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LONDONAS

Pro Meuaoi'ia
Šių metų liepos mėn. 14 d., am
žiaus ir rūpesčių pa'aužtas, Kopen
hagoje mirė Lietuvos generalinis
konsulas Danijai Bjarne Nielsen.
Tyliai ir raimai, be ligos ir skausmų,
užmigo jis, palikdamas tuščių ir
neužpildomų vistų mūsų tarpe. Bjar
ne Nielsen sulaukė 77 metų am
žiaus.
Žinia apie generalinio konsulo
mirtį paliks skaudžių žaizdų visiems,
kuriems vienu ar ki.u būdu teko su
juo susidurti ir jį pažinti kaip tikrai
malonų ir nuoširdų vyrų. Bjarne
Nielsen mokėjo suprasti kiekvieno

pajėgė pagarsinti Lietuvos vardų ir
jį pastatyti garbingoje ir respektuor
jamoje plotmėje.
Už visų taip didelį Lietuvai atliktų darbų, Bjarne Nielsen buvo ap
dovanotas Gedimino ordinu.
1939 —1940 metų įvykiai visų jo
kūrybinį darbų sustabdė. Lietuves
likimas ir konsulato uždarymas
Bjarne Nielsenui buvo toks skaudus
smūgis, kuris, tik mums, lietuviams,
tegali būti suprantamas. Dažnai
bešnekučiuojant su juo tekdavo ma
tyti ašarų nuriedant jo skruostais.
1945 metais, antrajam pasauli-
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KUBEL NEVYKSTA
SUSITARTI ?

MINISTERS B. K. BALDUS

SVEIKSTA
Teko patirti, kad Ministerio B. K.
Balučio sveikata daro gerų pažangų.
Pastoviai Ministerio sveikata stiprė
ja.

VLIK’O PIRMININKO PASIKALBĖJIMAS SU ELTOS ATSTOVU

Mūsų visuomenė gyvai domisi,
kodėl š.m. birželio 18 - 24 dd. VLIKo ir jo Vykd. Tarybos pirminin
kams nepasisekė susitarti su min.
Lozoraičiu dėl Lietuvos atstovų sky
rimo prie kitų valstybių valdžių. Ir
„Nepriklausomos Lietuvos“ redak
torius p. Kardelis, kaip tenka išgirs
ti, kreipėsi tuo pačiu klausimu į
VLIKo pirmininkų, pabrėždamas,
kad min. Lozoraitis tuo klausimu
jau pasisakęs. ELTOS atstovas, ap-“
lankęs p. Krupavičių, pateikė jam
žemiau dedamus klausimus ir gavo
tokius atsakymus:

jos dvasios pasirodė dar didesnis,
nors komunikate ir buvo pažymėta,
kad tolimesnis bendradarbiavimas
eina Berno konferencijos dvasia, bet
praktikoje vienybės nepavyko atsta
tyti, nors VLIKas či,a dėjo visas sa
vo pastangas. Pirmame Romos pasi
tarime 1950 m. birželio mėn. min.
Lozoraitis pareiškė, kad Berno susi
tarimai esu ..atgyvenusį filosofija“
ir jie negalį būti dedami mūsų san
tykių pagrindan.

laikytis, būtent — Salus patriae —
suprema lex — tėvynės gerovė yra
aukščiausias įstatymas.
5. Ar tėvynės gerovė reikalauja
st:tart ino atstovu skyrimo!

P. V. SIDZIKAUSKAS

LONDONE
Liepos pabaigoje Europon atvyko
Lietuvos Laisvės Komiteto pirminio
kas Vaclovas Sidzikauskas. LLK Pir
mininko kelionės tikslas —■ suderin
ti anapus Atlanto mūsų politinio
centro veiklų su Europoje esančiu
mūsų politiniu veiksniu. V. Sidzi
kauskas lankėsi Paryžiuje ir Vokie
tijoje. Grįždamas iš Vokietijos po
rai dienų sustojo Londone, kur tu
rėjo pasitarimų su Latvijos ir Esti
jos diplomatų atstovais.
Trečiadienį, rugpjūčio 26 d. trum
pų laikų viešėjo Lietuvių Namuose,
o sekančių dienų, ketvirtadienį, iš
vyko į JAV.

Romos pasitarimuose VLIKo Pir
mininko taip pat buvo atsakyta į tų
klausimų: „Lietuva nežus nuo to,
ar tų atstovų skirs vienas min. Lozo
raitis. ar vienas VLIKas, ar susidė
ję abudu. Vieni Lietuvos neišlaisvin
3. O kaip gi VLIKas elgiasi šioj sim. Bet suderinę savo veiklų labai
daug jai padėsim. Atsirado keli lais
stity!
vinimo veiksniai, jei jie savo veiklos
1. Ar mėginta atstovu skyrimo VLIKas laikosi min. Lozoraičio nesuderins ir kiekvienas eis savo ke
Berno konferencijos metu jo paties liu, daug Lietuvos reikalui pakenks"
klausimas spręsti anksčiau!
pasiūlytos kompetencijos, kurių nu- kad ir atstumdami nuo savęs savo
Tas klausimas iškilo tada, kai ki rodė VLIKo Pirmininkui rašytame anarchija, kitas valstybei. Savo prak nillllllilililllllliillillllllililllllllillillllllllliilllllillllllllil
lo visas santykių klausimas su min. laiške. Ten misijų šefo skyrimo sau tikoje mes tolygių dalykų esame pa
Lozoraičiu, pirmiausia su juo susi nesirezidavo. Tai buvo palikta spręs tyrę. .
Jej kas sakytų, kad nežinąs jokių
dūrėme 1946 m. Berno konferenci ti sutartinai abiem veiksniams. To
joj. Šis klausimas po preliminarinių dėsnio VLIKas laikosi ligi šiol, nors nuostatų, pagal kuriuos tokis sky
Paryžius. Prancūzijos darbinin
diskusijų buvo išspręstas paties min. ir buvo daręs visoje eilėj valstybių rimas būtų reikalingas susitarimo
Lozoraičio rašytu VLIKo Pirminin diplomatinių santykių atnaujinimo su VLIKų ir kad nesą pagrindo keis kų didysis streikas šių savaitę pasi
kui laišku. Jame jis pareiškė, kad jo, žygių. VLlko buvo pasiųstas į Šve ti tos praktikos, kuri tremtyje yra nu baigė, nežiūrint komunistų partijos
kaip Diplomatijos Šefo, kompetenci diją, Norvegiją ir į Daniją a.a. Jur sistovėjusi, tai būtų tik lengvas klau kurstymo streiką tęsti. Tarp polici
jai priklauso diplomatinių bei konsu gis Savickis. Vysk. V. Brizgys VLI sim,u nusikratymas ir reik manyti, jos ir pašto tarnautojų, vykusių Pa
larinių misijų personalo, išskyrus jų Ko prašomas aplankė Ispaniją. Por kad bent nuostatas — Salus patiae ryžiaus gatvėmis uždėti vainikus,
šefus, skyrimas, pasiuntinybių turto tugaliją ir Venecuelų ir visur gavo — suprema lex — jum yra žinomas kritusiems paštininkams kovoje su
bei archyvų ir pasų išdavimo prie pažadų priimti tos ar kitos rūšies ir jį saisto kaip ir visus taurius lie vokięčiais prieš 9 metus, įvyko susi
žiūra. VLIKas su jo pasiūlymu su diplomatinį ryšininkų. Tuometinis tuvius. Antra, kad jokia atstovų sky rėmimų. šis nemalonus incidentas
tiko, nes min. Lozoraitis į tų misi VT Pirmininkas V. Sidzikauskas rimo praktika nėr,a nusistovėjusi, esąs privedęs prie to, kad pašto tar
jų šefų skyrimų savo pretenzijų ne 1949 m. atsilankęs Kanadoje išrūpi nes ji tik mėginama įvesti ir mėgi nautojai nutarė streiką tęsti toliau.
*
*
*
pareiškė. Toj pačioj konferencijoj no pažadų priimti mūsų konsulų į nama vienašališkai ir nenaudingai
Birminghamas. Ginklų įmonėse
l: avo padarytas nutarimas, netiesio mirusio garbės konsulo vietą. Itali bendram reikalui. Tad ir tas mėgi
Evertautnt Ltd.. Birminghame, įvy
giniai misijų šefų skyrimo klausi joj kun. Mincevičius savo iniciatyva nimas yra mestinas.
ko sprogtąmosios medžiagos sprogi
mų sprendžiantis, būtent — „užsie buvo išrūpinęs sutikimą priimti mū
Kokiais nuostatais VadcKai-f'-^ mai. 2 žmonės užmušti ir 12 sužęisnio politikai vadovauti (URT) pa sų .-'įšiijinką ir paprašė VLIKų tą
kviestas min. Lozoraitis. Ligi jis ga ryšininką paskirti. 1951 m. Bona su nu.si VLIKo santykiuose su diplo ta.
* * *
lės atvykti, jo pareigas eis kitas jo kiko priimti tokį pat ryšininkų. Žo matais bendrai
at-ktovą skyrimo
Berlynas. Ryt Vokietijos komu
pasirinktas to organo (VT) narys“. džiu, VLIKas turėjo daug galimybių
nistų vadas Otto Gratewohl parla
Min. LozoraiČiuj -vadovaujant Užsie savo atstovus skirti, bet ligi šiol to klausime specialiai!
nio reilalų Tarnybai, labai lengvai nedarė be susitatimo’su min. Lozo
Santykiuose su diplomatais VLI- mente pranešė, kad Sovietų Sąjunga
rytin. Vokietijai atsiusianti 2 milijo
būtų sprendžiamas ir misijų šefų raičiu. O to rezblfate — tos vietos kas laikosi tokių nuostatų:
skyrimo klausimas, nes tas darbas ir dabar tuščios.
1. Diplomatai pasilieka tokie-, ko nus tonų anglies. Be to, okupacinė
Iš kelių kraštlį kreiptasi į VLIKų
eitų per jo vadovaujamų įstaigų.
kius juos laiko Lietuvos įstatymai sovietų armija imsianti tik vienų ket
prašant
parūpinti kokį atstovą jų
Šis opusis atstovų skyrimo klausi
ir papročiai. VLIKas pasilieka to virdalį maisto iš ryt. Vokietijos.
*
*
*
kis, kokiu jį laiko jo konstituciniai
mas buvo tam tikra prasme palen gyvenamame krašte, lt šiais atvejais
nuostatai ir susitarimai.
gvintas spręsti ir II Reutlingerio su VLIKas pasielgta kaip minėta pir
Londonas.
Britų
mitybos
minis
miau. Štai vienas charakteringas pa 2. VLIKas veikia su diplomatais
sitarimo pp. a ir b, kurie taip skam vyzdys.
terio
Lloyd
George
butan
įslinko
va
Lietuvių Draugijoj Švedi
vieningai ir sutartinai. Jis jų nesu gys, išsinešdami ministerio žmonos
ba: „a. Lietuvos Diplomatijos Še
joj Centro Valdyb.į-išvykstant min.
fas ir VLIKo Pirmininkas rinksis ir
bordinuoja.
brangenybes. 400 svarų vertės?
♦ ♦ *
bendrai svarstys visus politinės bei Gyliui iš’Š vedi jos. .prašė VLIKų ne 3. šefo reikalas yra diplomatų šei
palikti
krašto
be
atstovybėse
mos reikalas. Jie jam duoda turinį
diplomatinės veiklos klausimus, lie
Ojtava.
Nuo
1946 m., po atomi
Į tai VLIKasĮAtskk|, kad „atsto
ir veidą. VLIKas šefo titulu susi- nės sovietų šnipinėjimo aferos, Ka
čiančius Lietuvos išlaisvinimų bei
vų
skyrimų
ir
jų
pareigų!
perdavimą
interesuos tik tada, kai jis pano nadoje sov. Rusija neturėjo savo
demokratinės Lietuvos valstybės at
kūrimų, b. Kalbamuose pasitari VLIKas spręs Itjetf apskritai, tiek
rės savo titulu paliesti VLIKo ambasadoriaus. Šiuo metu šį postų
muose pasiektas bendras VLIKo šiuo konkrečiu aiveju susisiekęs su
kompetencijas ir teises.
užėmė buvęs sovietų ambasadorius
Pirmininko ir Diplomatijos Šefo nu Lietuvos pasiuntipiaisl (1949.XII.5). 4. Užsienio Reikalų Tarnyba pasi Albanijoje, Dimitri Cuvačin.
lieka VLIKo V. Tarnyboj. Būtų
*
*
*
sistatymas bus perduodamas Lietu Tos pačios Draugijos pranešimu
geriausia, jei jos valdytoju būtų
vos diplomatinėms ir konsularinėms min- Lozoraitis tų klausimų išspren
Londonas. Du britų kovos laivai,
atstovybėms per Diplomatijos Šefų. dė vienas 1949 m. spalio 12 d., pa
min. Lozoraitis.
šiuo metu esantieji atsargoje,
yra
Specialiai astovų skyrimo reikalu pritaikomi valdomoms raketoms leis
Negalint kur veikti diplomatiniais vesdamas Lietuvos atstovo Švedijoj
pareigas
V.
L.
Žilinskui
(1949.
XI.
šiame Romos pasitarime buvo įteik ti.
kanalais ar pėr diplomatus, kalba
* *
*
mas nusistatymas bus perduodamas 24). Dėl tokių skyrimų min. Lozo ti raštu min. Lozoraičiui šie VLIKo
VLIKo Tarnyboms ar kitu sutartu raitis netik nesitarė su VLIKų, bet nusistatymai:
Kairas. Po eilės informacinių su
net ar visai nieko nepranešė (Ko 1. Svetimoms valstybėms atstovų su sitikimų tarp britų ir egiptiečių, Kai
būdu.
taria. VLIKas su min. Lozoraičiu, re prasidėjo derybos Sueco klausiVT Pirmininkas, diskutuodamas lumbija — Sirutis), ,ar pranešė tik
kaip Diplomatinės Tarnybos še inu-Jš egiptiečių pusės
su min. Lozoraičiu atstovų skyrimo bendra pro method ja (Šveicarija —
dalyvauja:
fu.
;
ministęrio pirmininko pavaduoto
klausimų, pasirėmė II Reutlingeno Gerutis), ar ant savo vizitinės korte
susitarimu šiais žodžiais: „Labai lės kelis žodžius pabrėžęs (Švedija 2. Sutartų atstovų VLIKo ir savo jas pulk. Įeit. Nasser, vyr. kariuo
vardu pristato min. Lozoraitis, tai menės vadas įgėn. majoras Amer ir
svarbus dalykas Reutlingeno susita — Žilinskas).
pažymėdamas reikiamuose naštuo užsienio reikalų ministeris Dr. Farimas. Ten nustatytas VLIKo ir Še
se, kuriuos pasirašo abu deleguo- wsi. Pasitarimas vyko britų karinio
fo bendradarbiavimo būdas. Tai pa 4. Ar yra kokie nuostatai atstovams
tojai.
atstovo gen. Ser Brian Roberson de
grindas. Man neaišku, kodėl Jūs iš skirti!
3. Pristatytas atstovas kalba VLI legacijoje.
skyrei atstovų skyrimo klausimų iš
Normaliais laikais tuos nuostatus
Ko ir min. Lozoraičio vardu.
*
*
*
to susitarimo“...
skelbė įstatymai. Nenormaliais lai
Londonas.
Daugumas
Londone
kais, kai nėra įstatymų nuostatų
7. Ar nesusitarta su min. Lozo vykusios cukraus konferencijos da
2. Jei yra tokiu susitarimu, tai ko jiems skirti institucijų, vadovaujama
raičiu atstovu skyrimo klausimu dėl lyvių pasirašė tarptautinę sutartį,
dėl konkrečiai atstovo Bonai reika si įstatymų dvasia ar analogija. Esą
šia sutartimi užtikrinamas cukraus
formaliosios
pusės, ar dėl esmės!
mas spragas turi papildyti susitari
lu nesusitariama!
tiekimas importuojantiems kraštams
mai tarp pretenduojančių į atstovų
Nesusitarta dėl esmės. Min Lo ir nustatomos pastovios kainos cuk
Todėl, kad tie susitarimai buvo, skyrimo teisę.
zoraičiui nepriimtinas jokis susita rų eksportuojantiems kraštams. Kon
bet, deja, dabar jų nebėr. Tai gra
VLIKo Pirmininkas Romos pasi rimas su VLIKų atstovų skyrimo
žioji praeitis. Ypatingai gražūs Ber tarimuose taip grindė savo tezę: reikalu. Romos pasitarime lygiai ferSncijoje dalyvavo 51 valstybės ats
no konferencijos laikai, kur viena „Diplomatinius atstovus skiria tau kaip kituose ligi šiol buvusiuose for tovai.
♦ * *
mintis ir vienas siekimas gaivino ir tos .atstovybės nurodytos instituci malioji klausimo pusė visai nebuvo
Londonas. Londonan atvyko 8
VLIKų ir diplomatus. Visos konfe jos, — pas mus Lietuvoj Užsienio liečiama, nors VLIKo įteiktuose
rencijos rezoliucijos buvo priimtos Reikalų Ministerija ir Prezidentas. nuostatuose ji buvo pažymėta. Ge JAV atominės komisijos nariai. Jie
vienbalsiai. Kaikurie labai opūs Atstovai atstovų niekad neskyrė ir riausia šį klausimų atvaizduos kad keliauja į Pietų Afriką, kur senato
klausimai buvo suredaguoti min. Lo neskiria. VLIKas yra tautos atsto ir kelios Romos pasitarimų nuotru riaus Hickenlooper‘io žodžiais: —
Mes esame pakviesti apžiūrėti urazoraieio, kaip pvz. — sudaryti VT, vybė, tiesa, ne taip sudaryta kaip
nijaus žaliavų gamybos. Mus pa
kuri vykdytų vyriausybės funkcijas, normaliais laikais. Nenormalūs lai pos.
Zaikauskas: Kur nėra atstovo jį kvietė Pietų Afrikos vyriausybė.
pagal 1922 metų konstitucijos dva kai yerčia VLIKų ir nenormalius
*
*
*
sių. Konferencijos pabaigoje savo santykius nustatyti su diplomatais parenka LDŠ ir VLIKas. Kandida
kalbose ir VLIKo Pirmininkas ir — leįsti jiems lygiomis teisėmis su tų VLIKuj gali pristatyti ir Šefas.
Korėja.
100 amerikiečių ir kitų
min. Lozoraitis pareiškė tuo savo VLIKų dalyvauti atstovų skyrime. Tuo būdu sutartas atstovas pristato JT karių, esančių šiaurinėje korėjo
džiaugsmo ir pasitenkinimo. Bet, Tas nuolaidas VLIKas daro vaduo mas svetimai valstybei.
je, atsisakė grįžti. Jie bus pervežti
Lozoraitis : ...VLIKas atstovo sky į neutralią zoną ir pavesti Indijos
deja, tas vieningumas ir tas džiaugs damasis ne kuo kitu, tik Lietuvos
mas truko trumpai. Min. Lozoraitis reikalu. Tai VLIKo svarbus kom rime dalyvauti negali. Tai būtų kon kariuomenės apsaugai. Nenorinčių1947. II. 7 raštu atsisakė iš VT na promisas, kokių min. Lozoraitis nie dominijumas. Atstovus skiria tik Še grįžti šiaurės korėjiečių ir kiniečių
rių ir nuo vadovavimo užsienio poli kur nerodė. Pagaliau, jei visus tuos fas.
belaisvių yra 24.000, neskaitant tų,
Zaikauskas: Bonai atstovas turi kuriuos Pietų Korėjos prezidentas
tikai joje. Paryžiaus konferencijoj samprotavimus atmestumėm, tai yra
(nukelta į psl. 6)
traukimasis nuo Berno konferenci senasmuostatas, kurio ir mes turim
paleido be sąjungininkų sutikimo.

7 DIENOS

vargus ir rūpesčius if kiek galimy
bės ir jėgos leido stengėsi visiems
padėti. Jis sugebėjo savo švelniu bū
du, kuklumu ir nuoširdumu, laimėti
kiekvienų širdį; daugelis patikimų ir
atsakingų pareigų metų bėgyje bu
vo kraunama ant jo pečių, nors jis
jų nejieškojo ir prie jų nesiveržė.
1932 metais Bjarne Nielsen buvo
paskirtas generaliniu konsulu Dani
jai. Ir čia jis nebus pžmirštas visų
tų lietuvių, kurie dar prieš antrąjį
pasaulinį karų lankėsi Danijoje ar
kaip valdžios, meno ar augštųjų
mokslų atstovai, prekybos ir žemės
ūkio studijoms, turistai ar pirkliai.
Visiems šiems žmonėms jo namų du
rys visada buvo atviros ir kiekvie
nam Bjarne Nielsen buvo nuoširdus
ir patikimas draugas.Jie žinojo, kad
jų problemos jam nebuvo svetimos ir
lankymasis Lietuvos Konsulate,
Havnegade (Uosto gatvė1) niekados
nebuvo bergždžias.
Po paskyrimo generalinio konsulo
pareigoms jis nuvyko Lietuvon, kad
galėtų pagrindinai pažinti tų šalį,
kurių jam teko atstovauti. Jis buvo
priimtas audiencijon pas prezidentų
Smetonų, aplankė ministerijas, ap
žiūrėjo Klaipėdos uosto įrengimus,
pažino lietuvių gyvenimo būdų, gy
vų norų ir veržlumų atstatydinti Lie
tuvų, kuri po daugelio metų vergijos
buvo nualinta. Jo paties žodžiais ta
riant: ,.Lietuvos įvairumas, gamtos
grožis, darbštūs, malonūs ir taurūs
žmonės suteikė man tiek džiaugs
mo, kad aš negalėjau jų nepamilti“.
1935 metais jis lankėsi Lietuvoje
kartu su visa šeima, kad ir ji galėtų
Lietuvą pažinti.
Savo darbu Bjarne Nielsen sten
gėsi įvairiais būdais jungti artimus
ryšius tarp Danijos ir Lietuvos ir jo
darbas davė nepaprastai gerų rezul
tatų tiek kultūrinėje, tiek ir komer
cinėje srityje. Jis apjungė visus, ku
rie turėjo ryšių su Lietuva ,,Danų
— Lietuvių Draugijon“, kurį gražiai

niam karui pasibaigus, Bjarne Niel
sen metėsi visomis jėgomis lietu
viams pagalbon. Jis, turėdamas ry
šių danų valdžios įstaigose, stengė
si gerinti lietuvių tremtinių būklę
Danijoje, gyvai domėjosi visų lietu
vių kultūriniu ir politiniu veikimu ir
buvo dažnas svečias įvairiuose pa
rengimuose. Pairus sveikatai, nega
lėd.imas pats asmeniškai dalyvauti
jis raštiškai palaikė ryšius su Dani
jos Lietuvių Bendruomenės Krašto
Valdyba ir lietuviais, dažnai suteik
damas moralinės ir materialinės pa
ramos.
Atsisveikinant su Bjarne Nielsen,
prie karsto žodį tarė senas Lietuvos
ir lietuvių bičiulis ir prietelius, ge
neralinio konsulo asmeniškas drau
gas, provst Mogens Strunge. Savo
kalboje jis nupasakojo visus Bjarne
Nielsen nuveiktus darbus ir nuopel
nus, meilę ir prisirišimų Lietuvai ir
visam, kas yra lietuviška.
Tarp daugelio vainikų ir gėlių pašarvuotas generalinis konsulas. Jo
karstų puošė Gedimino ordinas, o
karsto papėdėje — Danijoje gyve
nančių lietuvių tremtinių vainikas,
papuoštas trispalvėmis ir kaspinu
su įrašu:
„Ilsėkis viešpatyje
Danijos Lietuviai"
STREIKUOJA BRITU ATOMINIU
ĮMONIŲ ELEKTROTECHNIKAI
Britų elektrotechnikai, kurių pro
fesinės sąjungos gen. sekretoriumi
yra komunistas Walter Stevens, su
streikavo. Dėl tos priežasties susto
jo darbai atominės energijos įmonė
se, į kurias buvo priimami darbinin
kai, atidžiai prieš tai išskrininguoti
per antikomunistinį rėtį. Ryšium su
šiuo streiku, visoje eilėje ginkhj pra
monės įmonėse taip pat sustojusi
gamyba.
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E. J. HARRISONO 80 METU
AMŽIAUS SUKAKTIS
,.Pažinsi daugą nelaimėje“ — sa
ko mūsų tautos išmintis. Kai Lie
tuva buvo nepriklausoma ir gyveno
laimės dienas, ji, kaip ir kiekvienas
kitas kraštas,
turėjo būrius gerų
draugų, kurių eilės vis didėjo, ple
čiantis mūsų tarptautiniams santy
kiams. Įvairiuose kraštuose veikė
draugijos, kurių narihi stengėsi pa
žinti Lietuvą, pastudijuoti mūsų kal
bą ir kultūrą stengėsi veikti poli
tinėje srityje Lietuvos naudai. Ta
čiau Lietuvą užgriuvus nelaimėms—
rusų ir vokiečių okupacijoms — tie
mūsų draugų būriai pakriko ir tik
retas kuris šiandien jų tebėra, kaip
buvęs, ištikimas senai ir nuoširdžiai
draugystei. Reiškia, daugelis mūsų
draugų buvo ne širdies, bet konjunk
tūros draugai.
E. J. Harrisonas, krauju ir kaulu
tikras anglas patriotas, kuris šiomis
dienomis švenčia savo amžiaus 80
metų sukaktį, buvo ir tebėra ištiki
mas Lietuvos draugas, nežiūrėda
mas, ar mes gyvename laimės ar var
go valandas. Mūsų nelaimės dieno
mis E. J. Harrisonas yra ne tik mū
sų draugas, bet ir nepavargstantis
Lietuvos laisvės kovotojas tiek bri
tų spaudoje, tiek ir viešam šios ša
lies gyvenime. Tokių tikrų draugų
mes niekada neužmiršime!
Spalvingas, įvairus ir įdomus E.
J. Harrisono gyvenimo kelias. Jis gi
mė 1873 m. rugpjūčio 22 d. Mančes
teryje ir ten baigė Higher Grade
Sshool. Sulaukęs 19 mėtų, jis iške
liauja į pasaulį ir užsieniuose pralei
džia daugelį metų. Britų Kolumbi
joje verčiasi vaisių auginimu, New
Westminster mieste dirba adminis
tracijos įstaigose, Vancouveryje jis
pradeda savo žurnalistinę karjerą,
kuri ir ligi šios dienos" yra jo pagrin
dinė profesija. Per 30 metų E. J.
Harrisonas, kaip .reporteris, komenta
torius, redaktorius ar publicistas dir
ba Jungtinėse Amerikos Valstybėse,
Japonijoje, Kinijoje, Rusijoje ir ki
tur. Jis išnaudoja progas ir, plačiai
keliaudamas, gerai pažįsta
šiuos
kraštus, kuriuos aprašo savo išgar
sėjusiose knygose ..Peace or War
East of Baikal“ ir The Fighting Spi
rit of Japan“.
/
,
),
Bet E. J. Harrisonas nebūtų gi' 
męs anglas, jei nesidomėtų sportu.
Ir sportas tampa jo antrąja ,.profesi
ja“. Jis imtininkas, čiuožėjas, plau
kikas. Dalyvauja įvairiuose sporto
klubuose, kur susitinka ir susidrau
gauja su daugelio tautų sportinin
kais. Petrapilyje sporto klube .Ja
nitas“ jis pirmą kartą savo gyveni
me susitiko ir lietuvį, jau pagarsė
jusį sportininką Karolį Požėlą, ku
ris E. J. Harrisoną supažindina su
Lietuva ir laimi jo ištikimą draugys
tę mūsų tautai.
Praūžus Pirmajam Pasauliniam
karui, kuriame dalyvavo ir E. J. Ha
rrisonas, tarnaudamas leitenantu ki
nų darbo korpuse ir britų kariuome
nės II skyriuje Archangelske, atsi
verčia naujas jo gyvenimo lapas. Ė.
J. Harrisonas išeina į britų diploma
tinę ir konsuliarinę tarnybą. Sis jo
gyvenimo lapas yra ypač įdomus
mums, nes jis rašomas Lietuvoje ar
ba Lietuvos Pasiuntinybėje Londo
ne. 1919 metais E. J. Harrisonas pas

MAŽASIS PASAULIS
gu kur nors yra kunigas, kuris jau
čiasi įžeistas mano Don Camillo
traktavimu, jis yra prašomas sudau
žyti kaip galima didesnę žvakę į ma
no galvą. Ir jei kur yra komunistas,
kuris jaučiasi įžeistas dėl Pepponės,
jis prašomas sudaužyti kūjį ir pjau
tuvą į mano nugarą. Bet jeigu kūr
nors yra toks, kuris įsižeidęs dėl
kalbančio Kristaus, aš negaliu jam
padėti; dėl to, kad tas, kuris kalba
šiame apsakyme, yra ne Kristus,
bet mano Kristus — tai yra mano
sąžinės balsas.
Išvertė J. Kuzmickis

IŠPAŽINTIS

Don Camillo buvo žmogus, kuris
žodžių vata nevieloja. Kai miestely
je* iškildavo koks nors nešvankus
įvykis, į kurį būdavo įvelti seni ūki
ninkai ir jaunos mergaitės, jis mišių
metu pradėdavo kalbėti bendrais
bruožais ir mandagiai, būdamas tik
ras, kad pirmose klausytojų eilėse
yra pats svarbiausias nusikaltėlisKai jau pradėdavo karščiuoti, jis už
dengdavo kokiu rūbu Nukryžiuoto
jo galvą didžiajame altoriuje, .kad
Jo ausys nebūtų užgautos, rankomis
įsiremdavo į šonus ir tęsdavo pa
mokslą toliau. Ir toks griausmingas
balsas verždavosi pro stambaus vy

ro lūpas ir tokia negailestinga kalba,
k,ad atrodė, tarsi nedidelės bažny
čios lubos drebėtų.
Kąį artėjo rinkimų laikas, Don
Camillo, savaime suprantama, pasi
sakė prieš vietinius kairiuosius. Dėl
to vieną vakarą, kai pritemus grįžo
klcbonijon, kažkokia stambi • žmo
gysta, apsisupusi apsiaustu, šoko iš
krūmų, jį pasivijo ir, Don Camillo
betriūsiant apie dviratį, ant kurio
vairo kabojo krepšys su septyniomis
dešimtimis kiaušinių, stipriai tvojo
lazda ir prasmego tarsi žemėje.
Don Camillo apie tai niekam ne
sakė. Įėjęs į kleboniją ir saugioje
vietoje krepšį su kiaušiniais pasta
tęs, nuėjo į bažnyčią pasitarti su
Kristumi, kaip buvo pratęs daryti
abejonių valandose.
— Kas man daryti? — paklausė
Don Camillo.
'— Pasitepk nugarą vandenyje iš
plaktu aliejumi ir tylėk. — nuo al
toriaus viršaus .atsakė Kristus. —
Reikia atleisti mūsų kaltininkams.
Tai .yra taisyklė.
— Teisingai, Viešpatie, — sutiko
Don Camillo. — Bet šiuo atveju
mes liečiame ne įžeidimus, o lazdos
smūgius.
—• Ką tu tai sakydamas galvoji?
— patylomis šnabždėjo jam Kristus.
— Nemanau, kad norėtum man pa
sakyti, iog smūgiai kūnui yra skaudesni už tuos, kurie dvasią ištinka?
— Aš suprantu Tave, Viešpatie.
Bet Tu turi .atsiminti, kad tie, kurie
mušė mane, Tavo tarną, įžeidė ir
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DON CAMILLO
PASAULIS

kiriamas Britų Misijos Baltijos Vals bininkas, gyvai dalyvaudamas visuo
tybėms sekretorium. Jis dirba Lie se Pasiuntinybės darbuose, o ypač
pojoje ir Rygoje (tuomet ten veikė ir suorganizuoja ir vadovauja Lietuvos
R'A S O
,Tų apsakymų žmonės yra
britų pik. Itn. Alexander, dabartinis propagandai šiame krašte. Tuo pa
gyvenimiškai tikri ir tie apsa
maršalai ir
Didžiosios Britanijos čiu metu jis imasi intensyviai moky
kymai yra tokie tikri, kad dau
J. KUZMICKIS
apsaugos ministeris), o kiek vėliau tis lietuvių kalbos ir jos išmoksta
giau neį kartą, kaj jau buvau
tiek,
kad
tampa
geriausiu
lietuvišku
F J. Harrisonas perkeliamas į Kau
parašęs apsakymą, dalykas tik
ną, kuriame jis buvo britų vicekon tekstų vertėjų į anglų -kalbą.
rai atsitiko ir kiekvienas skai Norėdamas jį kaip galima greičiau
išleisti, pats prirašydavau jo tris
sulu ligi 1921 metų.
1940 m. sovietams Lietuvą okupa
tė jį žiniose“—
ketvirdalius“.
Giovanni Gttareschi
E. J. Harrisonas yra vienas iš ne vus, E. J. Harrisonas, mažinant mū
Paskiau jis iškeliavo į Milaną ir
daugelio gyvųjų liudinnikų, kaip ano sų Pasiuntinybės kadrą, iš jos pasi
mis dienomis kūrėsi Lietuva, kaip ji traukė, tačiau ryšių su lietuviais ne
Londono lietuviai prieš kurį lai pradėjo redaguoti juokų laikraštį
frontuose didvyriškai gynė savo gi tik nenutraukė, bet visą laiką, per ką galėjo pamayti ekrane Julian Du- „Bertoldo“. Čia jis nebe tiek rašė,
musią laisvę, kaip žengė pirmuosius visas mums sunkiausias karo ir pq- vivier‘o filmą „Don Camillo maža kiek piešė „baltai juodame popie
nepriklausomos valstybės žingsnius. kario dienas, aktyviai dalyvauja Lie sis pasaulis“. Ir kritikai, ir žiūro riuje“.
1942 m. jis stipriai pasigėrė, suži
Kaune E. J. Harrisonas susitinka su tuvos išlaisvinimo kovoje. tilo me vai pripažino, kad, nepaisant, jog
pačiais žymiausiais mūsų valstybės tu, kai. D. Britanijos oficialioji poli visas filmas neturi vientisos fabu nojęs, kad jo brolis žuvo Rusijoje.
vyrais: A. Smetona, A. Stulginskiu, tika stengėsi vengti visko, kas galė los, atskiros klebono Don Camillo, Visą naktį triukšmavęs gatvėse, po
K. Grinium, A. Voldemaru, M. Kru tų kenkti britų sovietų santykiams, komunsito viršaičio Peppon'e ir ma licijos buvo suimtas. Paleistas, buvo
pavičium, E. Galvanausku, M. Sle tuo metu, kai daugelis mūsų draugų žo Italijos miestelio' gyventojų gyve pašauktas į kariuomenę ir, fašizmui
ževičium, A. Merkiu, D Zaunium, nuo mūsų nusigrįžo, E. J. Harriso nimo iškarpos sudarė tikrą pasigė kapituliavus, 1943 m. pateko į vo
kiečių belaisvę Š. Italijoje. NenorėJ. Vileišiu ir daugeliu kitų. Jis iš nas ligi šios dienos yra tvirtas, išti rėjimą.
arti stebi tokius istorinius Lietuvos kimas, garbingas kovotojas dėl Lie
Plačiai skaitomas „Daily Express“ ,damas vokiečiams dirbti, buvo iš
įvykius, kaip Steigiamasis Seimas, tuvos laisvės, britų visuomenėje ir dienraštis net keliuose numeriuose siųstas į koncentracijos . stovyklą
Vilniaus užgrobimą, Lietuvos de fac spaudoje nuolat kelia balsą prieš So spausdino
Giovanni
Guareschi Lenkijoje. 1945 m. balandžio mėn.
to ir de jure pripažinimą. Ir dabar vietų Rusijos okupaciją Lietuvoje. „Don Camillo mažojo pasaulio“ anglai jį išlaisvino ir jis grįžo į savo
tėvynę.
dar gyvai jis atsimeną Lietuvos žmo Kovodamas dėl mūsų laisvės, E.J. knygos turinį.
Belaisvėje jis taipgi buvo aktyvus
straiusnių^ Ri knyga anglų kalboje sulaukė
nių entuziastingą demonstraciją Kau Harrisonas rašo daug
ne, kai 1920 m. rugsėjo 24 d. Didžio skaito paskaitas ir išleidžia plačiai devynių, jei ne daugiau laidų, o Ita ir veiklus- Jo šūkis buvo — „nemir
ji Britanija pripažino Lietuvą. Jam žinomą knygą „Lithuaniašs Fight for lijoje net 20. Ją išsivertė vokiečiai, siu. nors jie mane ■užmuštų“. Su
prantama, sunku buvo atsilaikyti,
pačiam, drauge su britų diplomati Freedom“. Bo to, stilizuoja mūsų me prancūzai, švedai ir k.
niu atstovu R. B. Ward tada teko morandumus ,notas ir kitus politi
Mano paragintas kun. Ant. Sa kai jį atakavo badas, ligos ir prižiū
priimtį tos demonstracijos dalyvius. nius raštus, kuriuos Lietuvos veiks baliauskas, Venezuelos lietuvių ka rėtojo bizūnas.
1920 metais trumpą laiką E. J. Ha- niai įteikia britų vyriausybei.
pelionas ir „Tėvų kelio“
re
„TAI PERDAUG
Šios 80 metų sukakties dienomis daktorius. kuris gerai žino italų kal
rrisonui teko reziduoti Vilniuje, į
FANTASTIŠKA“
kurį tuomet buvo iš Kauno persikė- Garbingam Jubilijatui E. J. Harriso- bą. gavęs iš autoriaus leidimą, šią
lusios Lietuvos vyriausybės įstaigos. n\ii, tikram, ištikimam, nuoširdžiam knygą išvertė ir į lieuvių kalbą.
Po karo, pradėjęs dirbti „Candi1921 m. pradžioje, pasibaigus jo Lietuvos draugui ir nenuilstamam Šiuo metu ji spausdinama Caracas do‘‘ laikraštyje, pradėjo spausdinti
paskyrimui vicekonsulu Kaune, E. Lietuvos laisvės kovotojui linkime spaustuvėje ir .reikia manyti, už ke feljetonus apie.kleboną Don Cami
J. Harrisonas priima kvietimą dirb daug laimės, geros sveikatos, dar lių mėnesių pasirodys, knygų rinko llo ir komunistą viršaitį Pepponę.
ti Lietuvos Pasiuntinybėje Londone. daug gražių metų!
je, iliustruota originaliomis paties Italijos komunistų lyderis Palmiro
J. S.
Ir čia jis tampa nepamainomas dar-,
autoriaus iliustracijomis.
Togliatti savo priešrinkiminėse kal
Belaukiant tos knygos pasirodymo, bose už G. Guareschi sukurtą ko
tariuosi bus pravartu bent trumpai munisto tipą pavadino jį „trigubu
supažindinti skaitytojus su rašytojo idiotu“. Tačiau to „trigubo idioto“
LIETUVIU MOKSLININKU DARBAI
G. Guareschi gyvenimu ir kūryba. Pepponc bei Don Camillo šiandien
išgarsėjo ne tik Italijoje, bet visame
Lietuvių mokslininkai, priklausą Vilniaus pilys; A. Salys —Lithuanian
kultūringame pasaulyje ir visur su
„NEMIRSIU, NORS JIE
Lituanistikos Institutui JAV;. yra Word Geography (Lietuvių kalbos
didžiausiu pasigėrėjimu skaitoma
paruošę eilę mokslinių veikalų: J. žodžių geografija); A. Šapoka —
UŽMUŠTŲ MANE“
apie juos.
Balys
1) Lithuanian Narrative Vilniaus miesto istorija ; V. Trumpa
„Don Camillo mažojo pasaulio“
„Mano gyvenimas prasidėjo 1908
Folksongs (Lietuvių liaudies pasa — Rusijos ekspansija į Baltijos jū
pirmavaizdis
— autoriaus, tėviškė
m.
gegužės
1
dieną
ir
tarp
vieno
ir
rą
;
A.
Vaičiulaitis
—
Apie
lietuvių
kojamosios dainos), 2) Amerikos
kito dalyko jis eina toliau“, pradeda prie Pado upės. Parma, Emilian tyr
lietuvių dainos (tekstai ir melodi rašytojus (straipsnių rinkinys).
savo gyvenimo pasaką Giovanni Jaukiai. Tos vietos gyventojai yra la
jos), 3) Lietuvių mitologinės sakbai draugiški, paslaugūs ir tikri
Guareschi.
mėsą M. Biržiška — 1) KaraliauLietuviškos Enciklopedijos spaus
Savo saulėto krašto gimtinėje Gio juokdariai. Gal būt, jie tokie yra
čiaus universiteto profesoriaus L. dinimo darbai Boston eina pimu tem
Rėzos akademiniai raštai, 2) Stu pu. Ir prenumeratorių telkimas vyks vannino buvo žinomas kaip nerūpės dėl kaitrios saulės vasarą, o gal dėl
dentiniai Maskvos .ir Vilniaus atsi ta sėkmingai. Iki šiol surinkta apie tin.gas ir visuomet linksmas vyras. sunkių ir tirštų miglų žiemą, kaip
Visi Fontanelle di
Roccabianca pats autorius tvirtina.
minimai ; Vacį. Biržiška
1) Alek- 3000 prenumeratų.
Kartą G. Guareschi parašė apsa
(prie Romos) jį pažino ir mėgo klau
sandrynas (lietuvių rašytojų biblio
kymą apie komunistą Peppone, ku
sytis įdomių pasakojimų.
grafija nuo seniausių laikų), 2) Se
„Aidai“ 1954 metais skirs 500 do
nųjų lietuviškųjų knygų istorija;
Sulaukęs 18 metų amžiaus, prade ris priešrinkiminės agitacijos metu
lerių
premiją
už
poeziją,
novelę,
apy
L. Dambriūnas — Lietuvių kalbos
jo rašyti į laikraščius, ne kartą pa- norėjo numušti lėktuvą, išmėčiusį
veiksmažodžių aspektai; M. Gim saką, romaną *ar dramą.
puošdamas laikraščių skiltis vyku krūvą atsišaukimų. Peppone pasi
* *
butienė
1) Lithuanian Crosses .
siais šaržais. Apie kitus savo darbus ėmė šautuvą, bet jokiu būdu negalė
V.
Bagdonavičiaus
veikalas
,.
Žmo

(Lietuvos kryžiai), 2) Priešistoriniai
rašytojas sako: „Tuo pačiu metu jo pataikyti į lėktuvą. Kai jis parašė
Lietuvos papuošalai; Z. Ivinskis — nijos likimas šv. Jono apreiškimų buvau užimtas kaip durininkas cuk pats pasakė: „Tai perdaug fantas
Merkelis Giedraitis arba Lietuva knygoje“ jau atspausdintas.
raus įmonėje, prižiūrėtojas sustaty tiška“. Tačiau už kelių mėnesių
* * *
dviejų amžių sąvartoje; P. Jonikas
tų dvirač'uj ir, nors visai nenusima Spilimberge komunistai ne tik ap
Dr. J. Balio paruoštas „Lietuvių niau apie muziką, pradėjau mokyti šaudė tokį lėktuvą, bet ir visai jį nu
Pavardės lietuvių studentų, XV
XV1I1 a. studijavusių V. Europos Lobyno“ III tomas netrukus išeis iš kai kuriuos draugus mandalina mušė...
Autorius tvirtina, kad be to jis
skambinti. Turėjau puikų gyventojų
universitetuose (ir angliškai); A. spaudos.
* * *
surašinėtojo vardą. Buvau mokyto daugiau nieko negali pasakyti apie
Kučas — Susivienijimo Lietuvių R.
Prosper Mcrimed romaną. „Ko jas bendrabučio mokykloje ir pas „Don Camillo mažąjį pasaulį“:
Katalikų Amerikoje istorija; V.
Mačiūnas — Pensylvanijos univer lombą“, verstą -Antano Valiukėno, kiau gavau vietos laikraščio korek „Jūs negalite laukti, kad menkas
siteto lithuanistų katalogas; J. išleido „Terros“ leidykla Chicagoje. toriaus darbą. Norėdamas papildyti žmogišius, parašęs knygą, dar galė
* * *
kuklų uždarbį, pradėjau rašyti apie tų suprasti ją“.
Matukas — Lietuvos civilizacijos
Apie Dr. Vilių Storastą - Vydūną vietinius įvykius apsakymus ir, ka
istorija iki XVI amžiaus (straipsnių
„JEI BŪČIAU MEKSIKOS
rinkinys); K. Pakštas — Historical plačią studiją per kelis numerius įsi dangi turėjau laisvus sekmadienius,
IMPERATORIUS
Lithuanian Geography (Istorinė dėjo „Naujienos“ (Dr. Martyno Any pradėjau redaguoti savaitinį žurna
lą,
kuris
pasirodydavo
pirmadieniais.
Lietuvos geografija); J. Puzinas — so paskaitos santrauka).
G. Guareschi yra puikus rašyto

GIOVANNI GUARASCHI

DON CAMILLO mažąjį pasaulį
galima atrasti kai kur Pado upės slė
nyje. Tai beveik kiekvienas sodžius
tos vietos Šiaurinėje Italijos plane.
Ten, tarp Pado ir Apeninų, visuo
met yra toks pat klimatas. Zemėvaiz
dis niekuomet nesikeičia ir tokiame
krašte jūs galite valandėlėj sustoti
bet kokiame kelyje, įsižiūrėti į ūki
ninko grįčią, įsmukusią į kukurūzus
ir kanapes, ir štai tuojau gimsta pa
sakojimas.
Kodėl taip jums kalbu, vietoj pra
dėjęs savo apsakymus? Dėl to, nes
noriu, kad Jūs suprastumėte tai,
jog Mažajame Pasaulyje tarp upės
ir kalnų gali atsitikti daugybė daly
kų, kurie negali atsitikti kur kitur.
Čia gilus, amžinas upės kvėpavimas
gaivina orą ir gyviems ir įnirusiems,
ir net šunes turi sielą. Jei jūs tai at
siminsite, jūs lengvai pažinsite so
džiaus kunigą Don Camillo ir jo
priešininką Pepponę, komunistą vir
šaitį. Jūs nenustebsite kad Kristus
nuo didelio kryžiaus sodžiaus baž
nyčioje stebi praeinančius ir mums
neįprastai kalba, ir kad vienas žmo
gus muša kitą per galvą, bet manda
giai — tai yra be neapykantos, ir
kad pabaigoje du priešai sutinka es
miniuose dalykuose.
Ir paskutinis paaiškinamasis žo
dis, kol aš pradėsiu apsakymą. Jei-
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— Turėdamas pramuštą galvą
keistiems įsitikinimams, galėjai pa
daryti daugybę nuodėmių per tuos
dvidešimt .aštuonerius metus.
— Aišku, šiek tiek padariau, —
atsiduso Pepponc.
— Pavyzdžiui?
— Pavyzdžiui, prieš du mėnesius
tvojau tamstai lazda.
— Tai, be .abejo, sunki nuodėmė,
— tarė Don Camillo. Užgaudamas
Dievo tarną, įžeidei patį Dievą.
— Bet aš gailiuosi, — atšovė Pcp
pone. — Pagaliau, ,aš tamstos ne
mušiau kaipo Dievo tarno, bet k.aip
paprastą politinį priešą. Be to, taip
pasielgiau savo silnybės valandą.
• — Neskaitant to ir jūsų velniškai
partijai priklausymo, savo sąžinėje
turi kitų sunkių nuodėmių?
Pcppones širdis atsivėrė.
Bendrai paėmus, jo nuodėmės ne
buvo labai didelės, ir Don Camillo
jį paleido, užduodamas du desėtkus
poterių. Tuo metu, kai Peppone,
* * ♦■
klūpodamas prie grotelių, kalbėjo
Laikas bėgo. Vieną vakarą, sėdė atgailą, Don Camillo nuėjęs atsi
damas klausykloje, Don Camillo klaupė Nukryžiuotojo akivaizdoje.
— Viešpatie, — tarė, — atleisk
pro langelį pamatė kraštutiniosios
man, bet aš einu jam išperti kailį
kairiųjų partijos vadą Pepponę.
Kad Peppone galėtu eiti išpažin už Tave.
ties, buvo tokia staigmena, kad Don
— Tu nieko panašaus nedarysi,
Camillo negalėjo savo akimis tikėti. — atsakė Kristus. — Aš jam atlei
— Viešpatie su tavimi, broli su dau, ir tu turi jam atleisti. Pagaliau,
tavimi, kuris labiau už kitus esi rei jis nėra blogas žmogus.
— Viešpatie, Tu niekad negali pa
kalingas Jo šventos palaimos. Ar se
niai nesį buvęs išpažinties?
sitikėti raudonaisiais! Jie tik melu
— Nuo 1918 metų, — atsakė Pep gyvena. Tik pažiūrėk į jį: įkūnytas
Barabas 1
pone.

Tave. Man labiau rūpi Tavo garbė,
nei mano vardas.
— O ar ne aš buvau didesnis Die
vo tarnas negu tu? Ar aš neatleidau
tiems, kurie mane prikalė prie kry
žiaus?
— Su Tavimi neverta ginčytis, —
atšovė Don Camillo. — Tu visuo
met teisus. Teesie Tavo valia. Mes
turime .atleisti. Tačiau atsimink, kad
tie pramuštgalviai, padrąsinti mano
tylos, perskels man .galvą, atsakin
gas būsi Tu. Aš galėčiau pacituoti
keletą ištraukų iš Senojo Testamen
to...
— Don Camillo, tu manai mane
mokyti Senojo Testamento? Dėl ši
to reikalo prisiįmu visą atsakomy
bę. Tačiau, tarp mūsų kalbant, tas
smūgis tau nieko nepakenkia. Jis pa
mokė, kad mano namuose reikia
mesti politiką.
Don Camillo .atleido. Tačiau viena$ dalykėlis įstrigo, kaip žuvies
ašaka, būtent: kas jam sušėrė lazda.

jas. Jo kūriniai persunkti giedra,
kaip ir Italijos dangus. Daugiausia
vartoja dialogus, kurie yra sąmojin
gi, originalūs ir taiklūs. Sukurtos si
tuacijos, kada katalikų kunigas Don
Camillo ir komunistas viršaitis Pe
ppone, gerokai pasiginčiję ir net au
sis apsiskaldę, vis dėlto esmėje su
taria ir vienas antram gelbsti, suke
lia skanaus juoko ir geros nuotaikos.
Savo knygos įžangoje autorius ra
šo :
„Nuo pat jaunystės metų buvau
laikraščio korespondentas ir visą
dieną dviračiu važinėjau apylinkėse,
jieškodamas kronikai medžiagos.
Paskiau pažinau vieną merginą ir
ištisas dienas mąsčiau, kaip elgtųsi
mano mergina, jeigu būčiau Meksi
kos imperatorius arba numirčiau.
O vakarais pildžiau savo puslapį,
išgalvodamas kronikos faktus, ku
rie dabar daug daugiau patiko, nes
buvo daug tikresni, negu tikri atsiti
kimai.
„Savo knygoje ir toliau esu tik
kronikininkas ir apsiriboju įvykių
atpasakojimu... Žinoma, nėra tai li
teratūra ar jai panašus užsiėmimas“.
„Don Camillo mažasis pasaulis“
yra vizijos pasaulio, apie kurį svajo
ja, žmonių širdys. Tas pasaulis nėra
kažin kur fantazijos erdvėse. Pats
autorius sako, kad užtenka tiktai
„sustoti kelyje, įsižiūrėti į ūkininko
grįčią, įsmukusią į kukurūzus ir ka
napes, ir štai tuojau gimsta pasako
jimas“.

„Bibliografijos Žinios“ mini 25 m',
sukaktį. Apie ją „Knygų Lentynos“
Nr. 3-4 plačiai rašė prof. Vacį. Bir
žiška.

* * ♦

Jungtinės Amerikos Valstybės.
Clevelando kultūrininkai prašo Lie
tuvių Bendruomenę perimti lituanis
tinio švietimo reikalus. Be to, at
kreipiamas dėmesys, kad slaviškos
ir kitokios sudarkytos pavardės bū
tų atitaisomos.

» ♦ *

Išėjo naujas „Tėvynės Sargo“ nu
meris. Jame yra t.k., šie srtaipsniai:
Dr. A. Šerkšno „Kultūrinis Lietu
vos atstatymas“, prel. L. Tulabos
— apie tikinčiųjų pareigas valstybei,
Dr. P. V. Raulinaičio — apie pilie
čių teises ir valstybės galias Lietu
vos 1922 metų "konstitucijoje, J. Ma
tulionio straipsnis apie tai, kaip turi
būti atstatomas Lietuvos kaimas,
Dr. A. Skėrio — apie Lietuvos miš-’
kų ūkio perspektyvas, prof. A. Ra
mūno — apie krikščioniškosios de
mokratijos pasaulėžiūrinius metme
nis. A. Gražiūno — apie Vidurio
Europos Krikščionių Demokratų
Sąjungos kongresą, V. Zakarausko
— apie sukaktuvininką Arkivysku
pą J. Skvirecką, Dr. V. Viliamo —
apie prof. K. Pakštą, M. Galdikie
nės — apie Dr. V. Karvelienę, prel.
Krupavičius —apie prof. J. Kamins
ką,' taip pat vysk. Brizgio ir kitų ra-;
šiniai.

— Jo veidas geras, kaip visų Don
Camillo. Tik tavo širdis yra užnuo-;
dyta!
— Viešpatie, jei aš Tau gerai tar
navau, suteik man mažutę malonę:
leisk man sudaužyti žvakidę į jo nu
garą. Brangus Viešpatie, pagaliau
ką tai reiškia viena žvakidė?
— Ne, — atsakė Kristus. — Ta
vo rankos yra'skirtos laiminti, bet’
ne mušti.
■ ]
Don Camillo atsiduso. Jis pri- i
klaupė ir išėjo iš prezbiterijos. Kai į
jis atsisuko persižegnoti, pasijuto
esąs užpakalyje Peppones, kuris
klūpėdamas buvo paskendęs maldo
je.
— Viešpatie, — sunkiai atsiduso
Don Camillo, sudėjęs rankų delnus
ir žiūrėdamas į Kristų. — Mano
rankos skirtos laiminti, bet ne ko
jos!
— Ir tai tiesa, — atsakė Kristus
nuo altoriaus. — Bet vistiek. Don
Camillo, genai atsimink: tik vieną;
kartą!
Don Camillo spyrė žaibo greitu
mu, ir Peppone nė nemirktelėjęs
priėmė smūgį. Paskiau jis pakilo ir
atsidusęs tarė:
— Aš to laukiau ištisas- dešimt
minučių. Dabar jaučiuosi geriau.
— Taipgi ir ,aš, —sušuko Don Ca
millo, kurio širdis dabar buvo leng
va ir skaidri, kaip gegužės rytas.
Kristus nieko nepasakė, bet buvo
lengva pastebėti, kad ir Jis buvo pa
tenkintas.
Išvertė
Ant. Sabaliauskas
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TRAGIŠKA BYLA
ATEIVIO SANTUOKOS
KLASIMU
Liepos 31 d. N. SValstijos
augščiausiojo teismo teisėjas (Mr.
Justice Dovey) savo sprendimu
vieno ateivio skyrybą byloje sukū
rė teisinį precendentą, kuriuo
praktiškai gali susidomėti tūkstan
čiai geležinės uždangos išeivių.
Tą dienią Mr. Justice Dovey sutei
kė skyrybas vienam estui ateiviui,
kurio žmona yra likusį Sovietą
Rusijos okupuotoje teritorijoje,.

Raštinės tarnautojas estas Alfre
das Johannes Tanimae iš Petershaimo užvedė skyrybų bylų prieš sa
vo žmonų Lidijų Tanimae, likusių
Sovietų Rusijos okupuotoje Estijoje,
teigdamas, kad, prieš pat Sovietams
okupuojant Estijų ir jam pavojun
atsidūrusį savo kraštų paliekant, jo
žmona buvo jį apleidusi. Byla, buvo
užvestą ir prašyta spręsti disertion
pagrindu, t. y. tuo pagrindu, kai
viena susituokusiųjų šalis yra aplei
dusi ir nebegyvena šeimoje kartu
tris ar daugiau metų.Sių bylą Mr. Justice Dovey
Augščiausiojo Teismo Skyrybų Sky
riuje pradėjo spręsti liepos 8 d. Iš
bylos eigos paiškėjo, kad Lidija Ta
nimae paliko savo vyrų Estijoje dar
16 dienų prieš tai, kajp jo? vyras ap
leido Sovietų Rusijos okupuojamų
Estijų. Alfredas Tanimae nebegalė
jo po to sugrįžti į Estijų dėl ten įsi
galėjusio bolševikinio režimo ir vė
liau atvyko į Australiją. Teisėjas
Dovey bylos eigos metu pabrėžė,
kad Lidija Tanimae nebuvo aplei
dusi savo vyrų ta prasme, k.atp ap
leidimo sųvoka yra suprantama ju
risdikcijoje, nes tūkstančiai susituo
kusiųjų po' ginčų bei nesusipratimų
apleidžia vienas kitų ir netrukus vėl
susitaiko, tuo tarpu kai šiame atsi
tikime toksai susitaikymas nebega
lėjo turėti sąlygų dėl bolševikinės
okupacijos fakto. Teisėjas dar soli
darizavo Alfredo Tanimae teigimų,
kab jis negalį šiuo metu publikuoti
savo skyrybų intencijos Estijoje, nes
po to jis gali būtį reikalaujamas
sugrįžti, o be to tokiu publikavimu
jis gali įstumti pavojun okupuotoje
Estijoje likusius .savo giminaičius.
Pabrėžęs šių visų padėtį kaip nepa
prastai’ liūdnų ir jaudinančių, teisė
jas Dovey, kad ir labai užjausdamas
Alfredo Tanimae padėtį, pareiškė
negalįs neatsižvelgti ir likusios Es
tijoje jo žmonos bei vaikų interesų.
Po to dėl, dar io manymu stingamų
įrodymų teisėjas Dovey bylų atidė
jo spręsti po trijų savaičių.
Liepos 31 d. teisėjas Dovey toliau
svarstė šių nepaprastų skyrybų bylų
ir nusprendė Alfredų Johannes Ta
nimae atpalaiduoti nuo jo santuokos
ryšio, paskelbdamas pastarojo nau
dai decree nisi ir paskirdamas galu
tinam t skyrybų įsiteisėjimui — dec
ree absolute tik 28 dienas, tuo tarpu

lietuviu organizacijoms
LAISVAJAME PASAULYJE

Jonas Žilius (1870-1932), ilgame- tybine kalba, t.y., anglų, ispanų, por
tis JAV laikraščių bendradarbis ir tugalų ir kt., apie kuriuos laikraš
„Tėvynės“ redaktorius, vėliau N. čiuose nerašoma. Tikrai būtų gera,
Lietuvoje Klaipėdos Krašto guberna jej Pasaulio Lietuvių Bendruomenės
kai Australijos teismų praktikoje torius, savo JAV lietuvių spaudinių komitetai atkreiptų į tai organizaci
tokiam įsiteisėjimui paprastai yra bibliografijoje nežymėjo anuomet jų dėmesį ir paskatintų jas visus lei
skiriamas šešių mėnesių terminas. gausių lietuviškųjų organizacijų sta dinius, nuo 1949 metų pradedant, pa
Savo «prendimų paskelbdamas, tutų ir metinių apyskaitų, nes jie siųsti Liet. Bibliogr. Tarnybai (Li
Augščiausiojo Teismo
Supreme „neturėjo literatūrinės vertės“. Ve thuanian Bibliographic Service, 602
Court teisėjas Mr. Justice Dovey šliau kiti bibliografai turėjo ir (galbūt Harvey Str. Danville, Ill., USA).
išdėstė ir savo argumentus, plačiai dar turės nemaža pardirbėti, kol pa US kongrese pasakytų kalbų ir pa
nušviesdamas bolešvikų okupuotos vyks surinkti visus praleistus biblio- reiškimų rinkinys, susijęs su Lietu
,Estijos padėtį. Priminęs, kad Lidija garfijos leidinius. Dabartiniu metu vos nepriklausomybės sukaktim, bus
Tanimae greičiausiai nieko nežino padėtis nepasikeitė. Pasirodo organi išleistas atskiru leidiniu ir paskleis
apie užvestų prieš jų skyrybų bylų, zacijų statutų, apyskaitų, jubilieji tas.
teisėjas čia pat pastebėjo, kad esa nių ledinių. Lietuvių Bibliograifinė
momis aplinkybėmis sprendimo ati Tarnyba, kuri gauna bemaž visus
Įsteigta Pabaltijo Valstybių Ūki
dėliojimu nieko nebūtų galima pa liet, laikraščius, rūpestingai regis
ninkų Unija, į kurių iš lietuvių or
dėti Lidijai Tanimae ir jos dviem truoja visus laikraščiuse skelbiamus ganizacijų įein,a Lietuvos Ūkininkių
vaikam. Labai svarbus teisiniu po panašius leidinius ir stengiasi juos
Sųjungos ir Lietuvos Ūkininkų Par
žiūriu faktorius šioje byloje yra tai, gauti ir perduoti į Pasaulio Lietuvių tija. Liet, ūkininkų S-ga centro vai
kad Mr. Justice Dovey pripažino Archyvų. Tačiau žymiai daugiau tu dybos rinkimus vykdo koresponden
principinį teigimų, kad Sovietų oku
puotame krašte nėra įmanoma teis rime leidinių, dažniausiai vietine vai'" ciniu būdu.
-----------------------I
mų procedūros reikalaujama' šalių
komunikacija, atseit, šios bylos at ALF. DUSE
veju Estijoje vilkusiai Lidijai Tani
mae atitinkamai užvestos skyrybų
bylos dokumentai-pranešimai negali
būti įteikiami. Be kita ko šių san
tuokų teisėjas Dovey apibūdino kaip
,,visiškai mirusių“, kuri, kaip kiek
„Su Maliorkos kavinių kelneriais „The Cardinal“, be >galo įdomiai, gi
vienam atrodo, nebegalėtų būtį at Jūs galit susikalbėti vokiškai, pran liu įsijutimu ir pažinojimu vaizduo
gaivinta net ir tuo atveju, jei abi ša cūziškai: angliškai ir... lietuviškai“. damas katališkųjį Amerikos gyveni
lys didžiausiomis savo pastangomis Taip viename Vokietijos NWDR ra mų, ketvirtoje knygoje keliais brūkš
to siektų.
diofono reportaže vaizduoja prane niais paliečia'ir lietuvius: Čia pa
Tai pirmas tokios rūšies bylos šėjas salos gyvenimų. Tik jis, minė duodame tos ištraukos vertimų:
sprendimas Australijos teisės istori damas lietuvių kalbų, nestabtelėjo,
„Kur gi šiuo momentu buvo ar
joje. Dar daugiau pasakius, tai kone bet jų suminėjo lyg savaime supran kivyskupo Quarenghi patarėjas, dva
revoliucinio pobūdžio sprendimas, tamų dalykų, labiau stebėdamasis riškis ir ryšininkas, monsinjoras
kuris kaip precedentas virsta, savo iš viso kelnerių kalbiniais sugebėji Stėphen Fermoyle? Nagi, jis greti
rūšies įstatymu, pagalbiniu raktu mais.
mame kambaryje kantriai klausėsi
kitoms panašaus pobūdžio byloms.
Kitame reportaže žymus vokiečių Tėvo Petro Morkūno, lietuvių kle
Revoliucinio pobūdžio ta prasme, J V gyvenantis reporteris P. von bono, turinčio kivirčų su savo vo
kad kietas Australijos įstatymas nu Zahn su entuziazmu vaizduoja New kiečių kilmės viršininku,' Franz Jo
silenkė gyvenimo tikrovei, ateida Yorko 57-tą gatvę. Toji gatvė, prasi sef Schwabauer, Steubenville, Ohio,
mas tragiško likimo ištiktam žmo dedanti neturtingųjų kvartale, kirs vyskupu, nusiskundimų.
gui ji pagalbų.
Tėvas Morkūnas norėjo prie baž
dama kitas gatves, urtindamosi tur
Sis ypatingas sprendimas, savai tingesniųjų gyvenamos vietovės, nyčios statyti salę ir turėjo visų tu
me aišku, vienaip ar kitaip pasitar savo krautuvėmis, langais ir publika zinų priežasčių jai statyti, įskaitant
naus ir ištisiems tūkstančiams atei darosi vis puošnesnė. Kalbėdamas krepšinį, kortų lošimų, labdarybės
vių, kuriems dcvynerių metų trem apie jų, v. Zahn pamini visokias bazarus ir komunijos priešpiečius.
ties gyvenimas yra. sudaręs tragiškų krautuves, tarp kitko pasakydamas, Bet, atžymėdamas savo reikalus, jis
padėtį ne tik santuokų atžvilgiu, kad radio aparatų čia galite duoti kaži kaip primiršo paminėti savo
bet ir kitų teisinių sandėrių atžvil pataisyti iš Kauno atvykusiam Puo pirmesnius finansinius įsipareigoji
giu.
mus. Stehenui išklausinėjant pasiro
džiuvaičiui.
J. Žukauskas
'Tai tik du pavyzdžiai, bet vokie dė, kad Tėvo Morkūno bažnyčios
čiuose vis dažniau randi pasisaky stogas linko nuo mažos hipotekos,
Wo!longonge-Port Kembla apy mų apie lietuvius, jau ne kokiu egzo nuo visiško mCnknieko, na, tiksliai
linkėse gyvena apie 100 lietuvių, ku tiniu požiūriu, bet kaip savaime su nusakant, kas tai tokio apie trisde
šimt tris tūkstančius dolerių.
rie dabar susijungė į Lietuvių Bend prantamų, žinomų dalykų.
,,Ir kų reiškia“, klausė Tėvas Mor
ruomenę. ALB Wollongongo apy Tos pačios žymės, rodančios lie
linkės valdybų sudaro M. Gailiū- tuvių įsipilietinimų plačiame pašau-, kūnas, „šiais gerais laikais tie tris
nas (pirm.), A. Bronkus ir Petraitie lyje, randamos amerikiečių literatū dešimt trys tūkstančiai?“
nė. Susirinkusieji steigiamąjį susi roje. Žymesnieji rašytojai, vaizduo '„Gerais laikais aš perdaug nepasi
rinkimų nutarė aktyviai dalyvauti dami Amerikos gyvenimų, jau ne- tikėčiau, Tėve“, pasakė Stephen,
Vokietijoje likusiųjų tremtinių šelpi beišsiverčia nepaminėję lietuvių. žvilgterėdamas į savo rankinį laik
mo akcijoje, organizuoti vaikų šyie Lietuviai duoda kasdieniniam,gyve rodį. Mažiau valandos beliko su
nimui koloritų. Tegu tie pasisaky čiupti Congressional Limited į New
timų ir kt.
Sydnejujc
įsteigtas
Lietuvių mai nėra kuo nors ypatingai ryškūs, Yorkų. „Bet, .geri laikai ar blogi,
Plunksnos Klubas. Lie'pos 25 d- P. gal kasdieniški, bet visdėlto jie rodo, Apaštališkas Delegatas neturi teisės
Sirgedos bute įvyko steigiamasis su kad ir to didžiojo kontinento gyveni kištis į šį reikalų. Tai yra diecezės
sirinkimas. Klubo nariai susitiks re me lietuviai sudaro vienų iš krašto jurisdikcijos reikalas. Vyskupas
Schwabaueris yra vienintelis ir ga
guliariai kartų per mėnesį ir pasitars elementų.
Štai Henry Morton Robinson, ga lutinis sprendėjas, ar Jūs galite sta
lietuviškos spaudos bei knygos rei
vo išsamiame kelių tomų veikale tyti salę, ar ne“.
kalais.

,,Bet, ar Apaštališkas Delegatas
negali įsakyti vyskupui?“, paklausė
kiek nustebęs Tėvas Morkūnas.
„Ne. DiecCzės fondus išleidžiant
Apaštališkas Delegatas neturi bal
so.“
Lietuvis klebonas pradėjo susirū
pinti. Ne visai švariu nosine jis
šluostėsi toli gražu ne sausų kak
tų. „Jūs' nepranešite vyskupui Shwabaueriui, kad aš čia buvau, kad ban
džiau eiti per jo galvų?“
„Jūs Visai nebandot eiti per kieno
nors galvų. Tėve“, pasakė Stephen„Jūs čia atvykot sužinoti apie tavo
teises. O gal Jūs atvykot padaryti
Jo Malonybei vizitų. Ar nenorėtu
mėt pats jam pareikšti pagarbų?“
Stephen dar pridėjo .gundančių meš
kerę: „Žinot, jis kalba lietuviškai“.
Trumpame Apaštališko Delegato
pasikalbėjime su nežinomu Steubenvilles klebonu nebuvo pasakyta nie
ko pasaulį sukrečiančio. Quarenghi
paklausė Tėvų Morkūnų iš kurio
Lietuvos miesto jis kilęs. Kai kle
bonas atsakė „Šiauliai“, štai Qua
renghi prisiminė ten girdėjęs bažny
čios varpus. „Vienas buvo skaist
vario, su puikiu garsu. Kiti du, kiek
aš prisimenu, buvo kiek plonesnio
balso“.
„Prūsai pavogė 1914 m. du mūsų
geriausius varpus“, pasakė Tėvas
Morkūnas. „Garsai, kuriuos Jūs gir
dėjote, buvo menka pakaita. Ak,
jeigu Jūsų Malonybė būtų girdėjęs
tikrųjų trejukę“.
Penkiolika minučių vėliau Apaš
tališkas Delegatas grįžo- prie savo
laiško popiežiui, o lietuvių klebonas
stovėjo Connecticut Avenue, stebė
damasis Dievo suderintomis vyro
ausimis, kurtos, kartų išgirdusios
bažnyčios varpus, galėjo juos apra
šyti dešimt metų vėliau“.

Tas tiesa, kad, dėdami visas pas
tangas Laisvu nuo darbo metu susi
telkti, pakelti mintis į Dievų, o ypač
maldoje, mes turime įprasti atsimin
ti Dievų kasdieninėse pareigose.
Mgr. D'Hulst skundėsi perdaug
dėmesio skiriųs įvairiems kasdieni
niams užsiėmimams. Rekolekcijų
metu jis pažymėjo: „Aš atlieku per
daug darbų... Gyvenimo pareigos
perdaug išblaško“.
Jei kas yra iš prigimties aktyvus,
... tai yra Dievo dovana, nes var
gas apsileidusiems, snaudaliams ir
tinginiams. Tačiau yra kita aktyvu- .
mo forma, kuri neduoda progos susimųstyti. Kai mes nepasirengę ta
riamės apsimųstų, kai. mes neturime
laiko „apvalyti savo intencijas“, —
mes pasidarome aukomis aktyvumo,
kuris daugiau patenkina mūsų kapryzus, negu suteikia Dievui garbės.
Šita tendencija daugelio peikiama.
Šita prasme ir Abbė Alterman
kalbėjo Charliui du Bos, norėdamas
jį nuraminti. Mes taipgi tai pakar
tojome tiems, kurie panašiai nusi- .
teikę. Jie kartais pamiršta, kad žmo
giškoji prigimtis turi savo ribas ir
kad nereikia vargintis, jei ambicijos
neįstengia perkopti žmogiškosios
prigimties ribų.

šviesus pavyzdys kol kas tėra beveik
vienintelis mūsų JV lietuviškoje išei
vijoje. Tai, kas daroma kitose lietu
vių parapijinėse mokyklose, vis dar
neprilygsta Elizabetho pavyzdžiui.
Vienur lietuviškieji mokslo dalykai
dėstomi pačių seselių-mokytojų, bet
jie neprivalomi net ir lietuvių vai
kams. Kitur prisidengiama faktu,
kad mokykloje esama mokytojos,
galinčios mokyti vaikus lietuviškai
ir šį bei tų veikiančios tam reikalui.
Tikrai lietuviškos dvasios tokioje
mokykloje nėra ir negali būti, kai
mokyklos vadovai ir globėjai, o kar
tu su jais ir mokytojų dauguma,
lietuvybės reikalams visiškai abejin
gi. Dar kitur parapijinėse mokyklo
se jaučiamą aiški priešlietuviška
dvafia. Tokiose mokyklose ne tik
nėra lietuvių kalbos pamokų lietu
vių vaikiams, bet aiškiai pasisakoma
ir prieš tikybos dėstymų lietuvių
kalba.
Tokiose nelinksmose mūsų JV
parapijinių mokyklų aplinkybėse
gimė mintis steigti šeštadienines
„vargo mokyklas“. Jos atsirado JVbėse ir Kanadoje, kai čia suvažiavo
didesnis lietuvių tremtinių būrys.
Šie vėliausieji Amerikos .ateiviai su
prato, kad, kol bus visomis galimo
mis priemonėmis kovojama dėl lie
tuvių kalbos ir kultūros teisių lietu
viškose Amerikos mokyklose, reikia
neatidėliojant steigti trumpalaikes
mokyklėles tam jaunimui, kurio tė
vai supranta tautinio auklėjimo
svarbų. Tos mokyklėlės veikia vie
nų dienų savaitėje, šeštadieniais. Jų
tinklas dabar gana platus. Jose dir
ba daugiausia tie patys mokytojai,
kurie mokė jaunimų ir tremtinių sto
vykiose Vokietijoje. Prie jų prisidėjo
kaikur ir nauji talkininkai. Vienur
kitur tėvai suorganizuoja kiek lėšų

mokytojams atlyginti, bet tas atlygi
nimas, žinoma, tėra tik minimalus,
sakytume, simbolinis.
Šeštadieninių mokyklų darbų rei
kia vertinti labai teigiamai. Juk tik
jų dėka lietuviškasis jaunimas su
sieina į būrį bent vienų dienų per sa
vaitę ir kelias trumpas valandas
skiria savo gimtajai kalbai patobu
linti, tėvynės praeičiai ir dabarčiai,
tautos kultūrai pažinti. To jaunimo
tarpe kaikur yra ir čiagimių lietuvių
vaikų. Tai rodo, kad lituanistinio
mokymo svarbų supranta ir kaikurie
senosios išeivijos tautiečiai.
Deja, esama ir gana liūdnų reiški
nių. Kad šeštadieninės mokyklos
tėra tik dalinė priemonė tautinei
jaunimo sąmonei palaikyti ir stip
rinti, kad kova dėl lituanistinio mokyrąo pastoviose lietuvių laikomo
siose mokyklose turi būti vedama ir
toliau, ■— yra aiški tiesa, deja, nevisiems mūsų tautiečiams. Jau esama
net ir tarp naujai atvykusių ir tokių
tėvų, kurie drįsta pasisakyti prieš
lituanistinį mokymų parapijinėse
mokyklose ir raštu prašo tų mokyk
lų vadovybę atleisti jų vaikus nuo
lietuviškųjų* dalykų mokymo. Tai
sąmoningo nusitautinimo, ne nutau
tinimo reiškinys.
Ir visur kitur pasaulyje lietuviai
mėgina mokytį savo vaikus tais pa
čiais būdais. Brazilijoje esama lietu
vių laikomų mokyklų (Sao Paulo
mieste), kuriose lituanistinis moky
mas galimas, tik vaikams sukakus
14 metų. To reikalauja Brazilijos
įstatymai. Tačiau ir tenai stengia
masi duoti jaunimui tiek lietuvių
kalbos, tiek aplamai tautinės kultū
ros žinių mokyklose ir už jų sienų.
Esama mokyklėlių ir Didžiojoje Bri
tanijoje ir Australijoje, ir Kanado
je, taip pat ir Vokietijoje. Visoms

joms tinka vargo mokyklos vardas,
nes jų darbo kelias yra sunkus. Vi
sos jos šeštadieninės ąr sekmadie
ninės. Vokietijoje leidžiama ateityje
steigti tautinėms mažumoms mo
kyklos su dėstomąja vokiečių kalba
ir gimtosios kalbos bei tikybos gim
tąja kalba pamokomis. Tuo tarpu
vienintelė lietuvių gimnazija Vokie
tijoje (Vasario 16-sios gimnazija) te
bėra vokiečių valdžios pripažįstama
augštesnioji lietuvių dėstomąja kal
ba mokykla.
Kas darytina lietuvių mokyklą
srityje! Sunku glaustai atsakyti į to
kį klausimų. Suprantama, kad ten
kintis dabartine mūsų mokyklų pa
dėtimi JV-bėse, tiek ir kitur jokiu
būdu negalime. Todėl turime siekti
šių tikslų:
1. Sudarydami pasaulio lietuvių
bendruomenės organizacijų, turime
rūpintis, kad jos centre veiktų ir vi
sų lietuviškųjų švietimo įstaigų (mo
kyklų ir kursų) vadovaujamasis cen
tras. Kaip tas centras vadinsis —
švietimo taryba ar pan. — antraeilis
dalykas. Tokios pačios švietimo ta
rybos ar valdybos turi būtį kuria
mos ir paskirų kraštų lietuvių bend
ruomenės organizacijos centruose.
2. Švietimo vadovybės (tarybos
ar valdybos) turi rūpintis lietuviš
kųjų mokyklų tinklu, esamųjų mo
kyklų tinklu, esamųjų mokyklų dar
bo gerinimu, mokslo planų (progra
mų) bei vadovėlių rengimu, moky
tojų rūpinimu ir pan. reikalais.
3. Esamos lietuvių parapijų mo
kyklos JV-bėse ir kitur turi būti ne
tik savo vardu, bet tikrai lietuviškos
mokyklos. Jose lietuvių vaikams tu
ri būti dėstomi visi lituanistiniai
dalykai, kurie su tokiu vargu einami
dabartinėse šeštadieninėse ;ar sek
madieninėse mokyklose. Lietuvių

Kardinolas

v. CižiDnas

MOKYKLOS PROBLEMA
EMIGRACIJOJE
I

(IŠ PARENGTOS KNYGOS
Ar visos čia suminėtos mokyklos
„TAUTINIS AUKLĖJIMAS ■ lygiai tarnauja lietuvių tautinei kul
tūrai, kr lygiai tarnauja bent tauti
.ŠEIMOJE“)
nės sąmonės išlaikymui jaunose,mū
Šalia šeimos, kaip labiausiai pati sų išeivijos kartose, klausimas yra
kimo ir veiksmingo tautinio auklėji opus ir. nevisai malonus. Stengda
mo veiksnio, mokykla yra antras miesi į. jį_ atsakyti, mes apsižvalgoveiksnys tautinei sųmonei ugdyti bei 'me savo gyvenamojoje aplinkoje, pa
... kiekvienos
.renkame
išlaikyti.' Tiesioginė
mo žinių iš mūsų spaudos ir
kyklos paskirtis yra kultūrinių ver prieiname gana liūdnų išvadų: -mo
tybių perteikimas jaunosioms kar kyklos reikalai mūsą išeivijoje toli
toms. Kiekviena tauta ypatingai gražu nėra patenkinamai rūpinami,
daug dėmesio, pastangų ir lėšų pačios mokyklos toli gražu netar
skiria švietimo — auklėjimo įstai- nauja tiems tikslams, kuriems jos tu
goms. Tauta kuria ir tobulina mo- retą tarnauti. Tokia išvada savaime
kyklas, nes tik jose jaunosios kartos iškyla, kai suvedama į visumų mū
perima ir pasisavina tautinės kultū sų parapijinių pradinių mokyklų
veikla Jungtinėse Amerikos Valsty
ros ir visos žmonijos laimėjimus.
Tautine mokykla išeivijoje galima bėse, šalyje, kuri glaudžia savyje
pavadinti kiekvienų jaunimo sam didžiausių ir ekonomiškai bei kultū
būrį, siekiantį mokytis tautinės kul riškai pajėgiausių mūsų išeivijos
tūros vertybių: gimtosios kalbos dalį.
Senoji mūsų išeivija JAValstybėbeį literatūros, savo tautos istorijos,
tėvų krašto geografijos ir kitų daly se turi apie 120 parapijų, kurių di
kų. Mūsų plačiai pasaulyje išsisklai delė dalis laiko ir savo globojamas
džiusios išeivijos sąlygose tautinė mokyklas. Kaip savas parapijas kur
mokykla gali būti ir JAV lietuvių darni, mūsų tautiečiai siekė vieno
parapijinė mokykla ir prie jos prisi pagrindinio tikslo — melstis Dievui
glaudusi (dažniausiai) šeštadieninė savo gimtąja kalba nuosavose bažny
mokykla, ir augštesnioji Seselių Ka- čiose, taip, ir mokyklas kurdami
zimieriečių bei Tėv^j Marijonų mo prie savų bažnyčių, jie tikėjosi mo
kykla, ir lietuvių pradinė mokykla kyti savo vaikus religinėje dvasioje.
Brazilijoje, ir kiekviena mūsų tau Deja, mūsų parapijinės mokyklos
tiečių vargo mokyklėlė Vokietijoje JAV-bėse pateisino tas viltis tik iš
ar betkur pasaulyje, jei tik joje bus dalies. Pateisino religinėje, katalikiš
galima jausti gyvu lietuviškoji dva koje plotmėje, nes jos visos buvo ir
sia, jei tik ji tarnaus savo tautos išliko griežtai konfesinės. Kitaip ir
. negalėjo būti, nes mokyklų vadovy
kultūros interesams.

bės, mokytojų-seselių ir pačių tėvų
religinis sąmoningumas buvo gyvas
ir veiksmingas. Kas kita su tautine
dvasia tose mokyklose. Nei mokyklų
laikytojai bei vadovai, nei mokyto
jos, nei pagaliau patys tėvai nestatė
užtvarų nulietuvėjimuj ir rimtai su
juo nekovojo. Visiems jiems, jų tar
pe net ir labai rimtiems visuomeni
nių organizacijų vadovams beį lie
tuviškosios spaudos veikėjams, sto
vėjo prieš akis gana vienašališkas
tautinio gyvenimo tikslas: reikštis
lietuviškai suaugusios visuomenės
politinėse, ekonominėse bei kultūri
nėse organizacijose. Išvaryta gili
vaga visuomeniniame lietuviškosios
JV išeivijos gyvenime, stipriai pa
remta kovojanti ir atsistatanti po
I-jo pasaulinio karo tėvynė, lemia
mai pagelbėjo II-jo pas, karo pabė
geliai ir tremtiniai... Bet tai buvo
darbas esamai tautinei gyvybei pa
laikyti ir kova su kliūtimis bei prie
šais, kurie tai gyvybei tiesiogiu bū
du grėsė. Stigo planavimo tautinio
gyvenimo ateičiai, nes nebuvo tikė
jimo į to gyvenimo patvarumų. Tai
liudija kad ir tokios garbingos orga
nizacijos, kaip Tėvynės Mylėtojų
Draugystė, pirmininko atsišaukimai
ir konkretūs siūlymai, kaip pratęsti
lietuvybę JV-bėse... bent 50 metų!
Kas daroma dabar mūsą mokyk
lą srityje! Atsakymas nėra džiugus.
Pirmoji JV lietuvių parapijinė mo
kykla, atvėrusi duris lituanistiniam
mokymui, yra Elizabeth. N.J., lietu
vių parapijos pradinė mokykla. Jo
je lietuvių kalba, Lietuvos istorija ir
geografija, taip pat ir dainos bei tau
tiniai šokiai yra privalomi moko
mieji dalykai visiems šios mokyklos
mokiniams. Tai yra didelis ir išim
tinis tos parapijos klebono a.a. kun.
J. Simonaičio nuopelnas. Deja, šis

KĄ REIŠKIA
„NUOLATOS MELSTIS“

sį, kiek pakelti prie Jo mūsų inten
cijas.

Jau Tėvo Raoul Plus SJ ,,How to
Pray Always“ knygoje buvo aiškina
ma, kad Viešpats, reikalaudamas
„nuolatos melstis“, neturėjo mintyje
nuolat būti maldos vyksme, bet —
gyventi maldos būsenoje.
Gerai įsidėmėtinas skirtumas: bū
nant nuolatinės maldos vyksme rei
kštų visų gyvenimų perpildyti vieno
mis religinėmis pratybomis: po mal
dos Mišios, po Mišių rožančius; po
rožančiaus ... dvasinis skaitymas ir
t.t. Šitaip nedaroma nė labiausiai
kontempliatyvių žmonių.
Kiekvieno gyvenime yra veiksmų,
kurie šiaip ar taip yra pasaulietiš
ki : valgis, pramogos, miegas ir pan.
Tačiau įgyventi maldos būsenoje vis
dėlto galima. Tai reiškia, kad, atli
kę savo religines pareigas, visų ki
tų pareigiu atlikimu turime garbinti
Dievų. Tuo atžvilgiu-nebūtinai siek
tina nuolat atkreipti į Dievų dėme-

DĖMESYS IR INTENCIJA

Dėmesys yra būtina sųlyga tinka
mai melstis. Intencija mūsų maldas
įprasmina.
Kai norima kų nors dievobaimingo
atlikti, reikalinga visas savo galias
nukreipti į Dievų. Nustatytas dės
nis, jog tuo atveju protas turi veik
ti ta kryptimi, kad širdis būtų uždeg
ta, o valia pasiryžusi.
Kai jau neturime galvoje religi
nės praktikos, tik pasaulinio pobū
džio veiksmas, iš mūsų reikalauja
ma ne tipk galvoti apie Dievų, kiek
dirbti dėl Jo. Dirbti dėl Dievo reiš
kia trokšti Jo garbės visuose daly
kuose. Mąstant .apie Dievų, perdaug
įtempiant-savo mintis, būtų trukdo
mas tikslus pareigos atlikimas. Visų
svarbiausia — reikia atlikti gerai sa
va pareigas.
Kartokime kartu su Šv. Ignotu
Lojolą: „Viskas didesnei Dievo
garbei!“ Arba su Marija Antuanete
dc Geuser: „Sudėti kankinio meilę į
menkiausius veiksmus!“ Tas yra pa
prasčiausias kelias, laisvas nuo vis
ko. išskyrus Jėzų Kristų“, atlikti
kaip galima geriau savo gyvenimo pa
šaukimo pareigas. Jei toks pareigos
atlikimas netrukdo laikas nuo laiko
kreiptis į Dievų, — dar geriau. Ta
čiau jei tai neįmanoma, nereikia sa
vęs kaltinti. Juokaujant sakoma:
„Atmintis yra užmiršimo galia“.
Kas nors užsimiršta? Tačiau ne tik
jis vienas: visi užsimiršta.

TAS TIESA...

BRITANIJOS

NEBEMINIMAS STALINO
Sako, laikraščiai brangūs. Ypatin
gai -B.L, Už kelis niekų prirašytus
puslapius šilingo prašo. Yra, tačiau
laikraščių, kurie nieko nekainuoja.
Tiesiog per prievartų brukami tik
skaityk, susimildamas. Toks yra Vii
niuje leidžiamas, žyduko Zimanto
redaguojamas dienraštis „Tiesa“.
Niekas jo neprašo, o vis dėlto kaž
kokia gailestinga ranka vis siunčia.
Ne reguliariai, po kelis numerius iš
karto, bet vistik siunčia. Anksčiau,
kai dar „tėvelis“ gyvas buvo, .gau
davome tos „Tiesos“ pūdais, šiukš
lių vežikas vos spėdavo išvežti. Da
bar tesiunčia tik po vienų egzemplio
rių. Neturėdamas kų veikti bandau'
vienų numerį paskaityti — sakau pajieškosiu tiesos, juk „Tiesa“ turėtų
teisingai rašyti.
Vartau ir stebiuosi. Būdavo anks
čiau beveik pusė pirmojo puslapio
būdavo įvairūs sveikinimai ,,mokytojui“, „globėjui“,
„mokslininkų
mokslininkui“... Straipsniai, dažniau
šiai, prasidėdavo sakiniu: „Stalinas
pasakė...“. Dab’ar vartai ir stebie
si. Atrodo, kad ir toji „Tiesa“ jau
nebe tiesa. Nei sveikinimų, nei Sta
lino vardo minėjimų-••
Na; manau, pasiskaitysiu, senas
vietas, kuriose gyvenau prisiminsiu,
gal vienų kitą pažįstamą pavardę su
rasiu.
Valsčiai, rodos, dar tie patys, bet
kaimų senųiųpavadinimų tai nė su
žiburiu neuztiksi. Vietoj gražių lie
tuviškų vardų, randu visokius „IIjičiaus priesaikos“, Stalino vardo“,
„Cepajevo vardo“ ir kitokius nieko
nesakančius kolchozų pavadinimus.
Šiurpu darosi, kai pagalvoji, iki ko
kių smulkmenų nuėjo rusinimas Lie
tuvos kaime.
Vistiėk skaitau, o vis gal nors tru
pinį tiesos atrasiu. Na tiesos „Tieso
je“ tik tiek, kad ji „Tiesa“ vadinasi.
Bet atidžiai skaitydamas tarp eilu
čių vis gali išskaityti vjėną kitų da
bartinio gyvenimo Lietuvoje bruožų.
Štai Nr. 171. liepos 22 d. visas
antras puslapis pašvęstas aprašy
mam, kaip vieningai Lietuvos žmo
nės pritaria Rusijos komunistų žy
giams ~ atseit Berijos nušalinimui.
Kų veiks nepritarę, jei taip įsakyta...
Vilniuje kažkoks draugas Marke
vičius šaukia:
„Buržuazinis persigimėlis ir išga
ma Berija pasikėsino į mūsų didžio
sios partijos vienybę...
„Persigimėlis ir išgama“ — skam
ba, kaip sviestuotas sviestas. Bet
Markevičius, matyt, žino, kad svies
tu košės nepagadinsi...
Kaune tų pačią' giesmelę gieda
prof.
Baršauskas — Politechnikos
Instituto Direktorius. Tik jis dar tė-.
viškai pamoko:
„Nesugriaunama yra broliška lie
tuvių ir rusų tautų draugystė. Šios
broliškos draugystės dėka- lietuvių
tautai didžioji rusų tauta nekartą iš
tiesė pagalbos rankų...(? !)
Na, kaip gelbėjo mus didžioji ru
sų tauta praeityje, tai nereikia mums
pasakoti. Mūsų sąmonėje dar tebė
ra gyvi Kražių skerdynių, spaudoą
draudimo ir Muravjovo koriko lai
kų vaizdai. Kaip gelbsti rusai lietu
viams dabar negi sužinosi iš prof.
kalbai ir kitiems lituanistiniams da
lykams parapijinių mokyklų pamo
kų lentelėse turi būti skiriama bent
po 2 savaitines pamokas kiekvienos
klasės vaikams. Mokykloms, kurios
neturi tinkamai pasirengusių litua
nistiniams dalykams dėstyti seseliųmokytojų, reikia kviestis tų dalykų
mokytojų iš šalies.
4. Parapijose, kur nėra lietuviškų
jų mokyklų, stengtis tokias mokyk
las suorganizuoti ir išlaikyti.
5. Dabar veikiančias _ šeštadieni
nes mokyklas aprūpinti mokslo pku
nais ir būtiniausiais vadovėliais. Tai
mūsų kultūrinių ir ekonominų orga
nizacijų garbės reikalas: vienos jų
turi rūpintis darbu, o kitos — lėšo
mis.
Būtų gera, kad liberalinė mūsų
visuomenės dalis susirūpintų mūsų
mokyklomis grynai praktišku bū
du: užuot ginčijusis su katalikų vi
suomenės vadovybe ir spauda dėl
parapijinių mokyklų lietuviškumo,
parodytų pavyzdį, kaip galima prak
tiškai spręsti lietuviškojo mokymo
klausimų šalia parapijinių mokyklų,
pvz., išrūpinant lituanistinio moky
mo valandas ir mokytojo etatų vie
noje kitoje viešojoje (public) mokyk
loję arba net įsteigiant nepriklauso
mų nuo parapijų lietuviškųjų pradi
nę mokyklų.
Lietuviškoji JV visuomenė netu
rėtų likti kurčia ir augštesniųjų lie
tuvių mokyklų reikalui. Mūsų išei
vijos spaudoje ne kartų nuskambė
jo šauksmas leisti vaikus į jau turi
mas lietuvių augštesniųsias mokyk
las: Marianapolio Kolegijų, Seserų
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Baršausko. Juk jis kaip tas šune bent atsigaivinsiu. Naujovišku ju
lis: kur laka tam ir loja. Negirs ru moru pasidžiaugsiu. Perskaitau ir
sų, nebus direktorium. Ko gena dar vėl jaučiuosi, kaip basliu per galvą
AMNESTIJA - BLEFAS
ir pats iškeliaus tais pačiais keliais, smegtas.
_
kuriais iškeliavo tūkstančiai nekal
Mat buržuazinėje literatūroje felKaip ir buvo galima laukti, sava
tų lietuvių, didžiajai rusų tautai pa jetonas tai jau kažkaip rišasi su pro me krašte ir užsienyje taip išgarsin
dedant...
ga smagiai pasijuokti, kartais net tas sovietų amnestijos įstatymas pa
Iš prof. Baršausko kalbos sužino -iki .ašarų. Perskaičiau šitą ir iš pra sirodė tikras blefas. Kaip nurodo^ VIENOS JAUNOS VOKIETAITES tų aerodromas su angarais lėktume, kad tas... „niekšas Berija kėsi džių pradėjau ašaroti, tik vėliau pri britų ekspertai Rusijos reikalams, IŠGYVENUSIOS LIETUVOJE vams, tačiau ne visuomet čia lėktunosi sugriauti šventų ir neliečiamų siverčiau karčiai nusišypsoti. Felje amnestijos įstatymo nėra sąraše tų
va.i stacionuoja. Kelis kartus per me
6 M. PRISIMINIMAI
rusų lietuvių broliškų draugystę“. tonas ne feljetonas, bet tikras kalti dekretų ir įstatymų, kurie buvo pa
tus čia vyksta sovietų kariuomenės
Panašiai pasisakė kalbėtojai ir ki namasis aktas, surašytas kažkokiam teikti aukščiausiajai tarybai tvirtinti.
Vieną šaltą 1945 metų, kovo rytą, manevrai, kurių metu būva daug
tose vietose. Žiežmariuose, Panevė Vaitkūnuį iš Žemaitkiemio. (Gal Ir apie baudžiamojo statuto švelni palikau su tėvais Gerdauen. Kelyje lėktuvų. Tuomet būna metami para
žyje, Sirvintuose, Joniškėlyje...
jau vargšelio gyvo nėra pagalvojau nimo Maskva jau nebeužsimena, į vakarus vyko tūkstančiai vokiečių šiutininkai, šaudoma iš pabūklų ir
Tarybiniai akademikai turėjo net perskaitęs sovietinį „feljetoną)
nors kovo 28 d. sovietų liaudžiai bu pabėgėlių: vežimais, dviračiais ir pan;
specialų susirinkimų, kuriame pirRašoma, kaip Vaitkūnas, neturė vo pažadėta tą kodekso reformą pa pėsti. Sovietų artilerijai ir aviacijai
Kolchozus įvedus, iš visų ūkinin
muoju smuiku, kaip dera, užgrojo damas rytais šviesos, nes sovietinė skelbti jau už 15 dienų. Britų eks tai buvo geriausias taikinys paten kų buvo atimta viskas kas bent šio
draugas vice prezidentas Žiugžda.
šviesa teikiama tik vakarais ir tai pertai prieina išvados, kad Kremlius kinti savo kraujo troškimą.Pakelėse kios tokios vertės turėjo. Atėmė ir
„Šlykštus užsienio imperialistų nustatytomis valandomis, susigalvo jau neį nebemanąs sušvelninti poli gulėjo šimtai užmuštų vaikų, mote visus gyvulius, retai kam palikdami
tarnas Berija kėsinosi į Tarybinės jo pasidaryti akumuliatorių bateri cinį ir teismų režimą.
rų ir senelių, — o sužeistaisiais nie ir vištą. Surinkti kolchoze gyvuliai
liaudies laimę...“ Tuo pačiu, žino ją, kad bent kiek rytais galėtų pasiži
kas nesirūpino. Visų tikslas buvo stipo badu, o bolševikai skelbė, kad
ma, ir į laimę tarybinių mokslinin binti, kol žmona pagamins pusry
pasiekti Karaliaučių ir iš ten per tai sabotažas, kad kapitalistų šnipai
SNIECKUS DAR KARTĄ
kų, kurių uždavinys, Žiugždos žo čius. Apie tai sužinojo direktorius
Piliau kaip nors išvykti vakarų Vo gyvulius nuodija. Kartų pastipus 10
džiais tariant, „...plačiai propaguoti Lugovoj (irgi lietuvis?) ir pareika
ISSISUKO
kietijon. Apie pergalę nfei mes, nei karvių, visos buvo išvežtos į Kauną
marksistines leninines idėjas (ko lavo, kad Vaitkūnas įtaisytų ir jam
mūsų
kariuomenė jau nebetikėjo — nustatyti pastipimo priežastį. Vėliau
Kai griuvo Berija, buvo galima
dėl ne Stalinines) demaskuoti bur tą buržuazinį prietaisą. Ką darys
kiekvienas individualiai stengėsi pranešė, kad tikrai, nunuodytos, o
laukti,
kad
suklups
ir
ilgametis
Beri
žuazines ideologijos liekanas žmo Vaitkūnas. Įtaisė. Juk prieš valdžią
kaip nors savo galvą išgelbėti. Ta žmonės šypsojosi iš tokių kvailų pa
nių sąmonėje.
nesišiausi. Tik visa bėda, kad Lugo jos draugas Lietuvoje — Sniečkus. čiau tik mažai dalelei pabėgėlių tai aiškinimų. Buvo daug žmonių sua
šitai kaip atsilikta nuo sovietinės voj panaudojo valdiškus akumulia Bet jis, matyti, pavedęs po peiliu pavyko — visi kiti arba kelyje žuvo reštuota ir kur tai dingo, tačiau gy
kultūros pažangos! Vakaruose bū torius iš... kombainų. Kai reikėjo kitus savo bendrininkus, šį kartų arba pateko bolševikams. Per sąmy vuliams ir toliau stimpant, daugiau
damas, vis galvojau, kad mokslinin dirbti kombainai nevažiavo nei pir • pats dar išsisuko ir vėl sėdėjo aukš šį pasimečiau nuo saviškių ir niekuo „sabotažininkų“ nebebuvo ieškoma.
kų uždavinys yra kelti mokslo pa myn, nei atgal. Nei tarybinis planas čiausiosios tarybos salėje Maskvoje, met jų daugiau nebesutikau.
Nemakščiai ir Skaudvilė per karų
-i- Nuo liepos 18 d. ..Tiesoje“, Lie
žangų, daryti naujus išradimus ir nieko nepadėjo.
labai nukentėjo. Dabar yra pastaty
Ne
tiek
daug
žmonių
žuvo
per
Lugovoj, turbūt, ir dabar dar te- tuvos kompartijos vyriausiajame or pati karą, kiek atėjus bolševikų ka ta mažų .medinių namelių, kurie at
patobulinti senuosius, o čia kitaip!
Nesvarbu, kad gydytojas nemokės bevažinėja lengva mašinėle po Lie gane, už redaktorių pasirašo jau ne riuomenei. Tūkstančiai vokiečių mo rodo, lyg grybai po lietaus. Nemakš
išpjauti apendicito, svarbu, kad jis tuvos kolchozų Laukus, tik vargšas G. Zimanas, bet redaktoriaus pava terų, vaikų ir senelių buvo nušauta čiuose veikia viena maža krautuvė
turėtų komunisto partijos biletų -ir Vaitkūnas nežinia kur, nes feljetone duotojas P. Griškevičius.
be mažiausios kaltės. Praėjus egze lė, kurioje nieko negalima gauti pirk
mokėtų atmintinai VKP(b) istorijų visa kaltė buvo suversta jam. Juk
kucijų bangai prasidėjo žiaurus ba ti. Skaudvilėje .yra kelios tokios krau
Na, žinoma, po truputį pašnipinėtų Rusijoje amžinai taip buvo — trau 20 NAMŲ KOLŪKIEČIAMS,
das. Rytprūsiuos, tam kadaise žy tuvėlės ir viena tekstilės krautuvė. •
kų veikia ir kalba jo draugai, saky kiniui nuo bėgių nuėjus, kaltas įieš- - 460 PASTATŲ KIAULĖMS
dinčiame žemės ūkio krašte, žmo laikoma privačiai vieno žydo. Ta
sime, kad ir dr. Žiugžda...
mj ninkas...
nės mirė badu tūkstančiais ir sovie čiau jam prekyba nevyksta, nes vis
Perskaičiau nuo pradžios iki ga Va,, tau, ir juokai. Verkti reikia,
Vilniaus radijas rugpiūčio 11 d. tai į tai visiškai nekreipė dėmesio. kiais pasakiškai brangu.
lo ir niekaip negaliu suprasti, kaip Tik kai giliau pagalvoji, kai pama giriasi, kad šiemet bus perduota kol Ir viešai buvo galima išgirsti kal Susisiekimas labai blogas.Iki 1950
galėjo Stalinas būti toks neapdairus. tai, kad Lietuvoje nėra rytais kuo ūkiečsamš 20. „puikiai įrengtų na bant rusus, kad badas ir ligos jiems nebuvo jokių autobusų ir kt. susisie
Patį didžiausių niekšų, koks tik bu pasišviesti suima juokas, toks, žino mų“. Pirmieji 10 esu jau baigiami. sutaupo daug laiko ir padeda atsikra kimo priemonių, kaip tik geležinke
vo visoje Sovietų Sąjungoje, paskirti te, nemalonus pakaruokliškas juo Tuo tarpu kiaulėms esu jau baigia
tyti „tais prakeiktais niemcais“. To lis. Tačiau Viduklės stotis gana tolo
vyriausiu enkavedistu ir net atomi kas.
mi apie 400 pastatų. Kai Lietuvos kiai padėčiai etąnt ėmė sklisti visa kai ir žmonės buvo priversti daugiau
nės bombos gamybos p’rievaizda.
Kai paskui skaitai žinutę, kad žemės ūkyje dirba ir gyvena milijo- me krašte gandai, kad Lietuvoje esą šia pėsčiomis keliauti. Tik vėliau bu
Pasitaiko išdavikų visur. Anglijoje Mažeikių rajono kolchozai atidavė nas ar daugiau žmonių, pastatymas pakankamai maisto, kad lietuviai la vo paruošti keleivių pervežimui du
buvo, toks Fuksas, Pontecorvo, kuris valstybei po kelis šimtus tonų šieno jiems 20 namų yra tikras pasityčiosunkvežimiai, kurie dažnai griūdavo
nubėgo pas Malenkovų vandenilio „virš plano“ ji nedaro jokio įspū mas. O kokia yra tikrovėje ta kolūki bai gerai vokiečius priima ir juos ir susisiekimo tvarkaraščio nesilai
slepia nuo rusų. Ir aš panorau šį
bombos gaminti, Amerikoje Hiss'as, džio. Nėra šviesos, nereikia ir šieno. nė statyba, „Tiesa“ 160 numeryje gandą pati pasitikrinti, nors jau nie kė. Kartais dienomis tekdavo išsto
Rozenbergai, bet vistik nei vienas iš Kartus kolchozninko gyvenimas. pavaizduoja, rašydama, kaip Skaud
pasauly nebetikėjau. Po ilgų vėti prie kelio, kol jis atvažiuodavo.
jų nebuvo paskirtas atominės komi Nėra' su kuo jį palyginti, nebent su vilėje žlugdoma statyba: „Pernai ra kina
pastangų pavyko man pereiti sieną Skaudvilėje ir Nemakščiuose baž
sijos pirmininku. Be pusbonkio vis- seniai iau laisvame pasaulyje išgy jono kolūkiuose statybos planas bu ir pėsčiomis atvykau iki Nemakš nyčios veikia, tačiau paskutiniu me
tiek nesuprasi. Neverta sukti galvos. vendinta vergija... vo įvykdytas tik 5-10 %“. Kitoje čių, netoli Raseinių. Pakelyje visur tu buvo kalbama, kad už mokesčių
Verčiu toliau. Feljetonas! Na, čia
Al. Donis.
vietoje iš to paties Skaudvilės rajo mane lietuviai sušelpė maistu ir ap- nemokėjimų Nemakščių bažnyčia
no rašoma.: „Visi tvarthi tamsūs, be nakvydindavo. Kai pirmą kartų pa bus uždaryta. Tikroji N. bažnyčia
grindų“. Gi Nemakščių kolūkyje
ant stalo padėtus sviestų, per karų sudegė ir jos vieton pasta
statybinė medžiaga buvusi panaudo mačiau
duoną, lašinius, pieną ir kt., apsi- tytas paprastas medinis namas su
ta kurui.
verkiau ir pati netikėjau savo aki- kryžium ant stogo.
Koks tai A. giminaitis Nemakš-.
mis, kad tokių dalykų pasaulyje dar
Kad su lūpų dažymu yra susijęs priešai, kų. reiškia madame Recaesama. O viena senutė lietuvė su pa čiuose turėjo radijo aparatų ir klau
moterų grožis, sužinojome iš neper mier grožis. Pasaulis daug negero
SUSIRINKS LIETUVOS
sigailėjimu į mane žiūrėdama vis sydavosi užsienio žinių. Visi laukė,
seniausiai vykusių diskusijų tarp Dr. vių būtų išvengęs, jei Vienos konfe
AUGfiCLAUSIOJI TARYBA
kad tik greičiau prasidėtų karas.
kartojo: ,,Essen, essen...“
Valterio ir panelės Barboros. Gal rencijoj nebūtų taip daug šokta su
Pradžioje apylinkės miškuose bu
kai kas manė, kad apie 'lūpų dažy Europos gražuolėmis. Tik kai Ang Vilniaus radijas rugpiūčio 14 d.
Kadangi vokiečių pabėgėliai ma
mų ir moterų grožį rašė tik „Br- lijos Emmeline Pankhurst iškėlė paskelbė LTSR augščiausiosios ta sinai plūdo į Lietuvą, tai vienoje vo labai daug partizanų. Ji ir pati
Lietuvis“? Tikrai ne. Tomis temo sufragečių vėliavų, daug kas ėmė rybos prezidiumo pirmininko J. Pa vietoje ilgiau išbūti negalėjau. Bet juos kelis kartus po 2-3 ynai mačiusi
mis rašo ir vakarų Vokietijos spau galvoti, ar grožis, .ar protas vaidina leckio ir sekretoriaus Naujalio pasi ir amžinas bastymasis buvo įgrisęs pas A. ištremtų seserį. Šie ateidavo
rašytų įsakų apie augščiausiosios ta. ir pavojingas. Laimingu sutapimu pasirūpinti maisto •— buvo ginkluo
da. „Schwarzwaldoer Bote“ ta tema didesnį vaidmenį?
ti, bet be uniformų ir kitokių ženk
net vedamųjį straipsnį neseniai at
Nors labai pavėluotai ir Sovietų rybos 4-sios sesijos sušaukimų Vil mane priglaudė viena lietuvių ūki
spausdino. Šitomis temomis disku Sąjunga įžiūrėjo politinius lobius niuje, rugpiūčio 21 dienų. —• Parva ninkų V. šeima prie Nemakščių. lų. 1950 m. buvo daug kautynių su
bolševiktj garnizonu ir daug partiza
tuojama ir..4 Kremliuje.
gražiuose moteryse. Popieriuje so žiavę iš Maskvos ir parsivežu iš ten Čia ilgai neišbuvau, nes milicija ir nų žuvo. Beveik kasdien į Nemakš
Kas gi nemėgsta gražių moterų? vietinė moteris sulyginta su vyru jau naujų instrukcijų, Lietuvos bolševi stribai labai persekiojo. Po kiek lai čius buvo atvežami nušautų parti
Apie galimybes panaudoti gražias 1917 metais, bet tas sulyginimas lie kinės valdžios pareigūnai dabar ko mane priglaudė sekančio kaimo zanų lavonai ir paguldomi turgavie
moteris ekonominiams ir ypač poli tė tik vienų sritį: ji buv© priversta „apšvies“ savo mažesniuosius vadus ūkininkas A., kuris kartu buvo ir tėje. Girdėjo, kad tokie lavonai bū
tiniams tikslams žinojo ne tik len dirbti vyrų darbus ir gauti tokį pat ir liaudį. Be to, Lietuvos augščiau- batsiuvys. Čia ir išbuvau iki išvyki
davo įvairiausiai išniekinami — pri
kai, Jadvygos grožiu pavergę Jogai menkų atlyginimų, kaip ir vyras už sioji taryba turės formaliai tvirtinti mo vakarų Vokietijon. Seimininkas kalami prie namų sienų, įkišama
visus
pastarųjų
metų,
ryšium
su
Belos širdį, žinojo senoji Roma, žinojo stachanovietiškas normas. Sovietų
A. turėjo 10 ha žemės ir gerai ver burrion papirosai ir kt. dalykai. Bū
Liudvikas XV, žinojo ir Napoleono moterims nerūpėjo ne drobes austi, rijos nuvertimu įvykdytus, gausius tėsi, tačiau pradėjus steigti kolcho davo ir taip, kad įmesdavo ir į šuli
tarybinėje valdžioje. zus, viską kas buvo galima parduoti
nė darželiuose gėlių sodinti, nei pakeitimus
nį pas tuos ūkininkus, kurie buvo
švelnūs rankdarbiai. Jai reikia dirbti Sprendžiamojo balso augščiausioji pardavė ir nusipirko Skaudvilėje įtariami palaikų su partizanais ry
taryba
neturi,
o
jos
nariai
ne
liau

namą,
manydamas
ten
persikelti
ir
Kazimieriečių Mergaičių Akademijų mūrininko, kalvio, traktoristo, ak dies rinkti, bet kompartijos ck pa
šius, ir liepdavo gerti šitų vandenį.
ir Marijos Augštesniųjų Mokyklų menskaldžio darbų. Malenkovas, at skirti. Tad ir visa ta augščiausiosios atidaryti batsiuvio dirbtuvę. Tačiau A. duktė lankė Nemakščiuose gim
1
ši
kombinacija
jam
nepavyko
—
na

rodo,
į
sovigtų
moteris
ėmė
žiūrėti
Chicagoje ir kt. Jei tos mokyklos
tarybos sesija yra tik tuščia komedi mą bolševikai konfiskavo, o jo ūkį nazijų ir pati pasakojo, kad kelis
bus gausiai lankomos lietuviškojo pro kitokius stiklus, suprasdamas jų
prijungė prie „Didvyrio“ vardo kol kartus visų gimnazijų vesdavo paro
jaunimo, jei tas jaunimas ten sudarys politinę reikšmę ir jėgų, kurios taip ja.
dyti, kaip atrodo nušauti „banditai“
chozo.
Gyvenimas pasidarė sunkus,
dabar
reikia
naujam
Kremliaus
val

nusveriančiųjų daugumų, bus pagrin
ir liepdavo pasakyti, jei kuris pažįs
bet
vis
tik
šiaip
taip
šeimininkas
do reikalauti, kad tos mokyklos bū dovui. Atrodo, kad Stalino prakei
NESĖKMINGA PIŪTIS
tamas. Nors ir daug partizanų su
A. vertėsi, slapta taisydamas ir.siū naikino, bet dar daug jų ir liko. Jų
tų ne tik savo vardu, bet ir esmės kimų, kuriuo sovietinė moteris buvo
LIETUVOJE
pasemrkta
skursti
bespalviame
gyve

damas
batus.
lietuviškos. Tad šauksmas leisti vai
Bolševikinis teroras ir kolchozų veikla nė kiek nesumažėjo. Kartų,
Jei Vilniaus radijas šienapiūties
kus į lietuvių įsteigtas ir laikomas nime, Malenkovas bando panaikinti.
kai Nemakščius aplankė koks tai iš
augštesniųsias mokyklas turi būti Stalino buvo griežtai uždraustos pa- ir javapiūties metu nuolat gyrėsi įvedimas žmones stūmė depresijon, Kauno augštas-bolševikų pareigū
bet
vis
tik
šiaip
taip
dar
laikėsi,
vil

išgirstas visų lietuvių tėvų, kuriems sigražinimo priemonės, kaip supu „viršytomis normomis“, tai kompar
nas, jį dienos metu partizanai nušo
nuotolis ir kitos aplinkybės leidžia vusios buržuazijos prietaras ir papro tijos vyriausiasis organas „Tiesa“ damiesi, kad greitai prasidės karas vė.
ir
juos
išgelbės
iš
sovietinės
vergi

tys.
Malenkovas
šj
stlainišką
potvar
beveik kiekviename numeryje išbara
rinktis savųjų mokyklų.
Jei nebūtų rusų, Lietuvon mielai
Augštesnioji lietuvių mokykla, su kį panaikinęs, ragindamas kosmeti vietinius pareigūnus dėl trūkumų, jos. Tačiau visos viltys sudužo, kai grįžčiau, kur mane taip žmonės my
vieną
tamsią
naktį
prasidėjo
žmonių
kos
pramonę
iki
šių
pietų
pabaigos
vykdant pinties darbus. Pranešimai
teikdama jaunuoliui šalia oficialiai
Įėjo ir dalinosi paskutiniu duonos
reikalaujamo laivinimo ir lietuviškų pakelti trigubai, o jos kainų suma iš vietų parodė, kad daug kur tie deportacijos Sibiran. Ūkis buvo ne kąsniu — baigia savo pasakojimų
toli
Žemaičių
plento,
kuriuo
šimtai
žinti
50
proc.
Lūpoms
pieštukai,
darbai
vyko
nepaprastai
lėtai.
Ma

jų dalykų programų, parengtų jį to
jauna vokietaitė.
ūmesnėms studijoms ir gyvenimui, nagų lakas, kvepalai, pudra, plau ža ką padėjo ir išgarsintoji ,Mecha sunkvežimių tūkstančius nekaltų
kaip sąmoningų lietuvį, šviesuolį, kams dažai — staiga pasidarė so nizacija“, kaj traktoriai ir kombai lietuvių pradėjo vežti Rusijon. Iš
RUSAI MOKYSIS
savo visuomenės narį ir vadovų. To vietų moterims būtinybė. Tam tiks nai sugedę’stovi laukuose ar net dar mano kaimo išvežė apie 10 šeimų,
turėtume siekti visi, kam rūpi lietu lui didžiuliai žemės plotai paskirti iš rudens neremontuoti stovi MTS tačiau šeimininkui pavyko pasislėpti.
Praėjus trėmimams, šeiminin
vybės ateitis ir kova dėl tėvynės pri rožių; jazminų ir kitokių gėlių plan kiemuose. Kaikur mašinos neveikė
Vilniaus radijas rugpiūčio 16 d.
sikėlimo. Kai sakome „visi“, turime tacijoms, kad kosmetikos pramonės nei šienapiūties, nei javapiūties .me kas grįžo atgal, bet jau jo daugiau
galvoje ir tuos, kurie neturi vaikų nepriklausytų nuo vakarų valstybių tu, ir kolūkiečiai turėjo su plikais nebeišvežė. A. sesuo slapta laikė praneša, kad valstybinė pedagogi
ar neišgali jų leisti į augštojo moks pramonės. Pasikeitė moterų žurna dalgiais eiti į Laukus. Ir darbo draus vieną vokietį gydytoją, kuris buvo nės literatūros leidykla leidžia lietu
lo ar meno viršūnes. Tenebūna mū luose temos: dingo šūkiai, kuriais mė, matyti, gerokai pašlijusi. Kol pabėgęs iš belaisvės. Kažkokiu bū vių kalbos vadovėlius rusų mokyk
sų tarpe pavydo jausmo: kiekvienas buvo skelbiama, kad moterys, kos ūkiečiai, atrodo, sovietinės valdžios du milicija apie tai sužinojo ir A. loms. Kai lietuviai nemėgsta okupan
mūsų pačių ar mūsų kaimynų tautie metikos pagalba norinčios sužavėti mažai beklauso. Anot „Tiesos“, kai seserį su visa šeima, ištrėmė. Vokie tų rusų kalbos ir nenoriai jos močių vaikas, išėjęs augštųjį mokslų, vyrus, — liaudies priešai 1 Dabar kurie visas trečdalis kolūkiečių nei čiui gydytojui pavyko pabėgti į miš kosi, rusai*, matyt, yra priversti pa
ką pas partizanus. Ūkis liko išplėš- tys
' mokytis
' * lietuvių kalbos.
tapęs kuriuo įžymiu mokslininku, tuose pačiuose žurnaluose ilgiausiai
tas ir apleistas, tačiau pastatai nebu
menininku, kariu, administratoriumi rašoma, kaip sovietinė moteris tu na į laukus.
vo nugriauti. Šioje apylinkėje masi
ar kuriuo kitu garsiu žmogumi ir iš rinti dažytis lūpas, kokia spalva pud
niai trėmimai vyko 1948 ir 49 me
Žaibo metu ore visada atsiranda
likęs tvirtu bei veikliu lietuviu, yra ros tinka brunetei, kokia blondinei
vertas mūsiį visų džiaugsmo ir pa ir t.t. „Pasigražink — lai visas pa dabartiniam Kremliaus, valdovui, o tais, kurių metu ištrėmė apie 30 proc azoto deginio,kuris, jungdamasis su
sididžiavimo. Jis yra mūsų tautos saulis mato, kad tu esi rusė“ ...> skel jis, spėjama, tuos patarimus labai gyventojų. A. retkarčiais gaudavo iš ore esančia drėgme, pagamina atitin
turtas, mūsų retėjančių gretų papik bia naujoji sovietinė politika mote vertina. Todėl ir ji, nors gal ir ne savo švogerio Sibire laiškus, kur bu karnų kiekį salietros. Neseniai vie
tokia, kokia buvo madame Pompa vo rašoma, kad šis esąs nuo šeimos nas JAV chemikas nustatė, kad vie
dytojas. Duokime tautai to turto rims.
Draugė Elena Malcnkovienė, bu dour, bet Kremliaus politikoje tu atskiras ir dirbąs anglių kasyklose. nos attolinęs bombos sprogimo me
kuo-daugiausia!
Prašė atsiųsti maisto ir rūbų.
vusi žymiausia Maskvos teatrų ar rinti savo balsą...
ti! otė susidaro per 400 tonų azoto
tistę žino, kų reiškia jos patarimai
Prie Nemakščių yta vienas sovie- deginio.
Kalnėnas
.Lietuva'

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ NUŽUDYTA
BE KALTES
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LIETUVIS

Europos Lietuviu Kronika
LONDONAS

. COVENTRY

JUOZAS BERNOTAS
LAIMĖJO ATOSTOGAS
LONDONE

P. VALTERIENE
IR POV1LAVIC1US
KONCERTUOS
COVENTRYJE

Memmingene gyvenus J- Bernotas
„Br. Lietuvio“! loterijoje (Nr. 1146)
laimėjo savaitę atostogų Lietuvių
Namuose, Londone. Šis laimėjimas
Bernotui ypatingai malonus, nes jis
Anglijoje turi brolį, kurį, atvykęs
atostogoms, galės aplankyti.
Iki šiolei dar neatsiliepė antras lai
mingasis, turįs loterijos biletų 1368,
kuriam taip pat priklauso atostogos
Londone.

Veiklusis coventriečių DBLS sky
rius rugsėjo 12 d. „Pilot“ salėje ruo-.
šia Tautos šventės minėjimų. Meni
nę minėjimo dalį atliks p- Valterienė, Povilavioius ir Nottinghamo vy
rų oktetas. Paskaitų skaitys A. J.
Kaulėnas.

HALIFAXAS
LIETUVIŠKOS JUNGTUVES

Rugpjūčio 22 d. Halifaxo Šv. Ko
lumbo bažnyčioje lietuvis kapelio
IŠVYKSTA Į JAV
nas palaimino Kazio Šilininko ir
Šį sekmadięnį į JAV išvyksta Juo Onutės Bružinskaitės moterystės ry
zas Ulevičius, ilgesnį laikų gyvenęs šį. Vargonais grojo lenkas profesoLondone. J. Ulevičius priklausė Lon' rius, o jaunuosius prie altoriaus padono Vaidilos sambūriui, bažnyčios lydėjo keturios jaunos, gražiai pachorui. Be to buvo veiklus skautas sipuošusios poros. Jaunosios brolis
—vytis.
Juozas darbštus skautų veikėjas, su
Amerikoje, Chicagos mieste, J. skaute R. Sinkevičiūte buvo pirmoji
Ulevičius apsigyvens pas VI. Palu- pabrolių pora.
Pp jungtuvių ir specialių Mišių
beckų, prieš metus išvykusį iš Lon
jauniesiems
vaišes surengė p. Bru
dono.
žinskai, kurių gyva yra mamytė, se
— Nuvykęs Amerikon, — sako at suo i.r brolis. Artimųjų ir pažįstamų
sisveikindamas
Ulevičius, — vėl tarpe darniai skambėjo lietuviškos
jieškosiu „Chicagos Vaidilos“, skau dainos, kurios graudino jaunuosius,
tų organizacijos ir taip, kaip ir čia, primindamos,
jog „jau sukalbėti
stengsiuos dirbti lietuviškąjį darbų. meilus žodeliai, sumainyti žiedeliai“.
Išvykstančiam jaunam ir veikliam
Gražu, kai tremtyje kuriasi graži
lietuviui linkime geros sėkmės nau lietuviška šeima, kuri lengviausiaijame krašte.
gali tęstį lietuviškas tradicijas. Lin
kime, kad jaunieji p. Šilininkai gra
žiai sugyventų, patogiai įsikurtų ir
PERSIKĖLE LONDONAN
būtų jautrūs lietuviškiems reikalams.
DBLS Leicesterio skyriaus pirmi Laimingų metų!
ninkas, T. Grikinas, ilgesnį laikų
gyvenęs ir dirbęs Leicesteryje, su NOTTINGHAMAS
žmona ir dukterimi persikėlė nuola
Nottinghame Tautos Šventės mi
tiniam gyvenimui į Londonu. P. Gri nėjimas ruošiamas šeštadienį, rugsė
vinai, kol gaus privačiai butų, apsi jo 5 d„ 7 vai. Sycamore Rd. Progra
stojo Lietuvių Namuose.
moje paskaita, meninė dalis. Šokiai.
Kviečiami vietos ir apylinkės lietu
viai dalyvauti minėjime.
ATOSTOGAUJA LIETUVIŲ
Įėjimas nemokamas.
N A M1 U O S E
.Nottinghamo skyriaus valdyba
Šių savaitę
Lietuvių Namuose
atostogauja A. Navickas, iš Ketteringb.' A. ’Navickas dirbą geležies lie
jykloje. Vidurkis uždarbio apie 11
svarų.
Iš Yornfieldo, Woward HialI, atos
togoms atvyko P. Ubmrasas, kuris
dirba pašto valdininkų kursų bendra
būtyje porteriu. Umbrasas toje pat
vietoje išdirbo apie penkeris metus,
vienišas lietuvis tarp kelių šimtų
anglų. Paatostogovęs Londone, Um
brasas vyksta Vokietijon apalnkyti
pažįstamų.

MINES ARK. SKVIRECKO
SUKAKTĮ

Rugpjūčio 23 d. Nottinghamo lie
tuvių katalikų bendruomenės bažny
tinis komitetas, vadovaujamas pirm.
J. Bliūdžiaus, savo posėdyje nutarė
spalio 24 d. iškilmingai paminėti
Kauno Arkivyskupo Metropolito
Juozapo Skvirecko 80 metų amžiaus
sukaktį. Numatyta tą dienų surengti
iškilmingų akademijų su paskaita ir
menine dalimi, o J. E. Arkivyskupų
pasveikinti specialiu adresu visų No
ttinghamo lietuvių vardu.
Bažn. Komitetas tikisi, kad jų su
IŠVYKO JŪRININKO DARBUI
manymui visi pritars, prisidėdami•
Lietuvių Namuose gyvenęs jaunuo prie rengiamos programos ir gausiai
lis Kvietkus išvyko jūrinniko darbui atsilankydami akademijoje.
į estų laivų. Tame pat laive dirba
penki lietuviai: Matukas, Jakubaus
KRIKŠTYNOS
kas, Laurinavičius, Juodviršis. Estų
Rugpjūčio 22 d. Šv. Patriko bažlaivas palukiojapo Panamos vėliava. nyčiojė lietuvis kapelionas pakrikšŠiuo metu laivas išplaukė Ispanijon. tyjo ketvirtų p. Vainorų kūdikį —
Nijolę Valerijų. Be jos laiminguos
namuos dainuoja dvi dukterys ir sū
50 SVARŲ BAUDOS
nus, kuris ypač myli savo mažųjų
sesutę ir juokina jų įvairiausiomis
UZ NAMINĘ .
dainomis.
Lenkas P. N. Pawlenko, dirbus
Džiaugdamiesi Dievo palaima, p.
bravore, namuose gamintu „sama- Vainorai surengė jaukias vaišes, kuigonu“ vaišino draugus. Policija ,,sa- rių metu buvo išdainuotas, tur būt,
magonu“ besivaišinančius užtiko visos lietuvių liaudies dainos, nes
Pawlenko bute. Teisiamas Pawlenko šeimininkė p. Vainorienė yra visų
nubaudė 50 svarų bauda ir konfis žinoma kaip gera ir balsinga daini
ninkė.
kavo naminei varyti įrankius.
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RETA PROGA
Londono Vaidila po ilgesnės pertraukos pasirodys su
NAUJA

PREMIERA.

Bus vaidinama F. NeveraviČiaus 6 paveikslų pjesė

„P RIES A B?
Vaidinimas įvyks,parapijos salėje, 345a, Viktoria
Park Rd., London, E. 9, š. m. rugpiūčio 29. d. (šešta
dienį) 6.30 vai. vak. ir rugpiūčio 30 d. (sekmadienį) 6
vai. vak.
PO VAIDINIMO ŠOKIAI
Biletus galima įsigyti iš anksto pas P. Mašalaitį,
17a Chambord st., Bethnal Green, E. 2, ir Liūdžiu
krautuvėje.
Galioja ir anksčiau parduoti biletai.
Nepraleiskite progos pamatyti šį puikų veikalą.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

VOKIETIJA
BALTŲ CENTRO TARYBOS
POSĖDIS

ŠVEICARIJA
Pirmasis tarptautinis religinio
teatro kongresas įvyko Brigą mieste
rugpiūčio 12 - 17 dienomis. Kasdien
po keturias valandas buvo studijuo
jamos įvairios religinio teatro pro
blemos, vakarais rengiami vaidini
mų pavyzdžiai. Ta progo Lozanos
„Pilies Teatre“ rugpiūčio 15 d. bu
vo statoma plačiai žinoma lietuvio
rašytojo O. Milašiaus drama „Mi
guel De Manara“. O Milašius yra
laikomas vienu žymiausių mūsų lai
kų religinės literatūros rašytojų.

Rugpiūčio mėn. 14 d. Augustdorfe įvyko Baltų Centro Tarybos posė
dis. Posėdyje dalyvavo Latvhį Centro
Komiteto pirmininkas V. Janums ir
narys J. Ozolinš, Estų Centro Ko
miteto pirmininkas H. Stockeby ir
PLB Vokietijos Krašto Valdybos
pirmininkas Pr. Zunde.
Posėdžiui pirmininkavęs p. H.
Stockeby pranešė, kadi Vokietijos
parlamento nario Dr. Pfleiderer pa
stangų dėka Vokietijos vyriausybė
yra numačiusi skirti 100.000 DM
tremtinių kultūriniams reikalams.
Tiesa, ar tie pinigai bus kada išmo VATIKANAS
kėti, yra dar labai abejotina, nes sta
Vatikano radijas visomis kalbo
tomą sųlyga, kad ir kiti Europos
kraštai skirtų atatinkamas subsidijas. mis paskelbė iš KNA (Vokiečių ka
biuletenio
Pr. Zunde painformavo apie talikų žinių agentūros)
Tremtinių Centro Sųjungos veiklų. paimtų žinių apie Hamburge įvyku
Pabaltijo politikų spaudos kon
Mirus sųjungos generaliniam sekre- sių
1
toriui, p. Blensky, tariamasi dėl nau ferencijų: „Buvęs Lietuvos Finan
jo kandidato tam postui. Kadangi p. 1sų Ministeris Dr. Karvelis, — rašo
Blensky buvo lenkų Centro Komi KNA biuletenis, —- tarp kitko, pa
naudojamos
teto išstatytas kandidatas, nutarta reiškė, kad Maskvos
brutalios
priemonės
atskirti
liaudį
pasiūlyti ir dabar Lenkų Centro Ko
bažnyčios Lietuvoje nepasiekė
mitetui duoti toms pareigoms žmo- nuo
1
savo tikslo. Bandymas įsteigti taip
«UJei lenkai tinkamo kandidato ne vadinamų „liaudies bažnyčių“ nepa
pristatytų, tikriausiai Sąjungai būtų vyko. Lietuvių tautos religingumas
priimtinas ir pabaltietis. Sąjunga ne šiandien yra stipresnis, negu kada
seniai yra įteikusi vokiečių vyriau nors. Pabaltijo tautų atstovai pasiun
sybei platų memorandumų dėl kom tė Jungtinėms Tautoms memorandu
reikalaudami, kad derybų su
pensacijos nukentėjusiems nuo’ na- mų,
1
cių režimo. Rugsėjo mėnesio bėgyje Maskva atveju būtų atstatyta Pabal
valstybių nepriklausomybė ir
numatyta sukviesti Sųjungos genera- tijo
'
griežtai pasisakydami, prieš oportulinį susirinkimų,
Baltų Centro Taryba, apsvarsčiusi Jnistinę su Maskva suartėjimo poli
tika, parduodant pavergtųjų tautų
Baltų Spaudos Biuro veiklų, nutarė
ir toliau subsidijuoti biuletenio vo laisvę“.
kiečių kalba
„Baltische Korrespondenz“ — leidimų.
DBLS VISUOTINIO
Latvių atstovas, p. Janums, pain
formavo, kad Stuttgarte vokiečių SUVAŽIAVIMO DIENOTVARKE
teismas norėjo prievarta iškraustyti
vienų latvį iš buto naujai pastatytose Rugpiūčio mėn. 24d- [vykusiame
tremtiniams sodybose. Latvių Centro Centro Valdybos posėdyje nutarta
Komitetas tų bylų gynė ir teismas
pasiūlyti sakančią
pripažino, kad tremtiniams sodybo
se turi būti taikomas nuomininkų
DIENOTVARKĘ
apsaugos įstatymas kaip ir vokie
čiams. Tai esąs reikšmingas prece 1953 m. Spalio 24 d., šeštadienis.
11 vai.
dentas.
Augustdorfe, kur vyko Baltų 1. Suvažiavimo atidarymas (p. M.
Bajorinas)
Centro Tarybos posėdis, šiuo metu
yra didžiausia užsieniečių stovykla 2. Darbo prezidiumo“ rinkimas.
Rheino-Westfalijos krašte. Ten yra 3. Sveikinimai —
a) žodžiu (garbės svečiai)
įsikūrę ir latvių bei estų Centro Ko
b) raštu (skaito suvažiavimo sek
mitetai.
retorius)
* * *
4. Komisijiį rinkimas —
metiniame
Hamburgo apylinkės
• a) mandatų ir balsų skaičiavimo
susirinkime rugpiūčio 1 d. išrinkta
komisijos.
naujoji Valdyba pasiskirstė pareigo
b) rezoliucijų ir sveikinimų ko
mis tokiu būdu : pirmininkas Z. Du
misijos,
‘seika, sekretorius M. Lipšys, kasi- 5. Nominatorių rinkimai
ninkas E. Cerkus. Į Revizijos Ko 6. Lietuvos laisvinimo bylos būtis
misijų išrinkti: I. Sragauskas, P. 7. DBLS Centro Organų praneši
Stoncelis ir M. Penelis. Susirinkime
mai —
dalyvavo 64 nariai. Jame pirminin
a) Sųjungos Pirmininko pranešikavo p. I. Sragauskas, o sekretoria ■ mas iš S-gos metinės veiklos.
vo p. Stoncelis.
b) Centro Valdybos nario prane
* * *
šimas iš skyrių veiklos (kun. A.
Hohenfeld'es seniūnijai vadovauja,
Kazlauskas)
seniūnijos narių nutarimu, gegužės
c) Redaktoriaus pranešimas.
13 d. staigiai mirus jos seniūnui A.
d) Sųjungos Iždinniko praneši
Šneideraičiui, jo žmona, p. Maria
mas ir sąmatos patikrinimas.
Sneideraitienė.
e) Revizijos komisijos praneši
* * *
mas
Šveicaru Europos pagalbos [staiga
f) Garbės Teismo pranešimas
(Schweizer Europahilfe) praneša Vo 8. Diskusijos dėl padarytų praneši
mų.
kietijos Krašto Valdybai, kad Vasa
* * *
rio 16 Gimnazijai klausimas bus
svarstomas Tarybos posėdyje rug 1953 m. Spalio 25 d., sekmadienis
piūčio 31 d.
9. Pamaldos Londono lietuvių baž
* * *
nyčioje.
DBLS Leeds skyrius paaukojo va 10. Tarybos Pirmininko pranešimas
ir ateities veikimo gairės.
sario 16 Gimnazijai L14.6.0. Šioji
a) Diskusijos.
suma susideda iš atskirai surinktų
aukų L11.6.0. jr skyriaus metinio 11. DBLS Centro Organų rinkimai
a) Sųjungos Pirmininko rinkisusirinkimo nutarimu iš jo kasos
mas,
paskirtų L3.0.0.
b) Centro Valdybos rinkimas,
Aukoms rinkti daug darbo ir pasi
c) Tarybos rinkimas
ryžimo įdėjo skyriaus sekretorius,
d) Revizijos Komisijos rinki
p. Kl. Naudužas, „lyg kunigas ka
mas,
lėdodamas“ tautiečių tarpe. Aukų
e) Garbės Teismo rinkimas.
rinkėjui nepagailėjus jėgų ir laiko, o
* * *
tautiečiams paaukojus pagal išgales
iš sunkiai uždirbamų pinigų, susida 12. Sveikinimų ir rezoliucijų priėmi
rė žymi paramos suma. Tikimasi,
mas (referuoja rezoliucijų komi
kad ir kiti DBLS skyriai nuoširdžiai
sijos pirmininkas).
atsilieps į prašymą paremti gimnazi 13. Rinkimų rezultatų paskelbimas.
jai pastovios pastogės įkūrimų. Kad 14. Klausimai ir sumanymai.
ir nedidelėmis sumomis, bet visiems 15. Suvažiavimo uždarymas.
sutartinai remiant, bus pastatyta lie
tuvių švietimo įstaiga, kuria lietuviai
galės didžiuotis ne tik dabar, bet ir Mykolaičiko laiškų Eisenhoweriui
tolimesnėje ateityje. Gimnazijos Na kuriame jis kalba „tautos įgalioji
mai yra lietuvių vienybės ir jų pasi mu“, dalis lenkų spaudos vadina
ryžimo simbolis.
„samozvanco žygiu“, paneigdami My
kolaičikui bet kurią teisę kalbėti
lenkų tautos vardu. Ypač pasipikti
Pajieškau Pijušo ir Liaukadijos nama, kad Mykolaičikas savo pareiš
TORIELKŲ
iš Bliūsukių kaimo, kime nė žodžio nepasakąs dėl Len
Švėkšnos parapijos, Tauragės apskr. kijai atimtų Vilniaus ir Lvovo mies
Julius Demikis,
Hotel „Sundon tų, tuo moraliai sutikdamas su įvy
Park“, Luton (Beds)
kusiais faktais.

BRANGŪS TAUTIEČIAI!

Paskutinė Vydūno valia buvo ilsėtis tėvų žemėje, kurią
jis taip mylėjo ir kuriai skyrė pačius gražiuosius savo kūrybi
nės dvasios žiedus. Tačiau, kol Lietuvių tauta galės jį palai
doti išlaisvintoj tėvynėj, jis turi laikinai ilsėtis savo dabarti
niame kape Detmoldc.
Mes, žemiau pasirašiusieji, būdami tikri, kad tremtiniai
ir užsienio lietuviai norės pagerbti šio Didžiojo Lietuvio at
mintį, esame pasiryžę pastatyti jam Vokietijoje tinkamą ant
kapį ir išleisti jo parinktus raštus. Todėl kreipiamės šiuo at
sišaukimu į visus tautiečius, kuriems yra brangus Vydūnas ir
jo atminimas, kviesdami prisidėti prie jo kapo pagražinimo ir
raštų išleidimo kukliu - kiekvieno pagal išgales - įnašu.

Aukotojai bus skelbiami spaudoje.
B. Babrauskas
M. Krupavičius
S. Lozoraitis
V. Sidzikauskas
E. Simonaitis
L. Šimutis
K. Zaikauskas
Pastaba: D. Britanijos lietuviai prašomi aukas siųsti DBLS-

gai šiuo adresu: Lithuanian Association in Gt. Britain, Lithuanian
House, 43, Holland Park, London, W. 11, nurodant kokiam reikalui
aukojama. Kitur Europoje lietuviai aukas siunčia arba Krašto Valdy
bai arba tiesiog: Staedtische Sparkasse, Detmold, Konto Nr. 8339.
DBLS Centro Valdyba.

KLAIPĖDOS VOKIEČIU
SUVAŽIAVIMAS
Atsisakoma „sustingusių reicho
sienų“.;— Pripažįstami Lietuvos gy
vybiniai interesai. — „Nenorim at
gal į tokį kraštų, kur gyvena alio
tai”.

1953 m. rugpjūčio 1 ir 2 dieno
mis eilėje V. Vokietijos vietovių
įvyko „tėviškės dienos“ parengimai.
Mannheime ta proga įvyko klaipė
diečių vokiečių sąskrydis. Pagrindi
nis parengimas buvo sekmadienį,
rugpiūčio 2 d., Rosengarten (Mo
carto) salėje. Jame dalyvavo apie
2.500 žmonių, tačiau tai nebuvo
vieni klaipėdiečiai, o nemaža dali
mi Mannheimo ir apylinkių šiaip
tremtiniai ir vietiniai gyventojai.
Salė buvo papuošta Klaipėdos, Prū
sų Lietuvos, ir kaikurių vokiečių
vėliavų spalvomis.
Kalbėjo Richard Meyer, „Arbeits
gemeinschaft der Memellaender“
pirmininkas. „Tai, kas mums rūpi,
šiuo metu labiau turi būti pergyve
nama jausmais, negu gali būti išta
riama žodžiais“, pareiškė jis. Mann
heimo miestas perimąs dabar jau
nevien Klaipėdoj miesto, kaip prieš
karą, bet ir viso Klaipėdos krašto
globų. Toji globa nesanti vien for
mos ar biznio dalykas, tai esąs šir
dies reikalas. Benamiai (pažodžiui
išsireiškė: „heimatlose Vertriebenč“)
norėtų susilaukti daugiau meilės ir
supratimo.
Mannheimo vyr. burmistras Dr.
Heimerich pradžioje pabrėžė „tė
viškės dienų“ reikšmę apskritai.
Girdi, „jei ir ne-visos turėtos Vo
kietijos sritys bus'atgautos“ yisvien
reikia puoselėti giminystės ryšius
tarp atskirų dalių vokiečių. Istori
niai apžvelgus, Mannheimo globos
Klaipėdai sutejkimas nesąs naujas
dalykas. Jau 1915 m. gruodžio mėn.,
kai per Pirmąjį karų rusai buvo įsi
veržę į Rytprūsius ir ten sunaikinę
tūkstančius pastatų, Mannheimas
parėmė Klaipėdų 50.000 RM pa
šalpa. Ir vėliau toji globa buvo tę
siama.
Matyti, vengdamas, kad klaipėdie
čiai nesusidarytų sau perdaug iliu
zijų dėl perspektyvų Mannheime,
Dr. Heimerich pabrėžė, kad Mann
heimo globa turėsianti daugiau mo
ralinės, negu medžiaginės reikšmės.
Tačiau būsiu pasistengta, kad klai
pėdiečiai. būtų gerai priimti, nors
miestas per karų yra 73 proc. sunai
kintas ir tik pamažu atsistato. Po
to burmistras perdavė Meyeriui
Mannheimo globos klaipėdiečiams
dokumentų.
Rudolfo Naujoko kalba buvo pa
ti pagrindinė iškilmių kalba. Mann
heimo miesto nutarimas globoti
klaipėdiečius esųs širdies aktas, pa
tvirtinąs vakarų miesto prie Rheino
domėjimąsi rytais. „Mes turime pa

dėkoti Mannheimui ir už globą, ku
rių jis suteikė anksčiau, nors „tada
mums nebuvo dar taip bloga“.
Tol nebūsiu ramumo ir taikos,
kol nebus padaryta tikrų sprendi
mų. Nesąs tikras sprendimas, kai
be nubalsavimo atskiriamas kraštas,
700 metų priklausąs prie bendros
tėvynės. Nesu tikri sprendimai, kai
žmonės ištremiami iš kratšo, kuria
me 1000 metų gyveno. „Tačiau visa
kas yra panašu į „Grossmannssucht“ (didybės maniją) reikia iš
savo širdies pirmiausia išrauti. La
bai sunku yra atsikratyti gundymų
pavartoti jėgų. Gal būt tam kartui,
pirmu žygiu, tai gali būti sėkminga,
bet galutinėje išvadoje tai neapsi
moku, nes švytuoklė grįžta vėl į ki
tų pusę“. Jei iš savęs reikalaujame
tų dorybių, tai ir iš savo kaimynų
jų turime reikalauti. Tos valstybės,
kurios kitoms tautoms daro nuo
skaudų, nėra laimingos. Jei tarp at
skirų žmonių reikalingas pasitikė
jimas, tai jis reikalingas ir tarp tau
tų.
„Kas bus ateityje“, klausia kalbė
tojas. Prognozių yra nedaug. „Ar
grįžti prie 1937 m. sienų, ar kitas
sudaryti? Jei bfitų imamos 1937 m.
sienos, tai mes klaipėdiečiai atsi
durtume anapus. Dabar tur būt dar
per anksti apie sienas spręsti“. Kal
bėtojas primena, kad dabar Klaipė
dos krašte yra apgyvendinta visokių
totorių, kiniečių ir kitų aziatų.
„Mes nenorime atgal į tokį kraštų
ir nenorime gyventi kartu su tokiais,
mums visiškai svetimais“. Žinoma,
ir tie atkeldintieji yra čia prievarta
atitremti. „Bet mes negalime grįžti
į tokį svetimų kraštų“.
„Kaip susidarė Kuršių Marios ir
kopos“, tęsė toliau kalbėtojas, taip
yra ir su valstybių bei tautų sieno
mis. „Tekantys vandenys vienur
krantų griauna, kitur nuneša smėlį
ir taip susidaro naujos linijos. Taip
pamažu susiformuos ir naujos sie
nos rytuose. Nėra reikalo, kad rei
cho sienų linijos būtų sustingusios
(starre Reichsgrenzen). Savaime su
prantama, kad ir „Lietuvos užnuga
ris (litauisches Hinterland) gautų
tai, kas jam gyvybiškai ir ūkiškai
yra reikalinga“.
Siaurame delegatų suvažiavimo
posėdyje dienų prieš tai, tarp kita
ko, buvo priimta rezoliucija, kurioje
Landsmannschaften Ostpreussen va
dovybė skatinama pasaulio viešu
mai išaiškinti, kiek ilgai ir kaip pla
čiai rytai yra buvę vokiški, kad
klaipėdiečiai savo tėviškės neatsisa
ko ir kad reikia įgyvendinti Atlanto
Chartos garantuotų dėsnį apie tau
tų apsisprendimų, tačiau neperver
tinant, kaip ligi šiol kad būdavo,
tautinių valstybinių sienų.

DBLS-gos Coventry skyrius š. m. rugsėjo mėn.
12 d. Į7.30 vai. PILOT hotel salėje (Radford au
tobuso Nr. 2) rengia visai Coventry apygardai
TAUTOS

ŠVENTES

MINĖJIMĄ.

Prelegentas: A. J. Kaulėnas
Solistai p. p. Valterienė, Povilavičius, Not
tinghamo vyrų oktetas ir kiti.
Po programos pasilinksminimas.
Groja lietuvių bandas.
Pradžia punktuali
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(atkelta iš psl. 1)
būti paskirtas... Kokia procedūra ar
ferma bus paskirtas, netiek svarbu.
Svarbu bendradarbiavimas ir jėgų
suderinimas. Formų galime ir kitų
surasti..'. Pasiūlykit kitų būdų —
sv.arstysitn.Lozoraitis: Tų formų suradau...
Jų priimkit. Atstovų paskirtu aš ir
visi nesusipratimai atkris.
Zaikauskas: Kaip jį skiriat?Mums pristatot kandidatų ir gaunat
mūsų aprobatų?
Lozoraitis: Jokis VLIKo placet,
jokia aprohata, jokia egzekvatūra
nereikalingi. Tartis galiu tik su VLI
Ko Pirmininku, bet jo pritarimas ar
patvirtinimas nereikalingas. Princi
pas pasilieka, kaip buvęs— tai pasi
lieka tik diplomatinei tarnybai...
Krupavičius: Tuo būdu Tamsta
pripažįsti tik informavimų, ne kooper,avimų?
Lozoraitis: Čia yra kooperavimas, nes pranešu. Kodėl jūs kišatės
į atstovų skyrimo darbų... Nėra
precedentų, kad tautos atstovybė be
tarpiai kištųsi į atstovo skyrimų.
Krupavičius: Yra ir dar nemaž,a.
Paskutiniųjų dienų pavyzdys. JAV
taulos atstovybės kivirčai su Eisenhoweriu dėl atstoyo skyrimo Mas
kvai. Mūsų seimuose rasime ne vie
nų tokį atsitikimų. Priminsiu tik
Maskvos atstovybę...
Zaikauskas: Ar galima Bonai pa
rašyti, kad atstovas skiriamas su
VLIKo sutikimu?
Lozoraitis: Ne...
Krupavičius: Čia ir yra ta tvora,
kuri mus skiria.
Lozoraitis: Jei jūs manot, kad
mūsų bendradarbiavimas yra tik at
stovų skyrimas, tai ta tvora mus ir
skirs.
Paskutinę pasitarimų dienų min.
Lozoraitis dar kartų pareiškė... ,,Ne
matau reikalo ir prie diplomatinio
ryšininko skyrimo prileisti VLIKų“.
Iš viso to aišku, kad min. Lozo
raičiui prie atstovų skyrimo VLIKas
nepriimtinas iš esmės.

8. Ar nenumatote tokio kompro
miso: — Diplomatiniai atstovai su
tariami VLIKo ir diplomatų Šefo, o
sutartus asmenis pristato Dipt. Še
fas savo parašui

Toks kompromisas yra numatytas
įteiktų, min. Lozoraičiui nuostatų
2-me punkte. Tiesa, ten reikalaujami
du parašai. K. Zaikauskas pasitari
muose, kaip matėt, pažadėjo proce
dūrinėj pusėj eit į kompromisų. Vi
sa bėda, kad prie.jos neprieiname,
nes min. Lozoraitis iš esmės čia
VLIKo bendradarbiavimo nenori.
Aš manau, kad priėjus prie procedū
ros VLIKui nesunku būtų nuo sa
vo nusistatymo nusileisti ir leisti
pristatyti sutartų atstovų tik vieno
min. Lozoraičio parašu,
9. Ar bus, kviečiama
Konferencija ir kada?

Veiksniu

Veiksnių Konferencijos šaukimo
autorius yra VLIKas. Ligi didžiosios
emigracijos VLIKas šaukdavo pana
šias konferencijas Vokietijoje iš
tremtinių atstovų. Prie to VLIKo su
manymo, tik gerokai vėliau, pareiš
kė noro prisidėti ir min. Lozoraitis
lygiomis teisėmis su VLIKo Pirmi
ninku. VLIKas sutiko, bet tai nudcl
sė jos šaukimų. Komisija šaukti tų
konferencijų buvo sudaryta anks
čiau. Romoj ta komisija buvo aptar
ta smulkiau, pakeistas jos vardas ir
būdas. Jos pirmininku išrinktas Vyk
domosios Tarybos Pirmininkas KZaikauskas. Kada jie atliks savo dar
bus ir kada šauks konferencijų, sun
ku pasakyti: daugiau veiksnių, sun
kiau sukasi organizacinis ratas. Jei
gu visuomenė dar nieko negirdi apie
tų konferencijų, tai ne VLIKo kaltė.
Buvo numatyta komisijai rinktis lie
pos pabaigoj: jau rugpjūtis įkopė
į antrų savo pusę, o komisijos na
rių suvažiavimo data nežinoma.
VLIKo reformos klausimas į tos
konferencijos kompetencijų įeit ne
galės.

10. A r galimas bendradarbiavi
mas su diplomatais nesutarus atsto
vo skyrimo klausimo?

Su diplomatais ligi šiol ir to klau
simo neišsprendus buvo artimai
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JAU SUDARYTA KERSTENO REZOLIUCIJOS
KOMISIJA

VLIKo pirmininkas M. Krupavi sijos pirmininku. Eventualus komisi
šios rezoliucijos įgyvendinimi
Mūsų laikraštis tremtyje turi tris sirinktų, sakysim, kartų savaitėje čius ir Vykd. Tarybos pirmininkas jos narių tarpe vakuojančių vietų at tikslu, komisija, ar kiekviena jos įg:
svarbius uždavinius. Pirmas — lie bendrai laikraštį skaityti ir žinias K. Zaikauskas Amerikos Lietuvių siradimas turės būti papildomas ta lieta apklausinėjimams daryti pako
tuviškų bendruomenę informuoti. bei straipsnius nagrinėti. Tų disku Tarybai pasiuntė tokį sveikinimų: pačia tvarka, kuria buvo įvykdytas misė, yra įgaliota posėdžiauti ir veil
„Jūsų nauji laimėjimai Va pradinis paskyrimas.
ti dabartinio Kongreso kadencijoj
Antras — išryškinti svarbiausius -gy sijų aprašymai vėl būtų Laikraščiui
šingtone Lietuvos laisvinimo
Komisija yra įgaliota ir įpareigota laikotarpiu, Kongrese sesijos, atosti
venamo momento mūsų siekimus ir vertinga ir įdomi medžiaga. Žodžiu,
srityje sukėlė mums giedraus pilnai ir nuodugniai ištirti ir išstu ,gų ar sesijos pertraukos metu, tokit
mobilizuoti jėgas jiems įgyvendinti. laikraštis bus tikrai mūsų, jei jis ne
džiaugsmo ir sustiprinimo vil dijuoti Lietuvos. Latvijos ir Estijos laiku ir tokiose JAV vietose, kokio:
Ir trečias — bendruomenę organi tik mūsų pinigais bus leidžiamas,
tis. Kersteno rezoliucijos pri minėtų okupavimų ir prievarta „įjun jai atrodys reikalinga, darant apklat
bet mūsų pačių ir prirašomas.
zuoti.
ėmimas yra Jūsų darbas ir nuo girnų“, o taip pat elgesį su minėto sinėjimus, reikalaujant priverstinų
Skatintinas ir galimai gausesnis
Pertiekti žinias, skaitytojus infor
pelnas Lietuvos laisvinimo žy mis tautomis okupavimo bei prievar ar kitokių patarnavimų ar liudijimų
muoti yra kiekvieno laikraščio pa laiškų redakcijai rašymas. Redakci
giuose ji turės didelės reikšmės. tos „įjungimo“ metu ir vėliau.
skirtis. Tač:au mūsų laikraštyje de ja gi privalo atkreipti į kiekvienų
o tiaip pat knygų, pranešimų, laiškų
Dėl to VLIKo ir VT vardu nuo
Komisija privalo galimai greičiau memorandumų, laikraščių bei doki
damos žinios turi būti perleistos gautų laiškų dėmesį, nenumesti jo
širdžiausiai dėkojame ir linki dabartinio Kongreso kadencijos me
per lietuviškų koštuvų. Atrinktina ir į krepšį net ir tuo atveju, kai laikraš
me dar geresnės sėkmės kovo tu padaryti Rūmams (arba Rūmų mentų pateikimo. Priverstiniai kvie
per'Jėktina pirmoje eilėje tai, ko lie čiui jis nepanaudojamas, bet perduo
je už Lietuvos laisvę ir tautos reikalų vedėjui (Clerk of the House) timai turi būti išduodami komisijoi
tuvis skaitytojas neras svetimuose ti jį ar tai skyriaus valdybai, ar Su
gyvybę“.
— ne sesijos metu) pranešimų apie pirmininko ,ar jo paskirto komisijo
laikraščiuose. O tai būtų žinios iš jungęs centrui, ar šiaip kuriai kitai
Žiniomis
iš
Vašingtono,
atstovų
savo tyrinėjimų ir studijvj darbiį re nario parašu ir įteikiami atitinka
organizacijai,
kad
laiškų
rašiusis
Lietuvos Bendruomenės, VLIKo ir
kitų lietuviškų organizacijų veikla ir kiekvienu atveju gautų jam rūpimu rūmų pirmininkas Joseph Martin zultatus, kartu su tai patarimais, ku mam asmeniui pirmininko ar nari<
jau paskyrė komitetų, kuris vykdys rie jai atrodys reikalingi.
pavedimu“.
pan. Pasaulinius įvykius reikėtų pa klausimu atsakymų.
Tokį bendradarbiavimų tarp skii- liepos 27 dienų Kongreso priimtų re
liesti tik tiek, kiek jie išryškina mū
sų siekimus bendros politinės raidos tytojų ir redakcijos bei Bendruome zoliucijų ir tyrinės Lietuvos, Latvi
plotmėje. Tokiais atvejais reikalin nės centrų išvysčius, užsimotinus jos ir Estijos priverstinį įjungimų į
darbus ir priemones jiems įvykdyti Sovietų Sąjungų.
gi ir atatinkami komentarai.
Komiteto pirmininku paskirtas
Taip pat svarbu, kad laikraštyje plačiai aptarus, redakcijai beliktų
Visų pirma turiu pasakyti, kad
Jau buvome pranešę apie lietuvių
rastume žinių ne tik iš mūsų orga laikraščio skiltyse tai, kas užsibrėž patsai rezoliucijos autorius Charles
tup
rūpinasi visos lietuviškos organi
socialdemokrato
.atstovo
inž.
Vil

J.
Kersten,
o
nariais
Fred
E.
Busbey
nizacinių centrų veiklos, bet galimai ta Atlikti, geraį išryškinti, sekti, kad
činsko dalyvavimų Socialistinio In .zacijos emigracijoje. Jų priešakyje
daugiau ir iš apylinkių, skyrių bei tie darbai nepaskęstų antraeiliuose iš Chicagos; Alvin M. Bentley iš
Edward J. Bonnin iš ternacionalo Kongrese Stockholme stovi. Vyriausias Lietuvos Išlaisvini
seniūnijų gyvenimo. Tuomet laikraš mūsų rūpesčiuose, juos nuolat cren- Michigan;
Hazleton,
Pa.
Ray Madden iš . In ir to kongreso priimtų rezoliucijų, mo Komitetas. Toliau yra visa eik
tis bus draugė ir ryšininkų tarp sky druomėnei priminti ir, aprašant dar
diana
(buvęs
Katyno
skerdynių ty kurioje — pirmų kartų Soc. Interna tarptautinių organizacijų, dirbančių
bų
eigų,
iškeliant
jėgas
ir
išteklius
rių ir centrų. Toks ryšis mūsų sųlycionalo istorijoje po karo — reika išlaisvinimo darbų. Bet sumobilizuc
rinėjimo
komiteto
pirmininkas);
gomis yra vienas prieinamiausių. juos pilnumoje įgyvendinti. Tai ir
laujama, kad Sovietai atsitrauktų iš ti visų laisvojo pasaulio opinijų nė
Thomas
JDcdd
iš
Connecticut
(bu

Juk asmeniškai vieni pas kitus Lan būtų antroji laikraščio užduotis.
Lietuvos ir kitų Pabaltijo kraštų. ra tai vienos dienos- darbas. Todė
vęs
Nuernbergo
tarptautinės
karo
Trečia
jos
užduotis
—
mūsų
ben
kytis dėl lėšų ir laiko stokos galime
Dabar, gavę tekstų inž. Vilčinsko iš jūsų reikalinga kantrybės. Lietu
nusikaltimų
bylos
prokuroras)
ir
Tatik išimtinais atvejais. Tad skyritį druomenę organizuoti. Nuolat deda
per Amerikos Balsų iš Stockholmo viai tėvynėje, nepriklausomai nuo U
valdybos turėtų paskirtį iš savo na mas žinių iš mūsų organizacijų veik deus Machowicz iš Detroito (buvęs paskytos laibos į pavergtų kraštų, ar užima augštas vietas, ar yra pa
rių tarpo žmones, kurie būtų įparei- los, keldamas organizuoto darbo pa Katyno tyrinėjimo komisijos narys).
tų kalbų čia dedame kaip būdingų prasti kolchozo darbininkai, turi bi
<3pti pastoviai siųsti laikraščiui ko sisekimus, reaguodamas į kiekvieno Pirmieji keturi yra respublikonai, o dokumentų, rodantį, kad laisvojo ti vienas kitam tikri broliai. Netur
kiti
trys
demokratai.
Manoma,
kad
bendruomenės
rario
reikalus,
jis
pa

respondencijas apie savo apylinkę ir
pasaulio lietuviai, nepaisant parti būti išdavinėjimų svetimiems agen
bendruomenę. Sustiprinę tarpusavio skatins kiekvienų lietuvį pagalvoti tyrinėjimas prasidės rudenį.- Komi nių susiskirstymų, kalba į pavergtų tams. Reikia taip pat saugotis pro
teto
pirmininkas
Kersten
dar
šį
mė

ryšį, mes galėsime išvystyti ir sėk apie mūsų organizacijų reikšmę ir
vokacijų, kurios gali kainuoti dau.;
jas vertinti. Neabejotina, kad to pa nesį vyksta į Europą patirti, kiek kraštų vieninga kalba ir vieningai
mingesnę organizacinę veiklų.
jūsų
gyvybių. Ypatingai saugokit:
sielojasi
tėvynės
laisvinimo
uždavi

ten
bus
galima
rasti
tyrinėjimui
me

Toliau, toks pasikeitimas žiniomis sėkoje daug dar neorganizuotų lie
jaunimų.
Išlaisvinimo valanda tikra
niais.
LSDP
delegato
inž.
Vilčinsko
iš mūsų veiklos bus drauge išeities tuvių į lietuviškus sambūrius įsiiung džiagos ir gyvų liudininkų.
ateis, bet reikia saugotis peranksty
kalba buvo tokio turinio:
Galutinis
priimtos
rezoliucijos
tų.
Jie
laikraštyje
taip
pat
turėtų
ras
tašku ir antram laikraščio uždavi
Mieli Tautiečiai! Man yra be ga vių išsišokimų.
niui įgyvendinti, būtent, išryškinti ti patarimų ir nurodymų, kaip ten. tekstas yra šiek tiek skirtingas nuo
to
teksto,
kuris
buvo
ats.
Kersteno
Lietuvos išlaisvinimo klausima:
lo
malonu, kad atvykęs į Stockholkur
mūsų
apylinkių
ar
seniūnijų
dar
mūsų svarbiausius dienos darbus ir
telkti jėgas jiems įgyvendinti. Darbų nėra, organizavimosi darbų alikti. pasiūlytas (ž. Eltos biul. Nr. 21). mų, į Švedijos sostinę, dalyvauti yra tampriai surištas su pasaulio ta
yra įvairių ir atsiranda ių vis naujų Ypatingai svarbus laikraščio vaid Dėmesio vertas ypač komisijos už Vid. ir Rylų Europos Socialistų Uni ka, taika, kurios visos tautos siekia
— vasaros stovyklų suruošimas, var muo galėtų būti apjungiant apie sa davinio praplėtimas, pavedant tyri jos Konferencijoje ir Socialistų Inter Laisvojo Pasaulio darbininkai kas
go mokyklų išlaikymas, propaganda ve pavieniai, atokiau nuo didesnių nėti netik priverstinį Pabaltijo valsty nacionalo Kongrese, galiu pasvei dien vis labiau įsitikina, kad tos ta
už mūsų laisvės bylų svetimtaučių mūsų bendruomenių gyvenančius bių įjungimų, be't ir Sovietų elgesį su kinti jus, miCii broliai ir sesės tė kos nebus tol, kol Rytų ir Vid. Eu
tarpe. Su tokiais ir panašiais darbais lietuvius. Tas reikalas mūsų organi gyventojais po to įjungimo. Tuo bū vynėje, Lietuvos Socialdemokratų ropos tautos, turinčios ilgalaike;
valstybines tradicijas, yra vergijoje
nuolat susiduriame, o čia dar kyla zacijoms sudaro nuolatinio rūpesčio, du komisijos kompetencijon įėjo ir Partijos vardu.
gyventojų
suiminėjimai,
kankinimai,
Todėl laisvosios tautos jungias; j
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praktiškai
kitos
ga

reikalas pravesti spaudos vajų ar dar
kas kita. Kad užsibrėžiami darbai limybės palaikyti su tais žmonėmis žudymai, trėmimai, jų turto atėmi gresų atvyko atstovai iš viso laisvo stiprių sąjungų, kuri pagaliau pri
būtų realūs, pirmiausia mums rei ryšį ir išlaikyti juos mūsų bendruo mas ir racionalizacija, ūkininkų va jo pasaulio. Kongreso dienotvarkė vers prispaudėjus pasitraukti iš h.
kia žinoti savo jėgas. Kad apsispren menės įtakoje kaip tik laikraščio pa rymas į kolchozus ir kitokie žmonių je yra daug svarbitį politinių ir eko sričių, kur jie įsibrovė be jokios pal
nominių klausimų- Nė paskutinėje teisinamos priežasties.
dus. kokie darbai mums šiuo metu galba. Tiems žmonėms laikraštis tu prievartavimai.
Tada lietuvis vėl bus savo krašttj
yra svarbiausi, reikia žinoti, kur ko-' ri atstoti visų lietuviškų aplinkų, vi Tariame esant svarbu čia pakar vietoje yra ir Europos klausimai.
Lietuvių ir kitų Pabaltijo kraštų at šeimininkas, o Lietuvos darbininki
krais rūpesčiais bendruomenėje gy sa tai, kas didesniuose lietuvių sam toti galutinį rezoliucijos tėkštų:
„Kadangi JAV vyriausybė palai stovai įvairiomis progomis nušvie ja galės kurti laimingesnį gyvenimį
venama. Visa tai galima būtų patir būriuose užpildoma vietos bendruo
ko diplomatinius santykius su Pa čia padėtį jų pavergtose tėvynėse ir krašte, kur viešpataus tikra laisvė it
ti iš laikraščio, jei skyriai daugiau meniniu .gyvenimu.
Taigi, dar kartų tenka pabrėžti — baltijo tautų — Lietuvos, Latvijos prisideda prie diskusijų, kuriose socialinis teisingumas.
jame apie save rašys. Iš to savo
ruožtu išplauks sumanymai, ir pasit'i vien tik redakcijos kolektyvas lai ir Estijos — vyriausybėmis ir kon svarstoma, kokiu būdu padaryti ga
Lietuvos Socialdemokratų Partij;
tymai. Juos to paties laikraščio skil kraščio tokio, kad jis visas tas užduo sekventiškai atsisakė pripažinti ju lų terorui ir apgaulei, kurių pagalba kovoja dėl Lietuvos nepriklausomy
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..įjungimų
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Lai
tyse išdiskutavę, mes lengvai sutar
bės atstatymo ir demokratinės san
sime, kurie darbai mums yra svar kraštis bus koks jis turėtų būti ir į Sovietų Socialistinių Respublikų tus.
tvarkos
įvedimo ne nuo šiandien, š
Visiems mums rūpi Lietuvos ir organizacija jau yra gerai pažįstama
biausi, ir pasieksime, kad jų reali kokį mes jį norėtumėm turėti tik ta Sąjungų, tai dabar tebūnie
kitų
pavergtų
kraštų
išlaisvinimas,
NUTARTA, kad šiuo yra įsteigta
zavimas būtų tikrai visų mūsų rū da, jei mes visi savo įnašu prie to
senesniems Lietuvos darbininkams
prisidėsime. O tada ir jo reįkšmė rinkta komisija iš septynių pirminio nes gerai suprantame, kad darbinin Ji niekad darbininkų neapvylė, i:
pesčiu.
ko paskirtų Atstovų Rūmų narių, kai visuose rytų Europos kraštuose Jūs galite būti visiškai tikri, kad ne
Būtų be to labai naudinga, jei mūsų siekiams bus tikrai didelė.
Pr. Zunde.
kurių vienas jo yra skiriamas komi- neša panašių naštų, kaip sustreika apvils ateityje. Lietuva bus laisva i
mūsų skyrių ir apylinkių nariai su
vę Rytų Berlyno ar Čekoslovakijos
darbininkai. Sovietų kolonistai iš nepriklausoma 1“
naudoja ir lietuvius ir kitus, kiek tik
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gali. Visur yra nepakeliamos darbo
i.6oo PUSLAPIU
10 MINUČIŲ
Išvykdamas Australijon britų tie mis ateityje apsiginkluos ir bombo normos, atlyginimai maži, ir už tuos
uždirbtus pinigus nedaug tegali ką
W. S. Reimonto 4 tomai KAI
Britų ir JAV mokslininkai baigia kimo ministėris Šaudys pranešė, nešiai.
M1ECIA1 turi 1.600 puslapių. Jai
Britų spauda, komentuodama nau nusipirkti.
konstruktuoti valdomų raketų, ku kad britai pasigamino naujų prieš
Man teko ilgesnį laikų stebėti dar visus keturis tomus galima įsigyti
rios pagalba pašto persiuntimas tarp lėktuvinę raketų. Raketa, padedama jo ginklo reikšmę, pastebi, kad jau
bininkų
gyvenimų Anglijoje, kur so Puikus kaimo buities romanas. F
šitų kraštų truks 10 minučių laiko. keturių pagelbinių motorų, kelių se praėjusiame kare ne tiek pavojingi
kundžių laikotarpyje pasiekia 2 tū buvo bombonešiai, valdomi lakūnų, cialistai buvo valdžioje per kelis po Nėveravičiaus vertimas. Be to iš di
Honkongas. Kinijai gręšia bado kstančių mylių greitį per valandų. kiek vokiškosios raketos V - 2, ku karinius metus, o dabar galėjau tru džiųjų lietuviškų leidyklų gauta nau
pavojus. Šiais metais derlius yra blo Po to pagelbiniai motorai išsijungia rioms numušti naujausios britų ra putį susipažinti ir su Švedijos dar jų vertingų knyg.
giausias nuo 1949 m.
Komunistų ir raketa', vairuojama joje įtaisyto ketos dar nėra pakankamai pajėgios. bininko padėtimi, kur socialistai vai
do kraštų jau ilgesnį laikų. Abiejuo
Periodika: TĖVYNĖS SARGAS
spauda prisipažįsta, kad milijonams automatinio piloto, pati skrenda į tai
Vašingtonas. JAV užsienių reika se šiuose kraštuose darbininkai turi naujas numeris polit. žurnalo LIE
žmonių gręsia badas. Pekino radijas kinį.
Jos taikinimo įrengimai yra
užsimena, kad bado pavojus sulai tiek jautrūs ir pati raketa yra taip lų ministerija praneša, kad rusų pas teisę pareikalauti atlyginimo padidi TUVA, LIETUVIŲ DIENOS ir kt.
nimo, turi tdisę streikuoti, ir šios
kysiąs krašto kolektyvizacijų.
Pigiau grybo, tik už Iš. 6p., galite
pavaldi, kad nuo jos priešo lėktuvai kelbtos nuolaidos rytin. Vokietijai turėtos per eilę metų teisės privedė
turi
tikslų
stiprinti
GrotwohTio
vy

gauti
juokdarybos susivienijimo
negali išsisukti.
riausybę. Tuo pačiu norima susilp prie to, kad darbininkas čia yra ly
Tačiau Sandys pastebėjo, kad nau ninti Vakarų valstybhj įtakų Vokie giateisis bendruomenės narys, nė mėnesinį organų PELĖDĄ.
bendradarbiaujama. Diplomatai ne joji raketa nesumažins naikintuvų
Parašykite: Dainorai Daunoraitei
tijoje ir pakenkti kanzl. Adenaueriui ra jokių privėrstinių darbo normų,
atisakė įteikti VLIKo memorandu
žmogus
dirba
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atlyginimų
49,
Tharnton Av. London W. 4.
reikšmės.
Ji
tik
padidins
jų
veiklos
per netrukus įvykstančius
vakarų
mų tais atvejais, kur jie diplomatų tu
gauna tokį, kad jis pats ir jo šeima
efektingumų.
Viena
svarbiausių
prie
Vokietijoje
rinkimus.
ri būti įteikiami. VLIKas iš savo
gali patogiai
sočiai gyventi. Dar
Australijoje gyvenąs tautietis VIa
pusės teikė pagalbų diplomatams, žasčių, ribojanti naikintuvų veiklų
bininkas gali džiaugtis gyvenimu tiek
Buenos
Aires.
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ta,
kad
sunkieji
bombonešiai
kur ji buvo reikalinga, .ar kur pra
das šmuikevičius prašo spaudoje pa
pat,
kiek
ir
kiekvienas
kitas
žmogus.
toliau, Argentinoje, siautė stipri audra Gi
šoma- Tiesioginiame Lietuvos vada turėjo ginklus, siekiančius
Jūs gal būt norėtumėt man pasa skelbti jo adresų, norėdamas susira
negu
lengvi
naikintuvai.
Tokiu
būdu lės pasienyje žuvo 53 žmonės ir 21
vimo darbe mes su diplomatais esa
kyti. kad jūs jau daug .girdėjote per šinėti su savo artimaisiais bei pa
dingęs bežinios.
me vieningi ir dirbame sutartinai. naikintuvas buvo numušamas anks
užsienio radijų apie geras gyvenimo žįstamais ir eventualiai jiems pade
Galime bendradarbiauti ir su min. čiau, negu jis sugebėdavęs pakenkti
Montrealis. Šio mėnesio pabai sąlygas laisvuose kraštuose. Bet kas ti. Jo adresas: Vladas Šmuikevičiusį
Lozoraičiu. Bot tos bendradarbiavi bombonešiui. Dabar naikintuvai ga goje Montrealyje įvyksta tarptauti iš to? Ar y.a kas daroma, kad pa 81 Roseneath Str. NortGeelong Via;
mo sritys bus tokios rūšies, kurio lės iššauti raketas, būdami už bom nis fiziologų kongresas, kuriame da dėtis pasikeistų Lietuvoje?
Australia,
se darbų galėtų atlikti pats VLIKas. bonešių ginklų apšaudomos erdvės. lyvauja 1.900 fizikų iš 48 kraštų.
Suprantama, kad tomis pat raketom Dalyvauja taip pat ir sovietų fizikai.
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