi par 
tijos ir MVD klapčiukai. Pati armija

ji jau visiškai patikrinta, 
šefą areštavo Raudonoji Ar-

visų pirma rodo, kad tarp 
ir Raudonosios Armi-

82 LIETUVIUKAI
ŠVEICARIJOJ

Liepos 11 d„ atlikus visus vizų for 
> malumus, Šveicarijos sieną perva

žiavo 82 lietuvių, gyv. Vokietijoje, 
• vaikai ir 7 suaugę palydovai. Schaf- 

hausene .atvykusius vaikus pasitiko 
PLB Šveicarijos valdybos pirminin
kas, inž. Stankus ir Palaitis. Specia
liai užsakytas vagonas buvo papuoš 
tas plakatais, skelbiančiais, kad tai 

■ lietuvių vaikai, vežami Liet. Raud. 
Kryžiaus Šveicarijoje'atostogoms į 
šį kraštą.

Minia žmonių — šveicarų pasiti- 
-ko atvykusius, teiraudamiesi, kur toji 

Lietuva ir kas tie lietuviai. Atvykus 
' Zuerichan, stotyje jau laukė vietos 

spaudos rdporteriai ir iš tikrųjų ne
tikėtai daug šveicarų. Specialiai re
zervuotoje salėje, kuri taip pat buvo 
pasipuošusi Liet. Raudon. Kryžiaus 
plakatais, laukė per 100 šveicarų šei 
mų atstovai, atėję pasiimti paš save 
vaikučių. Deja, visiems tų lietuviu
kų neužteko, nes 30 vaikų buvo spe
cialiai palikta , .
stovyklai, kuri įruošta Saas dauboje, 
apsuptoje augštųjų Alpių kalnų, 
naujai pastatytoje, erdvioje mokyk
loje. Kai po pusvalandžio šeimos 
pasiėmė jiems skirtus lietuviukus, 
vis dar ateidavo nauji, teiraudamiesi, 
ar, kartais, neatvyks papildomas 
transportas lietuvių vaikų, kuriuos 
jie labai norėtų bent mėnesiui pasi
imti pas save atostogoms. Inž. Stan
kaus nuomone, buvę galima pada
linti apie 300 vaikų atskirose Šeimo
se.

Reikia, pasakyti, kad, kai Inž. J. 
Stankus, susirišdamas su Vokietijos 
Krašto Valdyba dėl vaikų vasaroji
mo Šveicarijoje paminėjo skaičių, ir 
patys didieji optimistai manė, kad 
tai neįgyvendintina. Atrodė, kad 
Inž. Stankus apsiriko skaitlynėse... 
Tačiau pasirodė, kad jis iš tikrųjų

inžinierius ir neapsiriko. Jis, inž. 
Stankus, savo sumanumu, pasišven
timu ir darbu padarė tai, kas kitiems 
atrodė farsu. Nors Šveicarijos lietu
vių kolonija neskaitlinga, bet erfer- 
gingam PLB Šveicarijos pirminin
kui, inž. Stankui, kuriam talkinin
kauja Šveicarijoje konsulo žmona 
p. Garbačiauskienė ir p. Palaitis, 
pavyko pasiekti to, apie ką jokia ki
ta bendruomenės valdyba nė svajoti 
negali. J. S-tis

Senatorius Robert C. Hendrickson 
New Jersey respublikonas ir ginkluo 
tų pajėgų komisijos narys, senate ap 
kaltino sovietų oficialią žinių agen
tūrą TASS už melagingų žinių sklei 
dimą.

Tassas skelbė:
„Amerikiečių spaudos praneši

mais JAV Senato Teisių komisijos 
pakomisija, remdamosi amerikiečių 
žvalgybos žiniomis pripažino, kad 
daugelis taip, vadinamų pabėgėlių iš 
rytų Europos, Vakarų Vokietijoje 
yra buvę kriminalistai arba šnipai.

Tie nusikaltėliai, pabėgę į vaka
rus, tebetęsia savo veiklą naujoje dir 
voje.

Senatorius Hendrickson pareiškė 
senate, kad tas pranešimas tai yra iš 
kraipytas ir pritaikintas sovietų pro 
pagandai, senato teisinės komisijos 
pakomisės pabėgėlių vakarų Vokie
tijoje reikalams raportas. Tas rapor
tas, sako Hendrickson, sovietų nau
dojamas pabėgėliams iš už geležinės 
uždangos šmeižti.

Pagal sovietinę teisę sienos perė
jimas yra didysis nusikaltimas, o 
taip pat valdžios kritikavimas, jieš-

kojimas geresnio darbo, darbovie 
tės pakeitimas, nenusilenkimas va! 
dininkui, nepasitenkinimas badu ii 
lėtu nykimu. Tie, kurie nusikalti 
šiais nusikaltimais, pabėgdami į va 
karus, sovietų yra kaltinami nusi
kalstą, kad nenori grįžti.

Laisvėje kokią mes turime vaka
ruose, gyvenančių pažiūra, daugelis 
tų nusikaltimų, kuriais yra kaltinai 
mi pabėgę į vakarus, nėra jokie nusį 
kaitimai, Nėra nusikaltimas priešini 
tis tiranijai, nei nuo jos bėgti.

Mes pripažįstame, kad dauguma 
tų pabėgėlių yra patriotai ir darysi 
me viską, kad jie galėtų pasiekt 
laisvės ir nepriklausomumo, kurk 
jie siekia.

Sovietinės spaudos pastangos ap 
šmeižti tuos drąsius žmones, įrodo 
nedorėlių nusivylimą- Sovietų valdo 
vai žino, kad į vakarus pabėgę žmo 
■nės papasakos apie gyvenimą Malei 
kovo rojuje.

Sovietiniai valdovai bijo, kad vie 
ną dieną tie žmonės gali sugriįžti, 
parnešdami laisvę ir nepriklausomy
bę tiems savo artimiesiems, kuriuoi 
jie paliko bėgdami į vakarus.

„SAVANORIAMS BEDARBIAMS" 
SIAURINIS PAŠALPAS

Į šiuo metu veikiančius bedar
biams mokamas pašalpas numatoma 
įnešti naują pataisą, kuri įgalins su
siaurinti arba iš viso nemokėti be
darbio pašalpų tiems darbininkams, 
kurie „savanoriškai tampa bedar
biais“, arba stato darbdaviams „ne- 

„reprezentaciniai“zprotinags sąlygas“. Socialinio Drau
dimo ministerig pareiškė, esą, at
kreiptas dėmesys į tuos asmenis, ku
rie per ilgą laiką naudojasi bedarbio 
pašalpomis, tvirtindami, kad jie ne
galį dirbti, dėl „nenormalių darbo 
valandų“, kuriuos statą darbdaviai. 
Ypatinga didelė našta socialinio 
draudimo įstaigai esanti ten, kur 
darbininkai, gyvendami didesniuose 
pramonės sutelkimo centruose, ne
nori imti darbo tokiomis valando
mis, kurias siūlo darbovietės, tvir
tindami, kpd toks laikas jiems yra 
nepriimtinas darbpi.

Johannesburgas. Vienos vietos fut 
bolo komandos žaidėjas, J. Mapike, 
nuteistas mirties bausme už tėvo nu
žudymą, kuris, būdamas tos koman
dos teisėju, vienų rungtynių metu 
pašalino iš aikštės sūnų.

ADLAI STEVENSON

GARBINA VOKIEČIU DRĄSĄ

Buvęs demokratų kandidatas į 
JAV prezidentus Adlai Stevenson, 
aplankęs Berlyną po riaušių pareiš
kė savo nusistebėjithą vokiečių drą
sa ir pasiryžimu.

„Kai taip vadiname darbininkų ro 
juje darbininkai šaudomi įgatvėse, 
tai jis jau nėra rojus.

„Rytų Berlyno gyventojai žino, 
kad jie yra išnaudojami. Ateina lai
kas, kai vergija laisviems žmonėms 
pasidaro nepakeliamą.

Ką reiškia vergija laisvam žmogui 
Adlai Stevenson turėjo progos patir 
ti asmeniškai.

Kai jis su keletą palydovų nuvyko 
prie rytiniam sektoriuje esančios 
buv. Hitlerio būstinės, ir norėjo pa
daryti nuotraukų, jį pasitiko raudo
nosios vokiečių milicijos automatų 
vamzdžiai. Karininkas angliškai pa
aiškino — „Pajudėsite — šausime“. 
Adlai, žinoma, nejudėjo^ kol jo fil- 
mos buvo konfiskuotos, o jis pats 
grąžintas į vakarus...

SVEIKINIMAS
DBLS Lowton Skyriaus nari p. A- 

GRAMAUSKĄ ir p-lę P.M- RAF
TER, sukūrusius šeimos židinį, nuo 
širdžiai sveikina ir ilgo, laimingo 
gyvenimo linki

Skyriaus Valdyba ir nariai

SKELBIMAI
Lietuvių šeimoje išnuomuojama! 
asmn. kambarys su pilnu išlaiky

mu. Teirautis vietoje arba laiškais
P. Zinka 9, Harcombe Rd-, London 
N.

1

16.

Londono Lietuvių Sporto 
ir Socialinis Klubas, 

345a Victoria Park Rd. E.9. 
šių metų rugpiūčio mėn. 1 d. rent 
ATOSTOGŲ BALI 
Staliukus galima užsakyti iš ank: 

pas Z. Jurą — telf. SHO 8734 
Pradžia 7 v.v.

Trims asmenims išnuomuojam 
Kambariai.

Teirautis asmeniškai arba laiš 
kais: J. Pociūtė, 11 Queens Buildings 
Chamford S I, London, E.2.

Dėdinas — Belgija, A. Paulaitis 
Šveicarija, J. Lingis — Švedija, 
Lozoraitis (jun) — Italija, A. G 
kus — Olandija, Č. šliašinskas 
Danija ir A.Gliornertas — Austri
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