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TERORO SUKAKTIS
Prieš keturiolika metų, birželio mėnesio viduryje Lie
tuvoje lijo ašaromis. Sunkvežimių dūzgimas, Šautuvų
buožių smūgiai į duris ir okupantų keiksmai sudrebino
mūsų ramią ir laisvės trokštančią tautą. Alpstančiomis
širdimis vyrai, moterys, kūdikiai ir seneliai buvo suimi
nėjami, vežami 1 geležinkelių stotis ir gabenami iš gimto
jo krašto į tolimą tremtį, į vergų stovyklas, į šaltį ir ba
dą vien už tai, kad jie arba jų artimieji buvo patriotai. Ir
nuo to laiko juodi debesys virš Tėvynės nebeišsisklaidė;
geležinė uždanga atskyrė ją nuo laisvojo pasaulio, nuo
išeivijoje atsidūrusių sūnų ir dukrų.
Minėdami tas siaubo dienas, mes su ryžtu ir viltimi
žiūrime į ateitį. Mes tolydžio kreipiamės į žmoniją, j ieš
kodami paramos ir tikėdamiesi teisingo musų Tėvynės
bylos sprendimo. Mes raminamės, kad pasaulio sąžinė
prabils vieną kartą, kad musų skundas bus išklausytas, ir
laisvė grįš į mūsų kenčiančią Lietuvą.
Tad, prisimindami pavergtuosius tautiečius, namiš
kius ir aukas, kurių pareikalavo raudonoji tironija, prisi
mindami mūsų tautos tragediją, dar vieningiau sugretin
kime savo eiles, dar labiau pasišvęskime nelaimingos
•Tėvynės vadavimo darbui ir žygiams, kurie priartins
Krašto okupacijos pabaigą ir Nepriklausomybės atstaty
mo valandą.
To reikalauja žuvusieji ir kenčiau tie j i dėl Lietuvos
laisvės; tai daryti įpareigoja mus musų kilmė, savigarba
ir musų skola gimtajai žemei maitintojai.

VLIKO P-KAS IR V. TARYBA ATSISTATYDINA
„1955 m. birželio 6-7 d.d. Vlikas, išklau sitarime, dalyvaujant aštuonioms VLIKą
sęs Vliko pirmininko pranešimo, aštuo- sudarančioms grupėms buvo prieita prie
vieningo nusistatymo, jog, atsižvelgiant į
niais balsais nutarė:
1. Vliko pirmininkas ir Vykdomoji Ta šių dienų padėtį, būtina sudaryti kiek ga
lint platesnį VLIKo bendradarbiavimo pa
ryba atsistatydina.
grindą. Šiame pasjtarime sutarta, kad prin
2. Atsistatydinimas įteikiamas, kai bus cipinės reikšmės reikalai būtų sprendžiami,
sudaryti toliau minimi naujieij or kiek tat yra įmanoma, sutartinai.
ganai.
VLIKo dauguma pareiškė savo norą, kad
3. Vykdomoji Taryba sudaroma iš 5 ji yra nusistačiusi dabartinę daugumą dar
asmenų, pageidaujant įtraukti naujų daugiau praplėsti. Turint galvoje Ūkinin
žmonių kiek galint platesne bendra kų Partijos ir Socialdemokratų atstovų pa
darbiavimo baze.
reikštą pageidavimą, kad ir socialdemokra
4. Naujieji organai sutariami iki 1955 tai būtų įjungti į VLIKo vadovaujamąjį
m. liepos mėn. galo.
darbą, draugiškumo ir solidarumo princi
Tolimesnėje posėdžio eigoje buvo nagri- pais prieita prie vieningo nusistatymo —
nėjami aktualūs užsienio politikos klausi jieškoti ir svarstyti visus būdus, kurie prie
mai svarstyti Lietuvos Rytų Sienų Studi to vestų. Yra sutarta, kad iki š.m. liepos
ją Komisijos reikalai, Raudonojo Kryžiaus mėn. galo, susisiekus su VLIKą sudaran
sudėtis ir įvairūs kiti aktualieji klausimai“. čių grupių centrais, VLIKas susirinks pri
Toks yra viešai paskelbtas apie 1955 m. imti nutarimų, kurie vestų prie šio bendra
birželio 6-7 d.d, įvykusį VLIKo posėdį ko darbiavimo įgyvendinimo, pagrįsto kiek ga
munikatas.
lint platesne baze.
Š.m. birželio 6 d. įvykusiame grupių pa
Elta

LENKTYNIŲ TRAGEDIJA
Baisi katastrofa jvyko Le Manse, Pran
cūzijoje,
automobilių lenktynių metu.
Daugiau nei 85 žmonės užmušti, o sunkiai
sužeistų yra virš 105. Atsitiko taip, kad
britas šoferis Mike Hawthorn staiga su
stabdė savo Jaguarą prie benzino stoties.
Paskui jį važiavęs Lance Macklinas, veng
damas susidūrimo, smarkiai pasuko į vi
durį kelio savo Austin-Healey. Tačiau ši
to jau negalėjo padaryti prancūzas Pierre
Levegh, vairavęs vokiečių Mercedes. Dvie
ją šimtų mylių greičio per valanda, smar
kumu jis trenkė į Austiną, pakilo į orą
kaip sviedinys ir krito ant barjero, ski
riančio žiūrovus nuo lenktynių kelio. Bai
sus sprogimas sudrebino orą. Mercedes
užsidegė, o jo' rriešakinė dalis su motoru
smogė į šventadieniškai nusiteikusią pub
liką. Taip atrodė pirmoji akimirka, o pas
kui sekė mirtis, kraujas, vaitojimai ir aša
ros. Tai pirmas lenktynių istorijoje toks
skaudus atsitikimas, pareikalavęs tr
aukų. Vėliau visi Mercedes firmos auto
mobiliai buvo išimti iš lenktynių, nors

PERTVARKOMOS
AMERIKIEČIŲ ARMIJOS
TAUTINĖS KUOPOS

laimėjimas buvo beveik tikras. Buvo pa
siūlymų iš viso baigti lenktynes, bet jos
vyko. Pirmą vietą laimėjo Jaguaras, vai
ruojamas brito Mike Hawtorno. Jo vidu
tinis greitis buvo 106 mylios per valan
dą. Lenktynės truko 24 valandas.
Katastrofos vieta atrodė kaip kovos lau
kas karo metu. Buvo taip smarkiai suža
lotų kūnų, kad jokiu būdu jų nebegalima
atpažinti. Yra mirusių tiesiog nuo nervų
sukrėtimo. Sakoma, kad mirusiųjų skai
čius bus didesnis, nes daug yra sunkiai
sužeistų. Atlikta per 80 kraujo transfūzijųCoventry. Prieš kelias dienas buvo din
gusi 11-kos metų mokinė Patricia Hig
gins. Jos kūnas buvo rastas užkastas miš
ke prie Coventrio. Policija suėmė Ernestą
Charles Hardingą, 42 m. amžiaus mūri
ninką, ir apkaltino jį nužudžius tą mergai
tę. Suimtasis yra vedęs ir turi du vai
kus — 21 metų sūnų ir 18 metų dukterį.
« * *
Bonna. Goslare įvyko buvusios plieno
šalmo (Stahlhelm) karinės organizacijos
sąskrydis, kuriam vadovavo maršalas Kės
selring. Tuo pačiu metu vyko ir profsąjun
gų suvažiaivmas. To suvažiavimo dalyviai
demonstravo prieš stahlhelminnkus. Bu
vo pasiųsta 500 policininkų, kad išvaiky
tų minią. 25 demonstrantai buvo suimti.
* * *
Londonas. Smarkus sprogimas- įvyko
Metal Colours Ltd. fabrike, Slough, Bucks
Sunaikinti du dideli pastatai, o 20 sužalo
ta.
* * *
Roma. Sprogus lenktynių automibilio
motorui, penki žiūrovai buvo sužeisti
centrinėje Italijoje, prie Teramo.

PASIRENGIMAS KALBĖTI
PRIEŠO BALSAS

Sovietai pagaliau sutiko atvykti į Žene
vą liepos 18 dieną. Sutikdami atvykti, jie
pareiškė ir tam tikrą nepasitenkinimą, kad
keturių didžiųjų konferencija numatoma
tokia trumpa — tik keturių dienų. Kaip ir
įprasta, sovietai tokias konferencijas mėgs
ta vilkinti iki išsisėmimo, iki apatijos, pa
kišdami vis painesnius projektus, teisinda
miesi ir kaltindami kitus, o iš tikrųjų rink
dami medžiagą savo propagandai.
Tačiau ne tai svarbu. Pažymėtina, kad
sovietų telegrafų agentūra (TASS) nedvi
prasmiškai puolė valstybės sekretorių Du
lles už jo užsimojimus iškelti viršūnių kon
ferencijoje satelitinių valstybių laisvės klau
simą. Maskvos radio pranešime sakoma,
kad amerikiečiai, matyti, nenori lengvinti
konferencijos darbų, bet pasiryžę sunkinti
juos, kalbėdami apie tarptautinio komuniz
mo veiklos ir Rytų Europos problemas.
Ten pat tiesiog pabrėžiama: „Jei amerikie
čiai yra pasirengę vykti į konferenciją be
konstruktyvių pasiūlymų, kaip palengvinti
pasaulio įtampą, o tikisi koncesijų iš sovie
tų pusės, tai rodo, kad ne kiekvienas dar
pageidauja tarptautinio atoslūgio, kokio šie
kia Sovietų Sąjunga“. Iš to matyti, kad Ry
tų Europos problemos yra labai nemalo
nios Maskvos imperialistams. Jie galvoja,
kad už menkas nuolaidas būsimoje konfe
rencijoje galima bus laimėti daug. Tačiau
bičiuliškų suokalbių laikai, kaip atrodo,
bus praėję, vakariečiai šio bei to pramokę.
Žinoma, atidėliojimų ir kompromisų gali
ma tikėtis, tačiau jie nebus perdaug skan
dalingi. Antrą vertus, daug pareis ir nuo
laisvojo pasaulio visuomenės opinijos, nuo
spaudos ir nuo vadovaujančių asmenų są
žinės. Šiaip ar taip, konferencija bus neei
linis įvykis tarptautinėje politikoje.

MŪSŲ LABUI
Ryšium su artėjančia keturių didžiųjų
konferencija vis drąsiau ir balsiau kalbama
apie pavergtųjų valstybių laisvę. JAV vice
prezidentas Nixonas neseniai pareiškė, kad
sovietų vadams nėra labiau palankios pro
gos, kaip dabar parodyti savo gerą valią
pripažįstant pavergtųjų kraštų nepriklauso
mybę ir sutinkant leisti juose laisvus rinki
mus. Jis dar pareiškė įsitikinimą, kad kon
ferencija leis pasauliui suprasti, ar komu
nistų veiksmai atitinka jų žodžius.
Valstybės sekretorius John Foster Dulles
pakartotinai pabrėžė, kad keturių didžiųjų
konferencijoje tikrai bus svarstomi Rytų
Europos klausimai. Jis prisipažino esąs op
timistiškai nusiteikęs, nes įvykiai rodo ge
rus ženklus. Austrijos traktato pasirašymas
ir Kremliaus galvų kelionė Į Be’gradą, jo
manymu, turės įtakos būsimajai konferen
cijai. Svarbiausiu konferencijos darbotvar
kės punktu Dulles visdelto laiko Pietų ir
Rytų Europos klausimus. Jis galvoja, kad
Jugoslavijos pavyzdys rodo komunistų po
litikos švelnėjimą, tačiau įspėja, kad raudo
nieji praeityje nesilaikė savo pasirašytų su
tarčių. Todėl esą neatsargu būtų daryti perdrąsias išvadas apie sovietų dabartinę po
litikos liniją. Dulles sako, kad Vakarų vals
tybės stengsis palenkti sovietus, laikytis Jal-

„MAŽOJI BERLYNO BLOKADA“
PLEČIAMA
Nuo birželio mėn. 5 d. Rytų Berlyno
geležinkelių telefono įstaigos be jokio
įspėjimo nutraukė geležinkelių telefono
linijomis susisiekimą su Vakarų Berlynu.
Vakarų Berlyno geležinkeliečiai sužinojo
apie tai tik tada, kai jiems nepavyko bir
želio mėn. 5 d. tarnybiniais reikalais pri
sišaukti tomis linijomis Rytų Berlyną. Tą
savo žygį komunistai pagrindžia norais
užkirsti „agentams ir šnipams“ kelią susi
žinoti tomis telefono linijomis.
Vakarų Berlyno geležinkeliu, valdžios
įstaigos pareiškė, kad tų telefono linijų
nutraukimas sudaro Berlyne labai rimtą
geležinkeliais susisiekimo pavojų, kadan
gi katastrofos atveju lieka tiktai viena te
lefono linija, kuria galima pranešti _apie
dėl katastrofos užblokuotą kelią. O jeigu
tuo momentu toji vienintelė linija bus už
imta, negalima bus išvengti paskui atvyks
tančių traukinių katastrofos ant užblokuo
to kelio. Prieš du metus komunistų val
džios įstaigos nutraukė visą normalų tele
foninį susisiekimą su Vakrų Berlynu.

Atgavus Vokietijai suverenitetą, darbo
ir sargybų kuopų išlaikymo išlaidas atei
tyje neša pati amerikiečių armija. Iki šiol
jos buvo įskatomos į okupacines išlaidas
vokiečiams.
Perimdama kuopų išlaikymo išlaidas,
amerikiečių armija ėmėsi gana radikalių
reformų, ypač kuopų vadovybės atžvilgiu,
labai sumažindama etatus ir atleisdama
. iš tarnybos visą eilę augštesniųjų pareigu
nų.
Atrodo, kad toks pertvarkymas ne tik
nepalies lietuvių kuopų, bet bus joms dar
gi naudingas. Lietuvių vadų kadre pertek
liaus nėra ir atleidimų nenumatoma. Nau
jai organizuojama lietuvių techniškoji
Ottava. Lėktuvo katastrofoje prie EdDOENITZ NEPALEIDŽIAMAS
kuopa, į kurią kandidatai ir toliau mielai montono žuvo penki žmonės — du įgulos
Prieš
keletą mėnesių Vakarų Vokietijos
priimami. Pakeitimai visų labiausiai pa
nariai ir trys keleiviai.
lies lenkų tautines kuopas.
spaudoje buvo rašoma, kad tikimasi, jog
artimiausiomis dienomis buvęs Vokietijos
Admirolas Doenitzas, kuris po Hitlerio
BIRŽELIO 19 — GEDULO DIENA!
mirties buvo Vokietijos Reicho valdžios
šefu ir pasirašė su alijantais besąlyginės
Baisiosios birželio dienos šiemet minimos visų lietu
kapituliacijos aktą, būsiąs iš kalėjimo pa
vių, gyvenančių laisvajame pasaulyje. Birželio 19 dienos
leistas. Iš Berlyno dabar pranešama, kad
sekmadienis skelbiamas GEDULO SEKMADIENIU.
trijų didžiųjų vakarų valstybių atstovai
Londono lietuviai šį sekmadienį renkasi Soc. Klubo
esą pareiškę, kad jie negalį paremti ir pri
salėn, 345a, Victoria Park Rd., kur rengiamas birželio
tarti paleisti Doenitzą iš kalėjimo prieš
mėnesio baisiųjų dienų minėjimas. Minėjimo pradžia 6 v.
terminą. Tuo būdu Doenitzas turės ir toliau dar likti kalėjime.

• * ♦

7 DIENOS

tos ir Potsdamo sutarčių. Kiekvienu atveju,
Dulles žiūri į konferenciją su negęstančia
viltimi ir tikisi, kad susitarimas dėl tos pa
saulio šalies bus įmanomas. Vokietijos su
vienijimo, Rytų Europos ir tarptautinio ko
munizmo problemas pasiūlysią Vakarai, o
sovietai piršią nusiginklavimo ir Europos
saugumo pakto klausimus.
Iš tų dviejų pasisakymų matyti, kad bent
amerikiečiai tikrai pajudins pavergtųjų kraš
tų klausimąų, o tuo pačiu bus pastūmėtas
į priekį ir mūsų tėvynės likimas. Mūsų
veiksniai jau rengiasi judinti tą dalyką kaip
tik įmanoma.

Roma. Scelbos koalicinis kabinetas atsi
dūrė krizėje. Socialdemokratai pagrasino
pasitrauksią iš vyriausybės, jei nebus
įvykdyta devynių punktų socialinų refor
mų programa. Tačiau toms reformoms
smarkiai priešinasi trečioji koalicijos gru
pė — liberalai.
• * *
Singapūras. Čia darbiečių vyriausybė
ėmėsi žygių palaužti komunistų veiksmin
gumą ir gelbėti pramonę nuo chaoso. Po
licija pastatyta ant kojų. Autobusų judė
jimas sustabdytas. Penki komunistų va
dai suimti. Tikimasi ir daugiau areštų.

ADENAUERIO EILĖ

Londonas,
Pasitarimai geležinkeliečių
streiko likvidavimo reikalu tebevyksta.
Jiems vadovauja transporto komisijos pir
mininkas sir Brian Robertsonnas. Laukia
ma, kad susitarimas bus pasiektas šią sa
vaitę.
• * *
Briuselis. Trys belgų generolai nubausti
įvairiomis bausmėmis už kyšių ėmimą
nuo karinių įrengimų statytojų.
* * •
Varšuva. Laikraštis „Trubuna Ludu“
paskelbė, kad Lenkija ir toliau eis rusiš
ko komunizmo keliu, šitas pasisakymas
yra užbėgimas už akių visiems tiems, kusvajoja apie Joguslavijos pobūdžio laisvę.

Sovietų politika Europos atžvilgiu darosi
vis aktyvesnė. Savaime suprantama, kad
vokiečių tvirtas nusistatymas apsiginkluoti
neduoda ramybės Kremliaus viešpačiams ir
verčia juos galvoti bei veikti. Šiaip ar taip,
Dr. Adenauerio pakvietimas į Maskvą pa
sikalbėti yra pažymėtinas dalykas, ir Aus
trijos bylos negalima lyginti su Vokietijos
klausimu. Sovietai savo pakvietimo notoje
daro užuominą, kad diplomatinių santykių
sureguliavimas su Vak. Vokietija šiandien
yra svarbus dalykas. Tai įgalintų spręsti
aktualias Vokietijos problemas. Sovietai
meta bičiulystės meškerę, bet kartu jie ir
baugina, sakydami, kad vokiečių laikyma
sis su Vakarų valstybėmis veda prie karo,
kurs vyktų Vokietijos žemėje ir ją sunai
kintų.
Visi ženkląj Bonnoje rodo, kad kancleris
Adenaueris važiuos į Maskvą, tik nežinia
kada, prieš keturių didžiųjų konferenciją
Ženevoje ar po jos, nes yra įvairių pasiū
lymų. Viena tik aišku, kad jis visų pūn a
vyks į Vašingtoną pasimatyti ir pasitarti su
amerikiečiais, o paskui žada užsukti ir į
Londoną. Visos sovietų pastangos dedamos
suardyti Paryžiaus susitarimus. Jie, kaip
atrodo, nesigailės Adenaueriui riebių kąs
nelių už Vak. Vokietijos neutralumą, bet
vargu ar kas iš to išeis, nes neutralumo
mintį beht iki išol Bonnos vyriausybė griež
tai atmeta. Lengvai ji neišsižadės dvylikos
divizijų ir lygaus balso sprendžiant tarptau
tinės politikos klausimus. Vokietija tai ne
Austrija. Vokiečių spauda pritaria kancle
rio žygiui į Maskvą, tik abejoja komunistų
nuoširdumu. Jei tas vizitas ir nieko gero
neatneštų, Adenaueris bent sužinos kur
link suka raudonųjų politika ir kaip Mask
voje žiūrima į Vokietijos suvienijimą. Šituo
atžvilgiu vizitas bus naudingas.

5000 JAUNUOLIŲ ATBĖGO
GEGUŽIO MĖN.
IŠ SOVIETŲ ZONOS

* * ♦

• » •

Paryžius. Prancūzijos vyriausybė labai
susirūpinusi padėtimi Alžire, kur arabų
nacionalistų teroras vis didėja. Eina pasi
tarimai su Alžiro generaliniu gubernato
rium, krašto apsaugos ministru ir kariuo
menės štabo augštais pareigūnais. Rytų
Alžire policija išaiškino naują teroristų
organizaciją. Suimta 13 asmenų.

« *

*

Ottava. Kanados artilerija šešis mėne
sius mėgino naują šovinį, pavadintą „Ni
ke“, kurs, iššautas iš tam tikro pabūklo,
pats skrenda į lėktuvą ir sunaikina iį. To
šovinio lėktuvas negali išvengti.
Buenos Airės. Kova tarp Perono šalinta
kų ir Bažnyčios Argentinoje eina karštyn.
Abi šalys demonstruoja ir apsimėto akme
nimis. Buvo užpultas parlamento pasta
tas ir katedra. Suimta 730 katalikų.

* ♦ *

Bonna. JAV ambasadorius Bonnoje pa
reiškė, kad amerikiečių kariuomenė tol
bus Europoje, kol pasaulis bus padalytas
į dvi priešingų ideologijų stovyklas. Jis
taip pat pasisakė netikįs, kad greitu lai
ku įvyktų laisvi rinkimai višoje Vokieti-,
joje.

Vašingtonas. Kancleris Adenaueris jau
atvyko į Vašingtoną, kur turės eilę svarNordbaden'o dienraštis „Heidelberger bių pasikalbėjimų su valstybės vyrais. Jo
Tageblatt“ birželio mėn. 128 numeryje vizito tikslas yra parengti Europos gink
skelbia, kad valstybės sekretoriaus Dr. lavimosi ir saugumo planą.
* * ♦
Nahm pranešimu jaunuolių pabėgėlių iš
Maskva. Dienraštis „Pravda“ savo ve
Sovietų zonos skaičius gegužio ir birželio
mėnesiais labai padidėjo. Jaunuolių masi damajame ragina sovietų darbininkus
nio bėgimo svarbiausios priežastys esan prie didesnio pasiaukojimo darbe, o ko
čios trys: 1) sustiprintas jų verbavimas į munistus įpareigoja vesti gamybos pakė
liaudies policiją; 2) kartais auklėjimas limo propagandą.
« ♦ ♦
FDJ jaunimo organizacijoj ir 3) prileidiStoholmas. Į sovietų ambasados kiemą
mas, kad gali būti dar labiau suvaržytas
Stoholme buvo įmesta bomba. Buvo ap
tarpzoninis susisiekimas.
Vakarų Vokietijoje apsigyventi leidimų gadintas ten stovėjęs automobilis ir išbiprašė: vasario mėn. 2718, kovo mėn. — rėjo 12-kos langų stiklai. Sužeistų nebuvo.
* * *
3521, balandžio mėn. — 3973 ir gegužio
Vašingtonas. JAV-se dirbančiųjų skai
mėn. — 4917 jaunuolių, gyvenusių Sovie
tų zonoje. Bendras iš rytų zonos pabėgė čių dabartiniu metu sudaro 62.703.000
lių skaičius gegužio mėnesyje pasiekė žmonių.
* * a
19.550. Jų tarpe 5269 Heimatvertriebene
Londonas. Atstovų rūmams yra įteiktas
(iš gimtinės — kitų rytų kraštų ištremtų
įstatymo projektas, reguliuojąs svetimtau
jų) ir 129 liaudies policininkų.
Dėka padidėjusios Vakarų Vokietijoje čių įsileidimą į valdines įstaigas,
a a a
gyvenamųjų namų statybos, nežiūrint la
Pegingas. Indijos premjeras Nehru, vie
bai pašokusio pabėgėlių skaiičaus, gegu
žio mėnesio pradžioje stovyklose tebuvo šėdamas Maskvoje, pakvietė Bulganiną
likę apgyvendinti tik 127.000 pabėgėlių, pabuvoti Indijoje. Apsilankymas numaty
kai tuo tarpu sausio mėnesyje stovyklose tas šį rudenį.
turėjo gyventi dar 175.000 pabėgėlių.
Dr. Nahm, remdamasis Vokietijoje bū
tinos Policijoje registracijos (užsiregistra
vimo ir išsiregistravimo) duomenimis, ga
lėjo pirmą kartą paskelbti tikslius Vaka
rų-Rytų ir Rytų-Vakarų judėjimo duome
nis už laikotarpį nuo 1952 m. sausio mėn.
1 d. iki 1954 m. gruodžio mėn. 31 d. Iš
Rytų į Vakarus per tą laikotarpį atbėgo
537.865 asmenys, o iš Vakarų į Rytus —
58.640 asmenų. Iš virš pusės milijono pa
bėgėlių, atvykusių iš Sovietų zonos į Va
karus, tebuvo tik 47.000 asmenų, kurie
1939 m. rugsėjo 1 d. yra gyvenę dabarti
nės Federalinės Respublikos ribose. Prie
šingai tam, beveik pusė to skaičiaus atbėgėlių buvo tokie, kurie prasidedant II-jam
pasauliniui karui — 1939 m. rugsėjo mėn.
1 d. gyveno šios dienos Rytų Vokietijos
srityse.
* * *
Nežiūrint tokio milžiniško atbėgėlių
skaičiaus, amerikonišku tempu baigiančio
je visiškai atsistatyti Vakarų Vokitijoje
bedarbių skaičius šių metų birželio mėne
sio pradžioje pasiekė žemiausią skaičių —
731.104.

Berlynas. Vienas SS karys, austras
Stangi, 11 metu, išsislapstė Normandijoje,
Jį globojo francūzė, kurią jis dabar nori
vesti. Peržengus sieną, jį suėmė vokiečių
policija, bet, apklausinėjusi, leido vykti
į Austriją.

a a a

Londonas. Jau pranašaujama, kad ang
lies kaina gali pakilti iki 8 šilingų už toną

a a a

Belgradas. Trijų Vakarų valstybių am
basadorių konferencija su Juogslavijos vy
riausybe tarptautinėmis temomis įvyks
birželio 24 d.

a a a

Varšuva. D. Britanija užpirko Lenkijo
je didelius kiekius anglies. Transportas
jau prasidėjo. Anglies pakrovimas vyksta
štetino uoste.

a a a

Vašingtonas. Prez. Eisenhoweris, vykdydamas atominės energijos taikos reika
lams panaudojimo programą, pasiūlė pi
niginę paramą tiems laisviems kraštams,
kurie darys mėignimus ir stengsis pritaikyti tą energiją žmonijos gerbūviui.
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SPAUDOJE PASIDAIRIUS
MŪSŲ BROLIŲ RŪPESČIAI

vartoje, davė didelį pelną vokiečių „Darlehnkasse“ bankui, o kadangi jų kursas ka
rui pasibaigus visą laiką buvo nepastovus,
tai buvo varoma stambi spekuliacija ost
markės svyruojančiu kursu, buvo pelninga
ir Lietuvos privatiems bankams, bet kraš
tui nešė miljoninius nuostolius.
1922 m. liepos mėnesį Steig. Seime buvo
svarstoma valstiečių liaudininkų ir. social
demokratų griežta intrpeliacija savo valiu
tos įvedimo vilkinimo klausimu, privertė
finansų m-ją visa sparta paruošti ir St. Sei
mui pateikti Lietuvos piniginio vieneto įsta
tymo projektą, kurį St. Seimo prezidijumas
perdavė ekonominei komisijai.
Piniginio vieneto įstatymo projekte buvo
du pagrindiniai dalykai, būtent nustatyti jo
vertę ir jo pavadinimą. Vertė buvo gana
greit Ekonominės k-jos priimta 0,150462
gramo gryno aukso, kas atitiko 0,1 Ameri
kos J. Valstybių dolerio. •
Būdamas ekon. k-jos prezidijume, kurį
sudarė kun. J. Vailokaitis, pirmininkas ir
V. Vaidotas, sekretorius, svarstant pinigi
nio vieneto įstatymo projektą visi siūlomi
piniginio vieneto pavadinimai man nepati
ko dėl jų ilgumo ir dėl to, kad jie visi sve
timtaučiui būtų sunkiai ištariami.
Norėdamas sugalvoti naują lengvesnį iš
tarti pinigo pavadinimą aš paėmiau pagrindan mūsų krašto pavadinimą kitataučių kai
bose ir pastebėjau, kad pirmos trys raidės
visose kalbose prasideda vienodai „LIT“,
išskyrus lietuvių kalbą, kur trečia raidė yra
„e“. Prie pirmųjų trijų raidžių pridėjau
galūnę „as“ ir gavau LITAS.
Išdėsčiau visus savo įrodymus, kad toks
pinigo vardas ir lietuviui ir kitataučiui bus
lengvas ištarti ir populiarins mūsų tėvynės
tada mažai kur žinomą vardą. Balsuojant
ekon. komisijoje mano pasiūlymas nepra
ėjo, žymią daugumą gavo „auksinas“, ref.
Akmenskio remiamas.

„Keleivis“, Mažosios Lietuvos lietuvių
laikraštis saVo vedamajame šaukia, kad
pirmoje eilėje turi būti bojami kultūros rei
kalai. Jis sielojasi, kad mūsų vaikai, mūsų
jaunimas savo motinos kalbos neužmirštų,
kad jis galėtų pakeisti senimą ir eiti jo gar
bingomis pėdomis. To susirūpinimo aki
vaizdoje ten rašoma:
„Neužmerkime akių ir prieš tokį gana
šiurpų faktą: Senieji Mažosios Lietuvos
kultūrininkai išmiršta, o kiek jaunųjų vei
kėjų stoja į jų eiles: Kiek? Tik per pasku
tinius 15 metų nustojome tokių Mažosios
Lietuvos kultūrininkų, kaip Vydūno, Vi
liaus Gaigalaičio, Jokūbo Stiklioriaus, Ado
mo Brako, Anso Baltrio, Jagomastų šei
mos, Simaičio! Iš rikiuotės išėjo Mikas Šia
ža ir eilė kitų. Nekalbant apie mirusius ar
žuvusius tautinius veikėjus Martyną Jankų,
Joną Vanagaitį, Endrių Borchertą, Reizgį,
Kristupą Lekšą ir kitus.
Nėra ko sau akių dumti: Mažosios Lie
tuvos kultūrinių veikėjų pirmoji gamitūra
yra jau žuvusi. Kur jų įpėdiniai? Vos vie
nas kitas. Ir tie patys visokių kasdienybės
rūpesčių prislėgti mažai begali atsiduoti kul
tūriniams Mažosios Lietuvos reikalams.“
Toliau jau seka konkretūs pasiūlymai, ak
tualūs viso Lietuvos jaunimo atžvilgiu. Ci
tuojame juos:
„Kažin, ar ne permažai matyt pastangų
apsaugoti mažlietuvių jaunimą nuo ištautėjimo? Čia, žinoma, pirmoje eilėje patys
mažlietuviai turi susirūpinti. Jų bet koks
apsileidimas tuo atžvilgiu labai atsilieps
ateityje. Ar ne laikas būtų labiau susirū
pinti tuo klausimu? Kol dar nevėlu. Kad
šiuo atžvilgiu veikimas yra netik galimas,
bet ir sėkmingas, matosi kad ir iš „Jauni
mo Ratelių“ veiklos šiapus ir anapus van
denyno (nors jie ir tik evangelikų lietuvių
jaunimu apsiriboja). Dėl ko negalėtų atsi
rasti daugiau mažlietuvių jaunimo ratelių ir
Tada padedant tiems, kurie iš karto bal
draugijėlių ir eilėje tokių kolonijų, kur jų
dar nėra? Pirmoje eilėje žinoma čia tėvų savo už mano pavadinimą, frakcijų posė
pareiga. Šiaip ar taip tai yra svarbus maž džiuose ir kuluaruose man pasisekė gauti
daugiau įtakingų šalininkų — J. Vailokaitį
lietuvių veikėjų uždavinys."
ir kun. Milešką. Prieš siunčiant plenumui
AUKSINIS LITAS
įstatymo projektą, balsuojant II skaitymu
ekon. komisijoje mano siūlomas vardas ga
Daug nuostabių ir nepakeičiamų dalykų
vo daugumą ir po to Steig. Seimo plenume
turėjome laisvoje ir nepriklausomoje Lietu
voje. Daug jų mes dabar vadiname auksi LITO vardas ir buvo priimtas. Tai tokia
yra trumpa „LITO“ gimimo istorija.
ntais — ir kūdikystę, ir javus, ir nuosta
bias žaras, ir mergelių kasa. Mūsų pinigas
Kad Lietuvos piniginis vienetas dalomas
taip pat buvo nesupvęs, auksinis, nes už jį j 100 smulkiųjų vientų, ekonominėje komi
pirkome pasaulyje ką tik norėjome. Apie sijoje ginčų nebuvo. Buvo ginčų tik dėl var
to auksinio pinigo gimimą Amerikos ir Ka do. Komisijos referentas Akmenskis, kuris
nados spaudoje rašo p. V. Vaidotas, sutei buvo rėmęs auksino vardą, smulkųjį viene
kęs tam pinigui vardą. Tikėdamiesi neuž tą tebesiūlė pavadinti skatiku ir po to, kai
rūstinsią autoriaus, drįstame pasinaudoti' jo jau buvo priimtas lito vardas. Pagaliau bu
įdomiais prisiminimais. Štai jie:
vo priimtas mano pasiūlytas cento vardas.
Šių metų gegužės 15 d. sukako 35 metai Savo siūlymą aš rėmiau tuo, kad lito vertė
kaip laikinoj Lietuvos sostinėj Kaune, bu yra išvesta iš JAV dolerio, kur taip pat yra
vusiuose rusų gimnazijos rūmuose, susirin centai ir kad šis vardas bus artimesnis Ame
ko atstatytos Lietuvos šeimininkas — Stei rikos lietuviams, kurie tada nemažai dole
giamasis Seimas.
rių prisiųsdavo savo giminėms. Skatikas
Šiai istoriškai dienai paminėti paduodu man nepatiko, kaip lenkiško „grosz“ ver
žiupsnelį savo atsiminimų. Iš svarbesnių timas.
Steig. Seimo išleistų įstatymų pažymėtini:
Steig. Seimo pirmininkas, laikinai einąs
Konstitucija, Žemės Reformos ir savo va respublikos prezidento pareigas, A. Stul
liutos įstatymai.
ginskis piniginio vieneto įstatymą pasira
Ties savo valiutos, arba Lietuvos pinigi šė. 1922 m. rugpiūčio 16 d. Vyriausybės Ži
nio vieneto įstatymu aš čia ir norėčiau kiek niose įstatymas paskelbtas, rugsėjo 25 d.
ilgiau sustoti, nes man kaip tik šį įstatymą Ostmarkių keitimo į litus data buvo nusta
svarstant teko suvaidinti ne paskutinį vaid tyta spalio 1 d. tos dienos kursu, kiek at
menį.
menu, 170 ostmarkių už vieną litą. Pirmi
Įvedimas savo valiutos buvo ilgai vilki laikini litai ir centai buvo spausdinami Če
namas, nes ostmarkės, likusios Lietuvoje iš koslovakijoje popieriniai ir tik 1925 m. buvokiečių okupacijos laikų ir buvusios apy- vo nukalti metaliniai pinigai. Taip ilgai ir

KETURI
TRAKĖNAI
BR. DAUBARAS

ARKLIO ATSIMINIMAI
Nuo sovietinio „išlaisvinimo" tūks
tančius lietuvių, šiuo metu gyvenan
čius laisvajame pasaulyje, 1944 me
tais išgelbėjo Lietuvos arkliai. Sun
ku šiandien nustatyti procentą pabė
gėlių, kurie, traukdamiesi nuo artė
jančio rytų azijato, pasinaudojo ark
liais. Tačiau ir be statistikos tiksles
nių duomenų galima spėti, kad neabe
jotinai didesnioji išsigelbėjusių dalis,
ypač mūsų ūkininkija, Vokietijon pa
teko ne automobiliais ar traukiniais,
bet nuosavais arkliais.

— Kur gauti arklį?! — desperatiš
kai teiravosi miesto gyventojai, kai
raudonarmiečių pirmieji tankai ver
žėsi į Lietuvos miestus ir miestelius.
Tragiškomis pasitraukimo dienomis
arklys buvo pats brangiausias ir pats
patikimiausias draugas, išgelbėjęs ne
vieno mūsų gyvybę. Ne tik mes, su
augusieji, turime būti dėkingi tiems
Lietuvos žemaitukams, trakėnams, bė
riukams, baltakarčiams, žirgams, kui
nams ir kumeliams, bet ir mūsų jau
nimas, anuomet skubomis sumestas į
vienkinkius, dvikinkius, drobinėtus ir
lentėtus vežimus ir vežėčias, šiandien,
po vienuolikos metų, šis jaunimas
Amerikoje, Australijoje, Anglijoje ar
Kanadoje besišyaisto puošniais limu

zinais, užmiršęs, kad jį Ir jo tėvus
laisvėn išvežė arklys.
Kartais, progomis susitikę, vis dar
pasipasakojame bėgimo dienų šiur
pius vaizdus ir nuotykius. Ne vienas
ir atsiminimų tomas byloja apie tai,
kaip ir kokiomis sąlygomis turėjome
apleisti gimfąjį Kraštą. Ne vienas b
jautraus poeto — dainiaus posmas
įamžino nežinion iškeliavimo momen
tą, atsisveikinimo valandą... Dešimt
mečio tremties literatūroje įvairiose
formose vaizduojami prievartos pasi
traukimo nuotykiai. Bet mūsų trage
dijos dydis toks milžiniškas, toks
skaudus, toks Dangaus keršto šaukiąs,
kad kiekvienas kaip įveikdamas tv
apie tai kalbėti ir juo labiau užrašy
ti, idant ateities mūsų kartoms pasi
liktų pagrįsti dokumentai, parodą
siaubingąjį laikotarpį.
Šiuose „arklio atsiminimuose“ visi
pasakojimai atitinka tikrovę, paties
arklio išgyventi, neišskiriant nė vie
tovardžių. Skaitytojui nesunku bus
suprasti, kad svarbiausias veikėjas
bus ne žmogus, bet trakėnų veislės
žirgas Perkūnas, išgyvenęs nė kiek
nemažiau vargo, kaip ir mes traukda
miesi nuo žmogaus— žvėries į neži
nią...

LIETUVOS PAJŪRIO PADAVIMAI
Šioje knygoje didžiuma padavimų (Pa
davimas — fantastinis pasakojimas, suriš
tas su kokiu nors tikru faktu, įvykiu, asme
niu ar vieta) buvo paskelbta vokiečių su
viršum prieš šimtą metų. Pasinaudodamas
tais šaltiniais, Dr. J. Remeika paruošė pa
davimų bei pasakų knygą apie Mažosios ir
Didžiosios Lietuvos milžinus, taip pat pri
dėjo eilę ir kitų padavimų, kurie platesnei
visuomenei mažiau žinomi.
Kalbėdamas apie milžinus, rinkinio autų
rius štai ką sako: Milžinai ’ ilgiausiai žmo
nių atmintyje išliko nuošalesniuose nuo
švietimo vidurkių kraštuose, tai yra Žemai
čiuose ir M. Lietuvoje, kur krikščioniškoji
pasaulėžiūra ir kartu su ja ištautėjimas ma
žiau pasireiškė. Ir tie pasakojimai juo se
nesni, juo įdomesni. Todėl, rodos, neatsi
tiktinas dalykas, kad seniausių tautosakinin
kų tilžiškis Gizevičius patiekia devyniolik
to amžiaus viduryje įdomesnių žinių apie
M>. Lietuvos milžinus, negu Davainis-Silves
traitis, rinkęs tautosaką Žemaičiuose devy
niolikto šimtemečio antroje pusėje. Dakta
ro Basaniaus milžinai dar daugiau nublun
ka. (L.P.P. 8 puslapis).
Lietuvių milžinai yra neįprastos jėgos ir
dydžio. Štai Tilželės de.šinėie yra Vilmantynų aukštuma su trimis kauburiais. Šie
trys kauburiai buvo milžinų suolai. Vilman
tynų milžino duktė laikė gyvulius, kaip va
balėlius. Pasisiausdavo bandas į sterblę ir
nešiodavo. O štai Dubysos augštupyje mil
žinai priverkė net ežerus, o kai iškratė pri
sisemtas kepures, tai išaugo Girnikų kalnas
ir t.t.
Tačiau, nors tokie galingi, milžinai nėra
pikti, priešingai —r ramūs, darbštūs, nagin
gi, linkę padėti. Vienu žodžiu, tai taikingos,
sėslios ūkininkų tautos milžinai. Kas cha
rakteringa, tai kirvio skolinimas. Matyti,
plieno kirvis savo laiku buvo, vertas dau
giau negu auksas. Išvykę į pasaulį, milži
nai ne aukso atneša, bet kirvį. Ne tik patys
naudojasi juo, bet skolina (numeta) kaimy
nui už 40 kilometrų!
Krintąs į akį tautos humaniškas, šviesus
būdas. „Kaukare“ ne ginklai laimi, bet mei
lumas, grožis. Ant pilies mūrų atžygiuojan
čią rūstuolių kariuomenę pasitiko pati karaliūnaitė, pažadėdama • meiliausią priėmi
mą tiems, kurie be ginklų įžygiuos Į pilį.
Taip pat Vilmantynų milžinė, pravardžiuo
jama Sūrių karaliūnaitė, norėdama atker
šyti už jai prikergtą vardą, irgi griebėsi ne
smurto, jėgos, bet jumoro — pasijuokė iš
svečių. Tokių ir panašių vietų yra ir dau
giau.
Jumoro spindulėlis dažnai kyšteli ir pra
giedrina puslapius. Devynerius metus prie
šai, apsupę pilį, badu marino ragainiškius,
bet kai tie ir po tiek bado metų iškabino
didžiulę lydeką viršum pilies vartų — nu
sivylęs priešas pasitraukė.
Nepamiršta ir lietuvio pagarba tėvams.
„Meilingoje“ kunigaikštytės reikalavo, kad
karaliūnas, šventės dieną sveikindamas tė
vus, jų nepabučiuotų. Paprasta mergaitė
Meilinga mokė priešingai pasielgti ir kara
liūnas paklausė jos. Tas jo žygis visiems at
nešė laimę.
Iš viso rinkinio tektų išskirti „Bobilą“.
Tai karinga, gobši, pilną puikybės burtinin
kė, turinti paslaptingą aukso juostą. Priešin
gos pusės yra karo vadas, kuris iš kaukų ga

vęs spindintį akmenį, kuris saugoja jį nuo
pavojų. „Bobilos“ visa istorija, pasakyčiau,
nesiderina su kitais knygos dalykėliais, ku
rie žavi savo tiesiu paprastumu, ir Bobilos
charakteris daugiau primena iš rytų atkly
dusius charakterius.
Lietuvos istorijoje pajūrio gyventojai pir
mieji susidūrė su viską naikinančiais kry
žiuočiais. Tas faktas dažnai liūdesiu perpina pakilią veiksmo nuotaiką, pasijunta ša
lies kieta ateitis. Kai Ragainės pilis, priešų
užpulta, degė ir žmonių būriai nuo stačių
krantų krito — „raizgės vaikai pamauti ant
iešmų ir metami į ugnį“. Nuo kryžiuočių
bėgdama Jaunytė liepa virto, Toleina su
draugėmis Nemune nusiskandino, Selmytė
kalno viduryje miega ir t.t.
Be milžinų knygoje minimos laumės (tik
jos irgi teigiamos, padedančios), kaukai,
barzdukai.
Trys ir devyni — simboliški, mėgiami
skaičiai. Pav., jau trečią dieną svečiai vai
šinasi, trys milžinai atneša tris daiktus. Jau
devintą kartą patekėjo saulelė, devynerius
metus kovojo prieš Ragainės pilį ir t.t.
Lietuvos pajūrio padavimų išleidimas yra
sveikintinas, nes tai yra ne tik maloni lektūra-skaityba, bet kartu gaivinanti lektūra,
tartum švelnus gimtinės vėjas dvelkteli, mie
la savoji senovė atgimsta.
Lietuvos Pajūrio Padavimai, paruošti Dr.
J. Remeikos. Išleido ir spaudė Tremtis. Kai
na nepažymėta.
R. Spalis
KIEKVIENAM LIETUVIUI ŽINOTINA

Kiekvienam lietuviui žinotina, kad Chi
cago mieste veikia VLIKo išlaikomas
PASAULIO LIETUVIŲ ARCHYVAS, ku
ris renka ir saugo viso pasaulio lietuvių
istorinę medžiagą. Todėl kiekvienas lietu
vis prašomas siųsti šiai įstaigai archyvi
nę, bibliografinę ir muziejinę medžiagą.
Kad būtų lengviau orientuotis, ką rei
kia siųsti, žemiau patiekiamas siųstinų
dalykų sąrašas:
1. Archyvinė medžiaga: Organizacijų
protokolų knygos, kongresų, konferenci
jų ir kitų suvažiavimų protokolai ir kt.
Vienuolynų, parapijų, organizacijų. įstai
gų, įmonių ir pavienių asmenų archyvai
ir kt. Iš laikraščių iškarpos. Rengtų caro
dų, vaidinimų ir minėjimų — akademijų
plakatai, bilietai, kvietimai, programos,
katalogai ir kt. Laimėjimų moksle, sporte
ir kitur pažymėjimai. Pasakytų kalbų,
giesmių, dainų ir muzikos plokštelės (re
cords) ir magnetiniu būdu užrašymai
(tape recordings, wire recordings). įvai
rių įvykių filmos, fotografijų negatyvai
ir klišės. Rankraščiai. Laiškai. Laiškų
blankai ir vokai su lietuviškais vaizde
liais ir lietuviškais įrašais. Lietuviškos
atvirutės. Parašyti atsiminimai, veiklos
istorijos ir kt.
2. Bibliografinė medžiaga: Lietuvių pa
rašyta bet kuria kalba spauda. Apie lietu
vius kitataučių parašyta spauda. Spauda
lietuvių išleista bet kuria kalba.
Pastaba: Renkama anksčiau išėjusias
ir dabar einančias knygas ir laikraščių
komplektus ar jų dalis (rimto turinio ir
juokų, spausdinti ir ranka rašyti).
3. Muziejinė medžiaga: Bažnytinės ir
organizacijų vėliavos, antspaudai, ženk
lai, šarfai, uniformos ir kt. įvairiomis pro
gomis gauti ordinai, medaliai ir kiti pasi
žymėjimo ženklai. Iš Lietuvos atsivežti
suvenyrai: gintaras, žemė, pinigai ir kt.
Drožiniai, audiniai ir kt. Fotografijos, pa
veikslai, žemėlapiai, planai, modeliai ir
kita vaizdinė priemonė.
Istorinę medžiagą galima siųsti ir di
deliais kiekiais, nes Šv. Kazimiero Sese
rų Vienuolyno šiai įstaigai duotose erd
sunkiai gimęs ’ Litas nuo pirmos dienos ir viose
patalpose vietos yra. Adresas: Pa
iki galo išlaikė jam nustatytą aukso kursą saulio Lietuvių Archyvas, 2601 W. Mar
ir kas iš pradžių nepasitikėjo Litu, turėjo di quette Rd., Chicago 29, Ill., USA.
dėlių nuostolių.
PLA Direktorius

Ketvirtąjį mano gimimo pavasari j mū
sų bendrąjį Kėdainių žirgyną nelauktai at
silankė rudais apsiaustais apsirengę, keista,
man iki šiol negirdėta kalba švebeldžiuoją,
vyrai. Jie perėjo išilgai arklidės, stabtelėda
mi prie baltų įrašų lentelių, kuriose buvo
atžymėtos mūsų gimimo dienos ir vardai.
Matyt, kad jie buvo mažai raštingi, nes
žirgyno vedėjas ir trys arklininkai jiems aiš
kino, rodė pirštais į gardą, ties kuriuo jie
sustodavo. Kai visu būriu jie priartėjo prie
manęs ir vienas rūdsermėgis perlindęs per
kartį patekšnojo man per kaklą, aš išgąs
tingai krūptelėjau, užuodęs aštrų odekolo
no kvapą ir, norėdamas jo nusikratyti, čiu
pau dantimis augštu priekiu kepurę, kuri
lengvai nusimovė nuo jo visiškai beplau
kės, blizgančios galvos. Už karties pasilikę
vyrai linksmai kvatojo, kai rūdasfc storu
lis negalėjo pasiekti iki pat ėdžių viršaus
iškeltos kepurės.
— Perkūne, atiduok!.. — šaukė man pa
žįstamas arklininko balsas, bet tuo pačiu
metu, pajutau stiprų rūdojo vokiečio spy
rį į kairiosios kojos riešą. Šitokio elgesio
niekad gyvenime nebuvau patyręs ir, neži
nodamas kaip elgtis, visu kūnu šūstelėjau
spyrėjo pusėn. Vokietis ryktelėjo man ne
girdėtą žodį ir, tvojęs plika galva į karti,
perlindo į Bijūno gardą, grūmodamas man
kumštimi. Jo kepurė plaukiojo lovy, iškri
tusi iš mano dantų. Prieš mano norą ko
jos taip trūkčiojo, kad gardas iš karto pasi
darė ankštus ir aš ėmiau tąsyti stiprų pa
vadį, net lovys ir ėdžios siūbavo. Mane
pasekė Bijūnas, kuris ėmė garsiai prunkšti
ir nesusilaikė nuo savo blogo įpročio — at
sistoti piestu, ką jis dažnai darydavo, ypač
tais atvejais, kai arklininkas supildavo į
mano lovį avižas anksčiau, negu jam. Gal
ir dabar jis apie avižas galvojo, matyda
mas arklininką, išgriebusį iš lovio sumir

LIETUVA KRYŽIAUS KELYJE

1941 m. birželio mėn. bolševikų pradė
tas lietuvių trėmimas į Sibirą, dauegliui
ir mūsų tautiečių, kurie buvo nusigręžę
nuo Tikėjimo, atvėrė akis. Net ir pats lais
vamanių tėvas Dr. J. Šliupas Palangoje
šaukė: „Broliai, užsiauginau gyvatę už
antyje“. Jei nėra Dievo, tada viskas gali
ma, nes nebėra augščiausio Autoriteto.
Amžinojo Teisingumo, kuriam reikėtų at
sakyti už savo veiksmus. Bolševikai, kovo
darni prieš Dievą, eina iki galo. Jiems vi
sos priemonės tinkamos, kurios veda prie
komunizmo įsiviešpatavimo. Žmogus be
lieka tik gyvulys, kurį be jokių skrupulų
galima sunaikinti.
Jau Leonas XIII skelbė, kad komuniz
mas yra pragaištingas maras, kuris eina
per pačius bendruomenęs smegenis ir ve
da į pražūtį. Bolševikų žiaurumai nėra at
sitiktinis reiškinys, bet natūralūs siste
mos vaisiai, kuriems trūksta bet kokių vi
dinių varžtų. Net laukinės tautos pripa
žįsta žmogaus širdyje Dievo įdiegtą pri
gimties įstatymą. Bet kada net pati Dievo
sąvoka išraujama iš žmogaus, nežabotos
aistros nugramzdina į žemiausią barbariją.
Pavergtoje Tevyneje bolševikų teroras
tebesiaučia. Jie dedasi mūsų globėjais ir
matydami pasaulio lietuvių dideles pas
tangas už Tautos Laisvę, įvairiais kvieti
mais vilioja grįžti Tėvynėn: įvažiavimui
padarys skylę per geležinę uždangą į pra
žiotus bolševizmo nasrus. Net ir tikėjimui
abejingi bijo į juos lįsti, nes žino, kad neprisidėjus prie bolševikinio melo, valandos bus suskaitytos. Fariziejiškiems glo
bėjams Kristus nepagaili aštrių žodžių:
„Žalčiai, angių veislė, kaip jus ištrūksite'
nuo pragaro teismo? Nes jūs panašūs į pa
baltintus kapus, kurie iš oro pusės rodosi
žmonėms labai gražūs, o viduje pilni mi-rusiųjų kaulų ir visokių puvėsių.“ Savuo- ,
sius Kristus padrąsina: „Nebijok, mano
mažasis būry. Man duota visa valdžia
danguje ir žemėje. Kur du ar trys bus su
sirinkę mano vardu, jūs viša gausite. Dan
gus ir žemė praeis, bet mano žodžiai ne-.
praeis!“ Kada visi sutartinai ir ištvermin
gai maldausime, galybių Dievas ras būdų,
kad mūsų Tėvynei greičiau pasibaigtų
Kryžiaus Kelias ir išauštų Laisvės Rytas.
P. Dauknys MIC

PAMALDOS
BRADFOR — birželio 19 d., 12,30 v.
ROCHDALE — birželio 19 d., 11 v.
KEIGHLEY — birželio 19 d., 5 v. p.p.
NOTTINGHAM — birželio 26 d., 12,15 v.
DERBY — birželio 26 d., 3 v. p.p.

Rašytojas B. Brazdžionis pakviestas
Los Angeles išeinančias „Lietuvių Die
nas“ redaguoti vietoje J. Vitėrib, kuris ei
na dirbti į „Amerikos Balso“ lietuvių sky
rių.
Iš Lietuvos atėjusiomis žiniomis, išvež
ti į Rusiją: aktorius Antanas Sutkus su
žmona aktore Oškinaite ir aktorius J. Pet
rauskas su šeima. Aktorius J. Stanulis ve
dęs antrą kartą. Pirmoji žmona, su kuria
nebuvo persiskyręs, pasitraukė iš Lietu
vos ir dabar gyvena Kanadoj. Antrą žmo
ną vedęs ir Kipras Petrauskas. Jo pirmo
ji žmona aktorė Žalinkevičaitė buvo pa
sitraukusi iš Lietuvos, bet, neva vyro
kviečiama, 1949 metais grįžo Lietuvon.
O. Rymaitė, Kurmytė, Dineika. _Ciadaravičius mirę.

Kun. A. Petraitį, kuris neseniai mirė
Chicagoje, bet turėjo būti bolševiku su
šaudytas prie Červenės (netoli Minsko),
balandžio 23 paminėjo vienas iš žymiau
siu katalikų laikraščių „America“. Laik
raštis nurodo, jog „velionės pergyventos
Červenės žudynės savo baisumu pralen
kia Katyną“. Červenėje bolševikai sušau
dė 5000 lietuvių, latvių, estų, lenkų ir uk
rainiečių kalinių tik dėl to, kad norėjo jų.
nusikratyti artėjant vokiečių tankam.

kusią kepurę, kurią jis taip krėtė nuo van gyvenantį ūkininką slėpti. Nematytų ir ne
dens, kad aš ėmiau nerimauti nuo sukelto reikėtų.
— Juk sakė, kad sumokės...
vėjo ir užkritusių ant manęs kelių lašų.
— Tepakiša jie tas savo markes Perkū
— Perkūne, Perkūnėli, — tu nežinai,
kas tavęs laukia, —> švelniai mane glostė nui po uodega...
— Pats užvaizdą lydės arklius iki Kau
gerasis arklininkas, kai iš arklidės išsineš
no. Jei iš tikrųjų komisaras juos pamatys,
dino triukšmą sukėlę nepažįstami vyrai.
Netrukus vėl arklidėse buvo ramu, tik tai dar ir butelį konjako primes. Tokių ark
Bijūnas garsiai graužė ėdžių karties galą, ne lių dabar nedaug Lietuvoje, — takšnoda
paisydamas, kad už tai jau nekartą buvo mas per Bijūno šoną, kalbėjo arklininkas.
— Jei mano valioj būtų, tai tuoj pat vi
apšauktas. Jis liovėsi graužęs, kai kieme iš
girdome motoro ūžimą ir žmonių šūkavi su ketvertu išjočiau girion ir tegaudą vėją
mus. Ausis pastatę įsiklausėm, laukdami, laukuose, — samprotavo mano karčius šu
kad tuoj pat kas nors pravers arklidžių du kuojąs vyriškis.
— Šių dviejų tai man ne taip jau ir gai
ris. Bet ir pietų metui atėjus niekas nepasi
rodė, ners dėl kiekvieno šlamesio mes kar- la, bet Bangos ir Smilgos, veislinių kume
pėm ausimis, laukdami įprastinio sausų do lių netekus, bus didelis visam žirgynui nuos
bilų davinio. Kai jau alkis tikrai pasidarė tolis. Bet tas plikas, matyt, gerai nusimano
įkyrus, kai ėmiau rankioti ėdžiose užsiliku apie arklius: užvaizdą jam siūlė Lapę, Spir
sius stabelius, plačiai prasivėrė durys. Ark gą, Šarką, o jis pristojo prie tų ir gana, lyg
lininkai atnešė man ir Bijūnui ne dobilų, žinodamas, kad jos iš Anglijos. Ar tik ne
bet po gorčių avižų. Avižas žiaubiant, jie bus kas nors liežuvį įkišęs...
— Geriau reikėjo lentelėse nekeisti kil
ėmė mus šukuoti, lyg būtų pamiršę, kad
jau iš ryto buvome išvalyti. Toks trukdy mės, gal tada būtų Smilgos ir Bangos ne
mas erzino mane. Kelis kartus buvau ba paėmę, nes dabar jiems viskas trefna, kas
ramas, kai bandžiau snukiu nustumti apie angliška...
— Vyrai, nemaukit gerų apynasrių. Im
mane betūpčiojantį vyrą.
— Nedūk, prisišėlsi miestan patekęs. Už kite virvinius, — įėjęs užvaizdą pasakė ark
teks tau dykaduoniauti! Gaila tik, kad vel lininkams, kai aš jau buvau bebaigiąs suniams patenki. Žiūrėk, kad bent vieną nu- žerti avižas.
— Palik, palik žvirbliams, —- traukė ma
spirtumei, ar su visa karieta ištaškytume!...
Et, kad aš taip tavo vietoj būčiau... Rupū ne nuo lovio kišdamas į nasrus aprūdiju
sius virvinio apynasrio žąslus.
žės, pačius geriausius išsirinko...
Erdviame arklidžių kieme jau buvo iš
— Džiaukis, kad tavęs drauge su arkliais
nesumobilizavo, — atsiliepė vyras iš Bijū vestos Banga ir Smilga. Bijūnas taip šėlo,
no gardo.
kad jį vos du vyrai galėjo išlaikyti. Ir man
— Ne .kariuomenei ir tuos veislinius er taip užvirė kraujas, kad šoktelėjau pirmyn
žilus ir kumeles jie mobilizuoja. Panoro kelius šuolius, tempdamas paskui save už
koks nors užfrontėje sėdįs fricas freulinas vaizdą. Šis tokia jėga užveržė žąslus, lyg
pavežioti ir pasiima, lyg jis juos būtų už žirklėmis nukirpdamas mano skardų žven
auginęs. Vagys ir tiek. Sakiau, kad reikia gimą.
geresnius arklius kur nors pas nuošaliai
(Tąsa kitame numeryje
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COVENTRY

LONDONAS
TRAGIŠKŲJŲ BIRŽELIO ĮVYKIŲ IR
LIETUVOS OKUPACIJOS
PENKIOLIKTŲJŲ METINIŲ
MINĖJIMAS LONDONE

Šan. birželio mėn. 19 d. (sekmadienį)
6 vai, p.p. Londono Lietuvių Parapijos
Salėje, 345a, Victoria Park Rd.. Hackney
Wick, rengiamas Birželio mėnesio Didžių
jų Trėmimų ir Lietuvos okupacijos pen
kioliktųjų metinių minėjimas.
Minėjimo programoje: Vėliavos įneši
mas, Lietuvos Pasiuntinybės Londone Pa
tarėjo V. Balicko žodis, Lietuvos okupaci
jos metines minint, D.B.L.S-gos Pirminin
ko M. Bajorino žodis, tragiškuosius trė
mimus minipt, -ir meninė dalis.
Meninėje dalyje V. Dargio sudarytas žo
džio ir dainų montažas, kurį atliks V. Mamaičio vedamas vyrų choras ir skaityto
jai G. Stankūnienė, J. Alkimavičius ir E.
Matukas.
Literatūrinę įžangą montažui skaitys F.
Neveravičius.
Visi Londono ir artimesniųjų bei toli
mesniųjų apylinkių lietuviai kviečiami
gausiai į šį minėjimą atvykti ir tuo pade
monstruoti savo atminimą Sibire kenčian
čių aukų bei žuvusių dėl Lietuvos laisvės
ir visų lietuvių solidarumą, protestuojant
dėl Lietuvos okupacijos ir dirbant jos lais
vei.
*

SEPTYNIOS VARDINĖS
Birželio mėn. 25 d., šeštadienį, coventriečiai lietuviai rengia PILOT salėje bend
ras septynerias vardines: Antanines, Joni
nes, Gediminines, Vladines, Povilines, Pet
rines ir Julijonines. Šiuos vardus turin
tiems dalyvavimas BŪTINAS, o visi kiti,
tiek coventriečiai tiek ir kaimynai malo
niai kviečiami atsilankyti. Gros lietuvių
orkestras „Baltica“. Turtingas ir turinin
gas bufetas. Pradžia 18 vai.
PADĖKA

Visiems mieliems broliams ir sesėms lie
tuviams Coventryje, ypač Apygard. pirm,
p. Mockui, skyriaus pirm. p. J. Kazlaus
kui ir visai skyriaus valdybai, prisidėju
siai prie laidotuvių ir užjutausiems mane
didžiam liūdesyje dėl mano mylimo tėve
lio A.A. JUOZO GRIGARAVIČIAUS mir
ties, reiškiu nuoširdžią lietuvišką padėką

VOKIETIJA
APYLINKIŲ PIRMINIKŲ
SUVAŽIAVIMAS

Vokietijos Krašto Valdyba š.m. liepos
mėn. 21-23 d.d. Vasario 16 Gimnazijos pa
talpose Huettenfelde kviečia apylinkių
valdybų pirmininkų ir seniūnų suvažiavi
mą. Tai pirmas toks suvažiavimas lietu
vių bendruomenės Vokietijoje gyvenime.
Krašto Valdyba galėjo imtis suvažiavi
mą organizuoti turėdama gimnazijoje sa
vą pastogę ir galėdama panaudoti gimna
zijos patalpas jos atostogų metu suvažia
vimo dalyviams apnakvydinti ir išmaitin
ti. Kadangi didelis bendruomenės vienetų
išsisklaidymas po visą Vokietiją ir lėšų
stoka išlaidoms neleidžia Krašto Valdy
bai ar jos atstovams dažniau aplankyti
apylinkių, tai toks suvažiavimas bendruo
menės veiklai turės nepaprastai didelės
reikšmės.
Suvažiavimo dalyviams nakvynė ir
maistas duodami nemokamai. Neturtinges
niųjų apylinkių pirmininkams ir seniū
nams, neišgalintiems užsimokėti kelionės,
Krašto Valdyba rūpinsis padengti ir pusę
kelionės išlaidų. Numatoma 100 iki 150
dalyvių.

ninką, prof. K. Žalkauską su ponia, PLB
Vokietijos Krašto Valdybos pirmininką,
inž. Pr. Zundę, Baltų-vokiečių kultūrinio
bendradarbiavimo draugijos lietuvių sek
cijos pirmininką, adv. J. Bataitį, tos val
dybos narį p. V. Banaitį, lietuvių atstovą
Baden-Wuerttembergo užsieniečių komisi
joj p. Jaks-Tyrį, V.T. bendradarbius ir kt.
Atvykusius svečius pasitiko apylinkės vai
dybos vicepirmininkas, inž. L. Prosinskis
ir būrys tautiniais drabužiais apsirengu
sių mergaičių, kurios p. žalkauskienei įtei
kė gėlių puokštę.

* * *

Stuttgarte gyvenąs meno istorikas dr.
P. Rėklaitis prieš kiek laiko, Baltų Insti
tuto pavestas, parašė plačią studiją apie
garsią šv. Onos bažnyčią Vilniuje. Šiuo
metu jis intensyviai renka medžiagą iš
meno istorijos Lietuvių enciklopedija, ra
šo spaudai straipsnius ir kt.

BUS SKIEPIJAMI MASINIAI
NUO VAIKŲ PARALYŽIAUS
Šių metų rudenyje numatoma pravesti
Vakarų Vokietijoje, Amerikos pavyzdžiu,
masinius vaikų skiepijimus, kad apsaugo
jus juos nuo vaikų paralyžiaus ligos. Tam
tikslui bus vartojamas vokiečių gydytojų
išrastas skiepų serumas, kuris dabar masi
niai pradėtas gaminti Behringo įmonėse.
Už skiepijimą reikės mokėti tam tikrą
mokestį. Už neturtingų šeimų vaikus bus
mokama iš tam tikro fondo, kuris bus su
darytas rugsėjo mėnesyje, pravedant viso
je Vakarų Vokietijos Respublikoje tam
tikslui rinkliavą, pavadintą .Pfeningio
paradas“.

PAVERGTOJE TEVYNEJE

litinės Komisijos pirmininkas. Kai kurie
egzilai jau gavo ir antrąjį numerį. Įdomu,
kad gauna tik lietuviai, nei latviai, nei es
Nors į „plačiąją tėvynę“ iš laisvajame tai Amerikoje tokių leidinių nėra kol kas
pasaulyje gyvenančių lietuvių veik niekas gavę. Taip pat keista, kad lietuviams siun
MANCHESTERIS
TREMTINIŲ PERKELDINIMAS
negrįžta, tačiau tuos, kurie jau grįžo, bol tinėjami latviški spausdiniai. Visa eilė
ševikai stengiasi iki smulkmenų išnaudo 1944 m. pabėgėlių, gavusių Amerikos pi
BIRŽELIO TRAGEDIJOS MINĖJIMAS
Vakarų Vokietijos ministeris pabėgėlių ti savo reikalams, kad jie viską girtų, jog lietybę, kreipėsi į savuosius kongresmaŠ.m. birželio 19 dieną išvežtųjų ir žuvu reikalams š.m. kovo mėn. 31 d. aplinkraš ten esą ir geriausia, ir gražiausia, net gy nus, prašydami jų apsaugos nuo sovieti
siųjų minėjimas įvyks Eccles parapijos čiu kraštų administracijai praneša, kad ventojai Vilniuj, Kaune ar kituose mies nio smurto ir persekiojimo,
NE ŠEŠTADIENĮ, BET SEKMADIENĮ
Kanadoje „Toronto Daily Star“ š.m. ge
vokiečių pabėgėlių perkeldinimo iš kraštų tuose stoja į eiles tam, kad galėtu, gauti
salėje.
Birželio mėnesio tragiškų įvykių minė
12val. 15 min. pamaldos, o po pamaldų su dideliu pabėgėlių perteklium į kraštus duonos... kiaulėms pašerti, kaip tat gūžio 30 d. paskelbė pranešimą, kaip bol
jimas Londone įvyks ne šeštadienį, kaip minėjimas.
su geresnėmis darbo sąlygomis nuostatai aiškino Paleckis kai kam iš grįžusiųjų, ševikų agentai visokiais būdais persekio
buvo skelbta pereitos savaitės „E. Lietu
Visi, kam yra brangūs mūsų broliai lie galioja ir benamiams užsieniečiams bei ne norėdamas parodyti Sov. Lietuvos „pąžan ja ir terorizuoja pabėgėlius, kad juo dau
vyje“, bet SEKMADIENĮ, birželio 19 d„ tuviai, turi atvykti į šį minėjimą ir prisi vokiečiams pabėgėliams.
gumą“... Drauge jie turi per bolševikinę giau jų grįžtų „namo“. Dabar ši gen Mi6 vai. vakaro.
\
Aplinkraštyje pabrėžiama, kad federa spaudą ar radijus dergti tuos kraštus, ku chailovo vadovaujamo komiteto akcija jau
minti visus žuvusius ir besikankinančius
*
linės Vokietijos ' respublikos vyriausybė riuosoe jie anksčiau gyveno, štai 1954 m. yra išplėsta į Kanadą ir į JAV. Tam tiks
raudonojo slibino vergijoje.
DBLS PIRMINIKAS VYKSTA
jaučiasi atsakinga už benamių užsienie gruodžio 26 d. „Tiesoje“ Nr. 306 buvo lui paleistas į darbą labai didelis ir ge
Švietimo Komitetas
VOKIETIJON
čių įjungimą į vokiečių ūkį. Kadangi be įdėtas grįžusio iš Uragvajaus komunistų rai paruoštas aparatas, kuriam į talką
namių
užsieniečių ir vokiečių pabėgėlių veikėjo A. Vaivucko pranešimas, pava įtraukti prokumunistiškai nusiteikę užsie
DBLS Pirmininkas M. Bajorinės atei
likimas
daugeliu atžvilgių yra bendras, dintas „Lietuviai Urugvajuje“. Jame Vai niečiai, satelitinių kraštų Ottavoje rezi
BUCKMINSTERIS
nančią savaitę išvyksta į metinį Vasario
tai reikalinga, kad ir pastangos pasiekti vuckas teigia, kad į „tarybinię tėvynę“ duojančios diplomatinės atstovybės įr kt.
16 Gimnazijos Kuratorijos posėdį.
K. DEVEIKIS
jų socialinės_ gerovės ir įjungti juos į vo veržęsis ar net 15 metų, kad iš Urugva Lenkų tautinės unijos vykd. komiteto na
PERSIKĖLĖ NOTTINGHAMAN
kiečių ūkį būtų bendros.
jaus „geriausia jautieną, veršieną, avie rys ir antikomunistinio lenkų savaitrašPASIBAIGĖ GARVEŽIŲ MAŠINISTŲ
Vokietijos kraštų įstaigos prašomos pla ną išveža
____ _____
_ _ _____
redaktorius Stan Žybala pareiškė, kad
_____
užsienio
monopolijos,
o čio
vidaus
Ilgametis Sleafordo, o vėliau nepailstas
STREIKAS
darbo talkininkas ir nuola čiausiu mastu įtraukti benamius užsienie rinkoje mėsos kaina labai augšta ir sun- keletas Kanados lenkų šeimų, visi anks
Šį trečiandienį, birželio 15 d., pasibaigė visuomeninio
tinis Buckminsterio DBLS skyriaus pirmi čius į perkeldinimo programą, kad ko dau kiai teprieinama darbo žmogui“, kad tesnieji emigrantai, pastarosiomis savaitė
Anglijos geležinkeliečių
garvežių ma ninkas
K. Deveikis, šiuo metu nuolati giausia jų būtų perkelti į vietoves, kurio „Urugvajuje Vatikano agentūra neturi la mis iš Kanados išvyko į Lenkiją. Kanado
šinistų streikas, trukęs 17 dienų.
bai dideljS įtakos“^ kad „Amerikos impe je leidžiamas komunistų kontroliuojamas
gyvenimui persikėlė į Nottinghamą. se jie galėtų rasti sau darbą.
Manoma, kad iki savaitgalio visame niam
Ta pati ministerija balandžio 19 d. ap rialistai įžūliai kisasi į šalies vidaus rei Toronto laikraštis „Kronika Tygodniova“
Buckminsteryje
pasilikę
lietuviai
nuošir

krašte traukiniai eis pagal senus tvarka džiai linki buv. pirmininkui ir naujoje vie linkraščiu praneša apie naujai spausdina kalus“ etc. Girdi, iš apie 3.000 Urugvaju taip pat atsidėjęs rūpinasi, kad kuo dau
raščius.
toje uoliai tęsti tą darbą, kokį jis dirbo mą vokiečių kalba patarėją benamiams je gyvenančių lietuvių jam teko „išgirsti giau lenkų „grįžtų namo“. Nerūkus iš
visų lietuvių ir brangios Tėvynės labui. užsieniečiams. Toje knygutėje bus duoti daugybę siaubą keliančių pasipasakojimų, Montrealio išvyksta i Lenkiją 20 lenkų
V. SIDZIKAUSKAS EUROPOJE
patarimai ir paaiškinimai visais teisiniais kaip lietuviai emigrantai sunkiai pergy „poros mėnesių ekskursijai į tėvynę“,
J. Šukaitis.
ir ekonominiais klausimais, kurie bena veno krizės metus“, kaip jie Brazilijoj, „Toronto Daily Star“ atspaude keliu žy
Gegužio 26 d. Lietuvos Laisvės Komi
miams užsieniečiams turėtų rūpėti.
Argentinoj ir visur kitur „rasdavo tą pa mesnių tremtinių veikėjų nuotraukas,
tetas Baltijos Namuose New Yorke su
tį: nedarbą ir skurdą“. Vaivucko teigimu, tarp jų ir Lietuvos gen. konsulo V. Gylio,
kvietė pasitarimą, per kurį buvo palinkė DERBY
„Argentinoje veikusios pažangiausios lie kurio pareiškime pastebima: „Aš nema
ta išvykstančiam .1 .Europą LLK pirmi
MOTINOS DIENA
tuvių organizacijos jau 1927 m. leidusios nau, kad iš naujųjų ateivių atsirastų nors
ninkui V. Sidzikauskui sėkmės. Dalyvavo
Sugrįžę iš Lietuvių Sodybos atidarymo
SALZGITTER-LEBENSTEDTE
savaitraštį „Rytojus“, o „1930 m. vidury vienas lietuvis, kuris norėtų grįžti atgal.
iš viso apie 30 asmenų, tarp jų politiniu iškilmių, Derbio lietuviai, kuriems labai
je
Brazilijos policija į Urugvajų ištrėmė Toks butų netekęs proto/, pastebėjo V,
veiksnių atstovai ir šulai: Vainauskas, patiko tiek patys Sodybos pastatai, tiek
Lietuvių bendruomenės Vokietijoje apy
Bielinis, Kaminskas, Trimakas, Valaitis, jos apylinkės, ryžosi kiek išgalėdami rem linkės, kad ir kukliomis savo jėgomis, vis buvusį San Pablo laikraščio „Garso“ re Gylys. Jis taip pat sakosi gavęs iš ryti
Vaitiekūnas, Free Europe Baltijos sky ti savo skyriaus valdybos užsimojimą api labiau stengiasi minėjimus ir tautines daktorių ir įžymų visuomenininką Alfon nio Berlyno rusų kalba leidžiamą minimo
riaus vedėjas Ernest Acker, Lietuvos gen. balduoti vieną vasarvietės kambarį ir tuo šventes švęsti ko iškilmingiau ir stengia są Marmą, kuris 1949 m. rugsėjo 25 d. bu jo komiteto laikraštį, skatinantį „pabėgė
vęs Tupan vietovėje „nužudytas Brazilijos lius grįžti atgal į savo tėvynes“.
konsulas Budrys su vicekonsulais Simu būdu įamžinti savo kolonijos vardą nuo si jas paįvairinti visokiais parengimais,
čių ir Stašinsku, laikraštininkai Narke- savoje žemėje. Pirmieji žygiai jau pada Lebenstedto apylinkės Motinos Dienos policijos“. Jis, atvykęs, padėjo įkurti „pa
Veiksniams sekti Prahoj sudarytas nau
liūnaitė, Barčiauskas, Tysliava, Sodaitis, ryti. Yra gautas puikus kambarys, kuris minėjime vargo mokyklos mokiniai su sa tronatą Lietuvos revoliuciniams kaliniams jas centras. Šveicarų dienr. „Neue ZueŠalčius^ Aistis. Dr. A. Trimakui trumpu spėta jau ir aplaistyti. Šiuo metu bus pra vo mokytoja A. Šiugždiene davė žiūro šelpti“, leidęs „Proletarą“, „demaskavęs rcher Zeitung“ skelbia pranešimą iš Če
įvado žodžiu iškėlus dabartinės tarptau dėta rinkti aukos iš Derbio ir jo apylin vams, kurių prisirinko per 300, scenos smetoninės klikos savivaliavimą Lietuvo koslovakijos, kad prie Prahos vidaus rei
tinės politinės padėties rimtumą, LLK kėje gyvenančių tautiečių. Teko girdėti, vaizdelį „Kas skaito, rašo — duonos ne je“ etc. Esą, „tvirtesnius pamatus savo kalų ministerijos sudarytas ypatingas „an
pirm. Sidzikauskas savo apžvalga ją kon kad bus aukojančių ne tik pinigais, bet ir prašo“. Vaizdelyje pavaizduota motina spaudai padėjo pažangieji Urugvajaus lie tiemigračinis skyrius“. Skyriui vadovauja .
kretizavo, drauge primindamas posakio įvairiais daiktais. Labai galimas daiktas, spaudos draudimo metu. Lebenstedto lie tuviai 1935 m. Tų metų spalio 20 d. jie sovietinės policijos karininkas Malotovas,
„vienas už visus, visi už vieną“ šiuo mo kad atsiras norinčių atostogauti vasarvie tuvių choras, vedamas Vjtlybo, sudainavo išleido pirmąjį „Darbo numerį“. Nuo tos čekoslovakų saugumo tarnybos vienas pul
mentu būtinumą ne tik tarptautiniuose tėje dar šiais metais.
keletą motinai pritaikintų dainelių. Nebu dienos „Darbas“ iki šiol reguliariai tebei kininkas ir vienas vengrų saugumo AFO
—. pavergtųjų veiksniuose, bet ir Vlike. Ta
Jau užsakytas ir greitu laiku bus pasta vo užmiršti ir vaikučiai, gavę Iš Kanados na. „Darbas“ Lotynų Amerikoje ' — visų majoras. Šiam skyriui skirtas uždavinys
pačia proga, be kita ko, pastebėjo, kad tytas ir pašventintas kryžius bei antkapis
Bendruomenės Šalpos Fondo To seniausias darbo žmonių laikraštis lietu rūpintis ir sekti įvairių grupių politinių
Vilkas, Altas ir LLK savo laisvinimo veik ant a.a. P. Ivanausko kapo. Tai kaštuos Lietuvių
ronto Komiteto, per jos pirmininką V, Vai vių kalba... Iš pirmųjų ratelių, po eilės ne emigrantų iš satelitinių Rytų ir Vidurio
lai turi daug stipresnį užnugarį, nei Euro 50 svarų. Malonu paminėti ir padėkoti dotą
atsiųstos aukos nupirktų saldumynų. sėkmingų ir visokiausių sunkumų, paga Europos valstybių veiklą, taip pat laisvų
poje reziduoją Lietuvos diplomatai. V. Si vietos, lietuviams už tautinių reikalų su Toronto
lietuviams tėvai, vaikai ir visi liau šioje šalyje susikristalizavo viena jų žurnalistų ir spaudos tarnybų darbą ir
dzikauskas iš savo pusės užtikrino visiš pratimą ir dosnumą.
susipratę
lietuviai nuoširdžiai dėkoja už tvirta organizacija — Urugvajaus Lietu apie viską informuoti atitinkamų kraštų
ką atsidavimą Lietuvos reikalo iškėlimui
vių Centras. Šiuo metu centro įrengtose komunistines vyriausybes.
J. Levinskas
tokią dosnią ir rūpestingą globą.
per savąją kelionę Europoje.
Lebenstedto apylinkė džiaugėsi tą die dviejose patalpose vyksta vaidinimų va
Gautosiomis iš JAV žiniomis, V. Sidzi
Klaipėdos uostas Sovietų valdžioje
ną sulaukusi mielų svečių, Hildesheimo karai, filmų demonstravimas, paskaitos,
kauskas, LLK ir Pavergtųjų Tautų Sei
kuopos vyrų su savo vadu kpt. I. Apyru- minėjimai ir kita kultūrinė veikla“, gy Pastaruoju metu Klaipėdos uoste jūri
SPORTAS
mo politinės komisijos pirmininkas, šių
biu. Kpt. Apyrubis, Krašto Tarybos narys vuoja baleto grupės, choras, orkestras, nių laivų judėjimas yra nusmukęs iki
abejoąe patalpose veikia po biblioteką — 1914 m. lygio. Iš gyvo Lietuvos laisvės
abiejų įstaigų reikalais išvyko Europon Žodelis Anglijos Lietuvims Sportininkams praturtino minėjimą gražia paskaita,.
skaityklą, yra įsteigtas „lietuviškas radi metais jūrinės prekybos uosto Sovietų oku
laivu „Ule de France“.
Jau praėjo virš trejeto mėnesiu nuo ma
jo pusvalandis“, skelbia A. Vaivucko var pacijos metais Klaipėdos uostas virto žve
no persikėlimo į kraštą, kur yra suskriTEISINIS KRAŠTO VALDYBOS
du „Tiesa“, stengdamasi kultūrinių įstai jų uostu. 1923 m., taigi prieš 32 metus,
VINCAS RASTENIS ATVYKS
dusi Visa tremtinių sporto „grietionėlė“,
PATARĖJAS
gų vardu pridengti bolševikų per jas va Klaipėdos uosto metinis laivų tonažas šie
LONDONAN
visos buvusios ir tremtyje atsiradusios
romą propagandą. Esą, „Urugvajaus pa
per 210.000, o prieš Antrąjį Pasaulinį
Vincas Rastenis, atvykęs iš Amerikos į „žvaigždės“, sporto veikėjai ir žinovai, ir,
Vokietijos Krašto Valdybos teisiniai pa
.  žangusis lietuvių judėjimas ypač smar kė
Klaipėdos uoste besilankančių laivų
Atėnus dalyvauti Tarptautinėje Teisinin palyginant su mūsų buvusiu sporto gyve tarėjai yra advokatų firma Dr. Waldeck, kiai išaugo II Pasaulinio karo metais“, o karą
tonažas
jau siekė apie 800.000 tonų, vadi
kų Konferencijoje, šio mėnesio pabaigoje nimu ir sąlygomis, kuriose teko dirbti, čia Dr. Meister ir Dr. Clemm, Mannheime.
Montevideo mieste 1946 m. įvykęs „pir nasi, keturis kartus daugiau negu 1923 m.
einama vėžio žingsniu, ir tik dėka jaunes Gegužio mėn. Mannheime įvykusio ad masis Pietų Amerikos lietuvių suvažiavi
atvyks trumpai viešnagei į Londoną.
Lietuvos valstybė, investuodama į Klai
nių, ne taip garsių sportininkų, ir vieno vokatų suvažiavimo metu kuriame dalyva mas, kuriame buvo atstovaujami keli tūk
kito pasišventusio veikėjo, dar šis tas pa vo 800 advokatė, federalinis ir kraštų tei stančiai pažangiųjų lietuvių emigrantų“... pėdos uostą kelioliką milijonų litų, jį paJONINĖS LIETUVIŲ SODYBOJE
didno apie dešimtį kartų. Buvo įrengtos
daroma. Patyrimas, kurį turėjo Andruliai singumo ministerial ir augštujų teismų
Birželio mėn. 25 d., šeštadienį, Lietuvių Puzinauskas ir daugelis kitų buvusių mū prezidentai, ypatingai buvo pagerbtas Esą, tik „po II Pasaulinio karo buržuazi naujos krantinės, pagilintas uosto basei
niai išgamos, su hitleriniais okupantais nas ir tuo būdu įgalinti į Klaipėdos uos
Sodyboje, Headley Park, rengiamas Joni sų žymių sportininkų, yra žuvęs čia priau augščiau paminėtos firmos senjoras Dr. pasitraukę į Vakarus ir nuėję tarnauti
tą įplaukti stambūs laivai. Uosto rajone
nių vakaras, šeštadienio ryte iš Londono, gančiai jaunajai sportininkų kartai, ka Florian Waldeck. Jam buvo įteiktas Di naujiesiems savo šeimininkams — JAV išdygo didžiuliai „Lietūkio“, „Sandėlio“,
išvyksta specialus autobusas. Norintieji dangi minėtieji sportininkai yra visai din dysis Užsitarnavirpo Kryžius, o Baden- imperialistams, — urmu užplūdo Urugva- iiPienocentro“ sandėliai,
gę iš akiračio. Gerai dar, kad yra likęs vie Wuerttembergo krašto teisingumo minissavaitgalį nuotaikingai praleisti gryname nas kitas entuziastas, kaip Kikilas, iš teris, įteikdamas jam kryžių, savo kalboje jaus lietuvių koloniją... „Ir ėmėsi orga Sovietams pavergus Lietuvą, Klaipėdos
nizuoti puolimą prieš pažangiuosius lietu
ore,' pasivaišinti Lietuvių Sodyboje, pra Prancūzijos neseniai atvykęs Grybauskas jį pavadino „geriausiu ir garbingiausiu vius“, skelbia bolševikinius pramanus A. uostas, kuriam laisvės metais buvo gyvas
laivų judėjimas, pasidarė izoliuotas. Šian
šomi iš anksto užsirašyti Lietuvių Namų ir vienas kitas energingesnis darbuotojas. advokatu, gyvenančiu ir dirbančiu šiuo Vaivucko vardu „Tiesa“. ■
dien jį sunku beatpažinti. Lietuvos lais
VFLIS
Komitete,
su
pagalba
įvairių,
ne
metu
Vokietijoje
“
.
administracijoje, 1-2 Ladbroke Gdns., Lon taip „žymių“ klubų vadovų, dar įstengia
Kaip iš tikro gyvena ir tvarkosi lietu vės metais į jį įplaukdavo nuolat įvairių
viai Urugvajuje, visi tenykščiai musų tau šalių laivai. Darbininkai pakraudavo ir
don W.11. Telef. PARk 2470.
iškelti lietuviško sporto degėlą.
NAUJAS LIETUVIŲ ATSTOVAS
tiečiai gerai žino. Kai kas net iš to paties iškraudavo įvairias gėrybes. Dabar Klai
Joninių programą išpildys Londono Lie
Surengimas įvairių sportinių susitikimų
AGAFIB ORGANIZACIJOJE
Urugvajaus grįžusiųjų Vaivucko pažįsta pėdos uostas tarnauja kitiems tikslams,
čia yra, iš finansinės pusės, vieni niekai,
tuvių Skautų Draugovė.
palyginant su Anglija. Užtenka tik prisi Bavarijos užsieniečių tremtinių sąjun mų graužia sau nagus, kad pasidavė bol būtent — Lietuvos apiplėšimui, nes į jį
ševikinei propagandai ir tariamai grįžo į teįplaukia beveik išimtinai tik sovietiniai
minti čia gyvenančių lietuvių skaičių, fak
• COVENTRIO SVEČIAI L. SODYBOJE* tą, jog čia yra visi turtingesni, negu lietu goje, vadinamoje trumpai AGAFIB, kelis Lietuvą, kur vietoj lauktosios laisvės ra laivai, į kuriuos pakraunami maisto ir
metus, Vokietijos Krašto Valdybos pave do nepaprastai žiaurias okupacines sąly pramonės gaminiai, išplėšiami iš Lietuvos.
Šį savaitgalį Lietuvių Sodyboje viešėjo viai Anglijoje, įvairių lietuvių prekybinių damas, lietuvių bendruomenę atstovavo . gas. Gera, jei kam iš grįžusiųjų leidžiama
ir visuomenininkų suteikiamas dova Aleksandras Lileikis. Dėl laiko stokos ne
coventriečiai: p.p. Kazlauskai, Jonstonai kų
bent pasilikti Lietuvoje. Tačiau kitų liki TEBEGRĮŽTA KARO BELAISVIAI IR
nas ir finansinę paramą, ir bus nesunku
jam toliau dalyvauti sąjungos tary mas esti dar žiauresnis — jie, nubausti il
CIV. INTERNUOTIEJI
ir inž. A. Adamonis. Jie parinko vasarvie įsivaizduoti, kiek čia būtų galima nuveik galint
bos posėdžiuose, dabar_ lietuvių bendruo gametėmis bausmėmis, pasiunčiami Sibi
tėje kambarį, kurį Coventrio lietuviai pa ti su entuziazmu ir pasišventimu, kuriuo menės atstovu AGAFIB organizacijoje pa
Grįžusiųjų
iš Sibiro vokiečių karo be
ran į darbo vergų stovyklas. Grįžusieji laisvių teigimu,
Kuršo žiede bolševikams
sižadėjo apstatyti baldais, įrengti. Vieš pasižymėjo Anglijos lietuviai sportinin skirtas J. Jakštys.
vokiečių
karo
belaisviai
papasakojo,
koks
kai tekdavo net taurėms ir dovanoms
į nelaisvę drauge su vokiečiais pateko
nagės proga Jonstonas paaukojo vasarvie kai,
likimas ištiko kad ir tokį Papečkį arba iš taip pat apie 3.000 lietuvių karių. Rusi
nupirkti, sudėti iš savo kišenių.
Hamburgo grįžusį auksakalį žemaitį, vė jos plotuose įvairiuose stovyklose buvę
tės įkūrimui penkis svarus.
šių eilučių autoriui teko matyti beveik
MŪSŲ MIRUSIEJI
liau nuteistą 15 metų sunkiųjų darbų sutikti kap. Šipaila, įeit. Ernestas Galva
visas čia esančias lietuvių krepšinio ko
Apie
gyvenimą okup. Lietuvoj nauskas, Įeit. Lapašinskas ir kiti. Grįžu
'
LIETUVIŲ SODYBAI PIRKO AKCIJAS: mandas ir, atvirai kalbant, Manchesterio
Š.m. balandžio mėn. 15 d. Neustadt/H. buvo Vaivucko
rašyta pereitame E. numeryje.
siųjų ne vienas pasakoja, kad išvežtųjų
„KOVUI
“
esant
geroje
formoje,
nė
viena
ligoninėje
po
ilgos
ir
sunkios
ligos
mirė
M. Gira — 5 svarus, Jonstone — 5 sva
Iš Kanados „į plačiąją tėvynę“ išvykę
rus, Petras Liesis — 3 svarus ir J. Kirši k-da nesudarytų didesnių sunkumų, ne mūsų tautietis Vytautas VAŠKYS. Velio 4 lietuviai su Rapolu Klinga taip pat grau per 1940-1941 metus Sibire prie Baikalo
bent viena kita jaunesnė k-da, kaip „Li- nis guvo gimęs 1910 m. balandžio 28 d.
ežero išmirė 90-95%. Iš pirmųjų išvežimų
nąs — 1 svarą.
tuanica“, „Gintaras“, ar „Kovas“, nors Liepojoj. Paliko žmoną ir dvi dukreles. dinasi tai padarę. Kanadiečiai spėlioja, ypač nukentėjo inteligentai, kurie nebuvo
*
kad
jie
su
savimi
išsivežę
taip
pat
anti

šios k-dos šiuo metu dar ir turi nusileisti Vaškys buvo geras lietuvis, mylėjo šeimą,
pratę į sunkius darbus ir nežmoniškas gy
„TĖVŲ ŽEMĖ“
senesnėms, kaip „Perkūnas“, bet jų entu tėvynę ir vis turėjo viltį kada nors jon komunistinių veikėjų sąrašus. Tačiau bū venimo sąlygas. Ypač žiaurios klimatinės
Tokia antrašte Londone pasirodė LAS ziazmas, jei jie tik rimtai dirbs, iškels grįžti. Savo poilsio vietą Vytautas Vaš dinga, kad skelbusieji komunistinę „gero sąlygos ir visa aplinka Vorkutoje. Seniau
vę“ JAV komunistai visokiais būdais ten ir gaunamą menką „uždarbį“ atimda
Anglijos Vietininkijos leidinys, spausdin juos į viršų. Senesnės k-dos nesudarytų kys gavo Neustadt/Holstein kapinėse.
stengiasi išsisukti, jog tik nebūtų depor vo „blatnieji“. Vorkutoj mirtingumas sie
tas rotatoriumi, šią savaitę išėjo birželio „Kovui“ didesnių sunkumų, kadangi jos
tuoti. į jų giriamąjį „rojų“...
mėnesio numeris 18 puslapių. Redaguoja yra per lėtos ir neišlaikytų „Kovo“ temkia 25-30% į metus. Per 4 metus pamaina
Stuttgarto Apylinkėje
mas redakcinio kolektyvo.
Eltos bendradarbio New Yorke pastan likviduojama. Kas buvo nuvežti Vorku
PO.
*
Šiemet Motinos Dienos minėjimas Stut gomis „New York Times“, įtakingasis tą, tai tik laukė, kada numirs. Užpuldinė
Šia proga noriu pasveikinti WolverPADĖKA
hamptono „Viltį“, laimėjus apygardos tgarte įvyko gegužio mėn. 15 d. Šią šventę Amerikos dienraštis, 1955. V. 22 laidoje jimai Sov. Sąjungoje dar ir dabar nėra
dar
didesnį
pasveikisurengė
PMTLA Stuttgarto klubas ir apy pranešė, kad Sovietai vilioja egzilus grįž pasibaigę. Pvz. dar ir pereitais metais
< Mieliems draugams ir bendradarbiams, meisterio vardą, bet
bičiuliškai talkininkavusiems mūsų vestu nimą noriu pasiųsti Manchesterio kovie- linkės valdyba sutartinai. Į minėjimą, ti namo. Straipsnio rašytojas sovietikos Charkove su geresniu kostiumu kitą nu________ ____
Harry ____
Schwartz nurodė, kad vilkdavo net ir dienos metu arba pagrob
vių parengimui, visiems mus sveikinu čiams, kurie pradėjo tęsti savo puikų dar kaip niekad, suvažiavo labai daug žmonių specialistas
siems ir įteikusiems ta proga dovanas, o bą. Man buvo malonu išgirsti apie jų lai iš visų apylinkės rajonų ir net iš kaimy- tokius kvietimus gavo net ir Amerikos pi- davo kasą ir išvogdavo. Kai kurie iš grį
ypač Lietuvių Namų B-vės Valdybai, ne mėjimą prieš „Viltį“, kas įrodo, jog „Ko ninių apylinkių. Minėjimo dalyviams ir liečiai. Laikraštis iškelia, kad kvietimą žusiųjų teigia, kad taip pat veikianti „Juo
mokamai leidusiai pasinaudoti sale, nuo vas“ ir po neaktyvios pertraukos tebėra jo rengėjams teikė ypatingai daug džiaug- gavo net tokie antisovietiniai veikėjai, doji Katė“, organizacija, kuri apgrobdavo
kutis ypač aukštesnius bolševikų pareigūnus.
smo savo tarpe matant visą eilę žymių kaip LLK pirm. V. Sidzikauskas, kuris
pajėgiausia lietuvių kkla Anglijoje
širdžiai dėkojame
V. Steponavičius
svečių, kaip Vykdomosios Tarybos pirmi- taip pat yra Pavergtųjų Tautų Seimo Po
JBf
J. ir S. Bosikiai

*

*

*

*

G. Grigaravičiūtė-Jonstone ir
Joe Jonstone.

KĄ „REPATRIJANTAI“ PASAKOJA
APIE LAISVUOSIUS KRAŠTUS
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PLUNKSNAQRA UŽIO
= UŽRAŠAI =

STALINO BATAI

Kai Stalinas, jo draugams laukiant,
paskutinį kartą užmerkė savo mažas kaukazišlkas akutes ir buvo Raudonojo aikštėję palaidotas, prie jo lovos kojūgalio iškilmingai tebestovėjo gerai išblizginta au
1954 metais Vilniuje, Valstybinė Poli
NAUDA — dirbkime visi tarybinės tė linių batų pora. Nepaprasti tai buvo ba
tinės ir Mokslinės Literatūros leidykla iš vynės naudai!
tai. Jie pergyveno laikus, atliko žygius,
leido „Dabartinės Lietuvių Kalbos Žody
NEMOKŠA — tik nemokšos gali igno kokių jokie batai pasaulyje nėra atlikę.
ną“. Žodyną redagavo: prof. J. Balčikonis, ruoti socialistinės santvarkos pranašumą Jokių sargybų neatsiklausę šitie batai per
prof. K. Korsakas, prof. B.A. Larinas, J. prieš kapitalistinę.
žengė marmurinius Kremliaus slenksčius
Kabelka, J. Kruopas, A. Lyberis, K. Ul
NEPAJUDINAMAS — Tarybų Sąjunga ir vienu smūgiu išspyrę pro vartus Rusi
vydas. Žodyne 45.000 žodžių. Būdingiausi
jos carą, užėmė jo vietą. Jie nesivaržyda
žodyne dalykai — žodžių paaiškinimas ir nepajudinama taikos tvirtovė.
mi metų metus klampojo nekaltų žmonių
pavyzdžiai. Vieną kitą pavyzdėlį nusira
NEPRIKLAUSOMYBĖ — Tarybinė Ar
kraujo klanais, braidžiojo ašarųų mario
šysiu.
mija atkovojo mums laisvę ir nepriklau
se. Linksmai kikeno, kai prieš juos lanks
POLICIJA — kapitalistinėse šalyse spe somybę.“
tėsi pasaulio galingieji, klastingai šaipėsi,
cialūs administraciniai-kariniai organai,
Komentarų nereikia. Po tokių dabarti kai ašaromis laistė pasigailėjimo maldau
buržuazinei santvarkai ginti: Buržuazinė nės lietuvių kalbos žodyno pavyzdžių rei ją. Jų smaigalio kietumą pajuto ne vienas
valstybė, remdamasi policija, vykdo reak kia skubiai cigaretės...
Stalino malonę praradęs galingasis, o gir
cinę valdžią antidemokratiniais, priešliau* * *
ta kulnis niekada nepaslydo kvailai trep
diniais nežabotais savivalės metodais“.
sėdama kazoką Kremliaus parketuose. T:
Savo laiku Vašiau, kad centro centriniai
MILICIJA — TSR Sąjungoje
Vidaus
batai
ir keliavo ne mažai: buvo Jaltoj, Ca
reikalų .ministerijos aparato dalis visuo organai meldėsi, prašydami Sekminėms
sablankoj, Teherane, Potsdame, fotografa
meniniam saugumui ir tvarkai užtikrinti. gero oro. Pasirodo, kad jų maldos buvo
vosi kartu su Roosvelto kamašiukais ir
MILITARIZMAS — imperialistinių vai išklausytos, nes Sekminių pirmąją dieną
Churchilio kurpaitėmis. Vien tik blogos
stybių vykdoma reakcinė ginklavimosi ir turėjome tokį orą, apie kurį britų mete
nuotaikos pagauti jie sutrypė trijų maž
ruošimos! karui politika siekiant užka orologai ir po šimto metų kalbės, kad
Pabaltijo kaimynų laisvę, o žymią dalį
riauti naujas žęmes, kolonijas ir pan. Po 1955 metais per Sekmines buvo giedra ir
gyventojų nutrenkė į Kazachstano dyku
litinis kariaunos viešpatavimas kai ku apskritai beutiful. Ir iš tikrųjų, jei būtų
mas. Savo siautėjimo įkaršty jie ne tik
kitaip,
Sodybos
atidarymo
iškilmės
netu

riose kapitalistinėse šalyse ir viso šalies
pagelbėjo Hitleriui nukeliauti prie praga
ūkio pajungimas grobikiško karo tiks rėtų tokio pasisekimo, juo labiau, kad po
ro vartų, bet taip pat nuspyrė nuo sosto
lams.
piečio valandomis ir vandens pritrūko...
ne vieną Europos karalių ar prezidentą,
MIESTAS — didelis gyvenamas punk Vandens išsekimo priežastis man paaiškė
o Vakarų kraštuose tremtinių kaip žirnių
tas. Mūsų šalyje nyksta skirtumai tarp jo tik po savaitės ir, tiesą pasakius, ji ga
prisėjo.
miesto ir kaimo, tarp fizinio ir protinio na paslaptinga. Pasirodo, kad suvažiavę
žodžiu, tai buvo batai, kokių pasaulis
savininkai buvo tokie apdairūs, jog išdarbo.
dar
nebuvo regėjęs. Matyt, iš paties vel
MELAS — Kapitalistiniai kraštai nega žvalgė ne tik visus pastatus, krūmus, aikš
nio odos padaryti, nes niekada neplyšo, ir
li paslėpti pokarinių sunkumų jokiais me teles, bet ir vandentiekio šulinius, vamz
nesusidėvėjo. Ir štai iškilo klausimas,
lais ir apgaulėmis. Pasaulis dar nežinojo džius ir kranelius. Būta gandų, kad vie
kam turi tie nepaprasti „tėvo ir mokyto
baisingesnio ir begėdiškesnio melo už tą, nas akcininkas įkritęs į atidengtą šuline- jo“ batai priklausyti? Kas turi būti toji iš
lį. Kritimo pasekmės buvo tokios, kad
kurį skleidžia JAV imperialistai.
rinktoji Pelenė, kuriai tiktų nuostabieji,
MAŽMENIS — nenuilstamai rūpinda ūmai namuose nebebuvo vandens. Su
pilni ne paprastos galios Stalino batai?
masi darbo žmonių gerovės augimu, ko prantama, kad vandens ir nereikėjo, nes
Rimčiausias kandidatas pasirodė storu
munistų partija ir tarybinė vyriausybė per tokius subuvimus niekas jo ir nege
lis Jurgis, paprastai Mažuoju vadinamas.
pokariniais metais įvykdė visą eilę maž ria. Todėl reikėtų tik padėkoti tiems, ku
Ilgus metus jis buvo išsilaikęs Stalino pa
rie susiprato vandenį išjungti...
meninių kainų sumažinimą.
šonėj, gerai žinojo visas batų užgaidas.
MIESČIONIS — smulkių, savininkiškų
Palikti popiergaliai ir buteliai nustebi Nors Stalinui matant jis batų niekada ne
interesų ir siauro idėjinio bei visuomeni
no tik tuos, kurie niekad neturėjo reika liesdavo, tačiau ėjo gandai ,kąd šiam su
nio akiračio žmogus.
lo su šluota, kurie nematė, kas dedasi sirgus, Jurgis bandęs batus slaptai prisiMILIJONIERIUS — milijonieriai šeimi
Hyde Parke, mano darbovietėje, kiekvie mieruoti. Todėl nors ir su ne mažu drau
nlnkauja JAV ir kitose kapitalistinėse ša
ną pirmadienį, juo labiau, kai oras toks, gų pavydu batai atiteko jam. Tarp kitko,
lyse, lobsta iš karštligiškų ginklavimosi
koks buvo per Sekmines. Mes juk įprato Jurgis teigė, kad tokia buvusi ir Stalino
varžybų, stiprina puolimą prieš darbo
me pamėgdžioti anglus, ypatingai neatsi- valia, nors to niekas negalėjo įrodyti.
žmonių gyvybinius interesus.
liekame nuo jų ten, ką jie blogai daro.
Laimėjęs batus, Jurgis tuoj bandė juos
MOKSLAS — mokslas ir religija yra Geri pavyzdžiai sunkiai limpa. Blogi greit.
kaip reikiant užsimauti. Pėdos kiek per
du nesutaikomi dalykai, šiuolaikinėje ka
didelės, bet aulai aiškiai siauroki. Labai
♦ ,z» *
pitalistinėje
visuomenėje
buržuazinis
„Savininko įspūdžiuose“ daktaras Val spaudė blauzdas ir atrodė jukingai. Ilges
mokslas tarnauja imperialistams, socialis
nį laiką panešiojus, gali dėl didelio blauz
tinėje visuomenėje tarybinis mokslas tar teris džiaugėsi, kad Sodyba yra tokioje
vietoje, kurią sunku rasti, „paslėpta nuo dų suveržimo visame kūne mažakraujystę,
nauja liaudžiai.
atsirasti. Reikia ką nors daryti. Jurgis
MOKSLEIVIS — mokyklinė komjauni pašalinių žmonių akių“. Kiek teko girdėti,
pradėjo galvoti, kad reiktų aulus kiek pra
visi
.tuo
džiaugėsi,
matyt,
kad
kiekvie

mo organizacija padeda mokytojams auk
pjauti
ir tuo būdu praplatinti.
lėti moksleivius tarybinio patriotizmo dva nam, kaip ir Dr. Valteriui, karts nuo kar
Jam šitaip besvarstant, buvo patirta,
to kur nors, nuo ko nors kriiedi pasislėp
šia.
MOTINYSTĖ — motinystė mūsų šaly ti... Neabejoju, kad jo pasiūlymas — so kad batus taikstėsi visai nuglemžti buvęs
je yra apgaubta šlove, motinos apdovano dinti savo vardais obelaites, ras pritari Stalino parapijietis, didelis žmonių kailio
mo. Po metų kitų, Lietuvių Sodyboje tu lupimo specialistas Laurencijus. Nors jis
jamos ordinais ir medaliais.
NAŠTA — beatodairinis Lietuvos plėši rėsime Kazimierų, Maryčių, Gediminų, batų savo ranka dar ir nebuvo palietęs,
mas, vykdomas užsienio imperialistų ir Biručių, Stasių, Onyčių, Petrų, Magdžių, tačiau ūmai užkluptas prisipažino, kad
buržuazinių engėjų, sunkia našta slėgė Jurgių, Barborų, Juozų ir Elenų užveistą jų tikrai norėjęs. To užteko, kad jo didelė
galva nusiristų nuo pečių. Ją pasekė visa
vaismedžių sodą...
darbo valstietį.

NERIBOTOS GALIOS RASE
Jau primityvusis žmogus, prieš daug
tūkstančių metų, yra supratęs savo misi
ją žemėje. Jam vienam Tvėrėja tebuvo
duota pajusti grožį, ilgesį, sielvartą. Jam
vienam tėra įskiepytas jausmas ir troški
mas siekti pažinti vis naujas, kaskart
nuostabesnes, paslaptis ir tobulinti savo
gyvenimo aplinką. Jam vienam tėra duo
ta galia savo tarnais pasijungti žvėris, gy
vulius, paukščius, gamtos jėgas; keliauti
ne tik žemės paviršiumi, bet oru ir po
vandeniu; sėdint kambaryje netoli šiaurės
ašigalio, kalbėtis su savo prietelium esan
čiu netoli pietų ašigalio; vienu mygtuko
paspaudimu iš skrendančio lėktuvo did
miestį krateriu paversti,; pavargusią ir su
stojusią plakti žmogaus širdį, pašalinus
kliūtis, po valandos vėl paleisti pulsavi
mui; nuo žemės paviršiaus paleisti į erd
ves kelių tonų svorio mašinas, paliepiant
joms lekioti padangėmis be piloto ir vėl
grįžti į nustatytą vietą, sužinoti dangaus
kūnų kelius ir atverti jų paslaptis.
Stebint paskutiniojo laiko technikos pa
žangą kyla klausimas, ar iš viso žmogus
turi galios ribą. Šiandieną nebebūtų nuos
tabu jei sužinotume, kad yra atidarytas
tarpplanetinis susisiekimas. Prieš nepilną
šimtą metų Jules Verne paskleistos gra
žios fantazijos, šiandieną yra paprasta
kasdieninė tikrovė. Kur žmogus nužengs
su savo išradimais?
Nesileidžiant į fantazijas ar pranašys
tes, įdomu pažvelgti ką šiandieninis žmo
gus, pasiremdamas tyrimais ir bandy
mais, planuoja netolimoje ateityje pada
ryti.
Šalia atominės energijos išvystymo ir
jos pajungimo žmonių rasės gerbūviui kel
ti (o gal jai sunaikinti !), amerikiečiai
meta labai stambias pinigų sumas saulės
spinduliams pakinkyti. Pasirodo, kad šioj
srity yra jau tiek pažengta, kad specialios
medžiagos plokščių bei gaubtų veidrodžių
pagalba, saulės spinduliai, mažame mašta
be, jau yra panaudoti fizikoje. Ateity nu
matoma jais fabrikus varyti, namus ap
šviesti ir šildyti, jūrų ir upių vandeni dis
tiliuoti miestams aprūpinti ir kt. Moksli
ninkų apskaičiuota, kad iš viso žemėje
esančių anglių, alyvos, miško ir branduolį
nių medžiagų rezervų energija prilygsta

tik trijų dienų saulės spindulių, kurie už
kliudo žemę, energijai.
Netolimoj ateity numatoma apyvarton
paleisti rinkinio laikrodžio dydžio radio
aparatus. Įdomiausia, kad tai busiąs ne
vien priimtuvas, bet kartu ir siųstuvas.
Ateities autovežimiai turės elektrinius
smegenis, kurie vairuos mašinas net ir
tamsiausiomis naktimis, be šviesų, su to
kiu pasekmingumu, kad nelaimingi atsiti
kimai bus retenybė. Šoferiai vaidins tik
pagelbininko vaidmenį.
Šviežičs daržovės ir vaisiai nebesuda
rys jokios problemos. Kiekviena šeiminin
kė savo namuose, reikalingų mineralų bei
spindulių pagalba, specialiuose kamba
riuose „daržuose“, trumpiausiu laiku ga
lės užsiauginti reikalingas daržoves ir
vaisius.
Javai patręšti atominėmis „trąšomis“
išduos keliasdešimt kartų didesnį derlių.
Tik reikia suabejoti, ar istorija nepasikar
tos. Kažin, ar turtuolis neims perteklių
versti į jūrą, užuot siuntęs badaujančiam
broliui, nesugebančiam panaudoti atomi
nių .trąšų“.
Kiekvienai gyvybei mirtį nešančios aud
ringos poliarinės pūgos, nebebus kliūtis
žmogui ašigaliuose gyventi. Tarp blizgan
čių ledo sienų, tuneliais, elektriniai trau
kiniai ir autovežimiai palaikys susisieki
mą tarp poliarinių miestų ir aerodromų.
Į šiuos įrengimus, amerikiečių daromus
Grenlandijoje, po amžinu ledu, labai krei
vai žiuri už Kremliaus sienų pasilipęs Iva
nas.
Prosai drabužiams lyginti nebebus rei
kalingi. Krautuvėse bus pardavinėjami
drabužiai, kurie savo formos ir išvaizdos
nekeis net ir po sudrėkinimo.
Visos ateities važiavimo priemonės bus
varomos atomine enefgija, kurių kuras
bus juokingai pigus. Pats neturtingiausias
žmogus turės galimybę kiekvienu metu
aplankyti savo bičiulį kitame žemyne ir
net tą pačią dieną vėl sugrįžti į namus.
Naujai atrastos pigios, lengvos, perma
tomos kaip stiklas medžiabos namai, pa
keis dabartinius mūrinius ir medinius na
mus. Langai savaime bus nebereikalingi.
Šildymo krosnys bus nebereikalingos, nes

namai bus apšildomi iš grindų, pigiausia
visuotina šildymo sistema.
Dirbtiniai inkstai ir nylono aortos jau
dabar pradedama naudoti. Ateityje nu
matoma pradėti naudoti ir kitas atsargi
nes žmogaus kūno dalis.
Bevartant mokslinę spaudą galima pri
rinkti eibę įvairių kitų pasakiškų projek
tų ir bandymų, kurie artimoje ateityje,
aišku, bus įgyvendinti. Pačią didižausią
revoliuciją technikoje ir medicinoje daro
amerikiečiai.
Pavyzdžiui amerikietis Dr. Jonas Salk
išrado serumą nuo vaikų paralyžiaus. Tai
nepaprastos reikšmės serumas. Bet žmoni
ja, nukreipusi akis į turtinguosius ir iš
radinguosius amerikiečius, išsiilgusi lau
kia, kada jie išras serumą ar kokią kito
kią priemonę, kuria būtų galima Chruščio
vas, Bulganinas ir jų sėbrai taip efektin
gai paveikti, kad tuojau pakeistų nuomo
nę žmonių rasės atžvilgiu, sušvelnėtų, pra
eitų užmačios pasauly vergiją įvesti, atsi
sakytų teroro, liautųsi mulkinę juos ne
pažįstančius kitų kraštų darbininkus, tuo
jau atidarytų kalėjimų ir koncentiacijos
stovyklų duris, už kurių esantieji milijo
nai tokių pat tvarinių kaip mes, galėtų
džiaugtis esančiais ir būsimais laimėji
mais ir laisvai dalyvauti, gal net pasekminigau, kultūros vystymo procese.
Užtektų iš žmonių bendruomenės iš
jungti vos keletą ar, daugiausia, keliasde
šimt žmonių, kad keli šimtai milijonų tap
tų laimingais. Skelbti karus ir aukoti mi
lijonus nekaltų žmonių, kad nugalėjus ke
letą, nebetinka šiems moderniškiems lai
kams.
Osv. Nagelė.

DBLS Derby skyriaus narį
p. J. VARIAKOJĮ
ir
Frl, I. ZIOLKOWSKY,
sukūrusius šeimos židinį, sveikina ir
linki gražaus ir laimingo gyvenimo
Derby skyr. valdyba ir nariai.

eilė mažesnių galvų ir galvelių. Tai buvo
pirmosios aukos kovoje dėl batų paveldejimo.
Pagaliau batų aulai buvo praplatinti.
Jurgio kraujo cirkuliacija žymiai pagerė
jo. Jo apetitas pasitaisė. Palyginti, po ne
ilgo laiko jis jau galėjo atleisti diržo sag
tį per vieną skylutę. Į jį nusižiūrėję pra
dėjo diržus atleidinėti ir kiti piliečiai net
kolchozininkai! Atrodė, kad batų prapla
tinimas išėjo visiems į sveikatą. Bet taip
tik atrodė.
Vieną dieną atvyko pas Jurgį pats di
dysis partijos boss's Nikita ir sako: — Ži
nai ką, Jurgeli, tu turėsi batus nusiauti.
Kas matė, kad visi mužikai pradėtų sa
vo diržus atleidinėti. Tu sugadinai 'r I atų šaunią išvaizdą. Ko gera gali užsimany
ti visiškai juos persiūdinti! Be to, nedori
kaimynai pamatę, kad batų aulai iškilę,
gali panorėti juos visai perplėšti. Ne, bro
lau, taip negalima. Nusiauk batus geruo
ju...
Ir Jurgis batus nusiavė, prisipažinda
mas esąs nevertas juos dėvėti. Jų aulai
buvo vėl susiųti ir gražiai nublizginti. Ta
čiau šį kartą batų niekas nebeužsimovė.
Jie buvo padėti Kremliuje į auksinę spin
tą kurioje caras laikydavo savo deiman
tais papuoštą karūną. Jų saugoti pristaty
tas ožkabarzdis maršalas Nikalojus. Dėl
didelių asmeniškų nuopelnų jam buvo
leista ypatingomis progomis batais avėti.
Tokios progos atsirasdavo, kai į Kremlių
atvykdavo augšti svečiai iš užsienių.
Jiems išvažiavus batai vėl turėjo grįžti j
auksinę spintą.
Ilgą laiką batų nedrįso movėti nė pats
didysiš Nikita. Tačiau vieną kartą jis pa
siryžo tai padaryti. Ir tai buvo aną įsi
dėmėtiną dieną, kai jis kartu su Nikalojum nutarė aplankyti nuo bolševikinio ti
kėjimo atskilusį brolį, palaidūną Tito. Tai
buvo pirmoji Nikitos kelionė i užsienius
ir jis geidė tinkamai pasirodyti. Bet jau
pačioje pradžioje teko gerokai nusivilti:
batai buvo per dideli! Tiesiog nesupranta
ma. Tokio mažo žmogiūkščio, nusenusio
Stalino batai jam, Nikitai, beveik milži
nui — per dideli. Ar tik nebus Jurgis juos
padidinęs?! Tačiau batų jis nepadėjo. Ke
lionėje jautėsi nors ir ne labai patogiai,
bet pakenčiamai. Tikrieji vargai prasidė
jo Tito žemę pasiekus. Atrodė, kad batai
kelionėje dar labiau išplito ir dabar visai
laisvai kabaldavo ant kojų. Jis pats jau
tėsi kaip mažas berniokas į tėvo batus
įsirioglinęs.
Pirmo nuotykio nereikėjo ilgai laukti.
Čia pat aerodrome garsiąją susitikimo kai
bą besakant, Nikitos batai įsivėlė į mik
rofono laidus ir jis sugriuvo prie pat Tito
kojų. Paskui jis vėl parpuolė, kai norėjo,

sekdamas draugą Nikalojų, pabučiuoti Tito žmonai rankutę: batai paslydo ant karališko parketo ( to niekad nėra atsitikę
Stalinui) ir taip šis geras pasiryžimas nuėjo niekais. Neatsilaikė jis savo batuose
ir tada, kai Tito ėmė teirautis apie turė
tus draugus Maskvoje. Nikita turėjo vis
eiti į kitą kambarį atsiklausti savo slaptos
sargybos, o ši vis atsakinėjo: — ištremtas,
likviduotas, sušaudytas... Ak, bet kur čia
visus paslydimus ir besuskaitysi, jeigu
jau pati kelionė, anot juokdarių, buvusi
pats didžiausias paslydimas. Paskutinį
kartą šioj kelionėj jis suklupo, kai gero
kai įkaušę žurnalistai pakišo koją, klaus
dami ar jie negalėtų atvažiuoti į Sovietų
Sąjungą, o Nikita, nieko negalvodamas,
užkvietė visus, kas tiktai nori.
Grįžus iš vaišių, batai vėl buvo uždary
ti į auksinę spintą. Tačiau Nikita pasida
rė neramus: jis sužinojo, kad jam išvy
kus, apie spintą sukinėjosi didysis kariau
ninkas Gregorius, diplomatų diplomatas
Viačeslovas ir kiti. Ko jiems čia reikėjo?
Greičiausiai bus apžiūrinėje kaip leng
viau būtų galima prie nuostabiųjų batų
prieiti. Tegu nebando! Nors man ir per
dideli, bet kiti juos gaus tik per mano
lavoną — nusprendė Nikita.
Tuo tarpu kažkas yra gavęs tikrų žinių,
kad Stalinas prieš mirdamas prašėsi pa
laidojamas su jo nustabiaisiais batais.
Bet draugai jokia kaina nesutikę. Tada
jis labai perpykęs, metė šiuos prakeikimo
žodžius:
— Jūs draskysiąs dėl tų batų, kaip
šunes dėl kaulo. Liesis kraujas... Bet nei
vienas jų ilgai nedėvėsite!..
Ir prieš galutinai užgęsdamas, jis dar
aiktelėjęs:
— Mano batai!.. Mano „sapagėliai“!..
Per jus bus išsprogdinta Lenino sukurtoji
bolševikų imperija...
ši batų istorija nėra baigta. Ji tik pra
sideda. Tolimesnį jos pasakojimą tęs tie,
kurie bandys savo rankas prikišti prie
auksinės Kremliaus spintos, kurioje ca
ras laikė savo deimantais išpuoštą karū
ną, o „tėvo ir mokytojo“ anūkėliai istori
nius jo batus...
J. Rsk.
TARP KŪJO ir priekalo
Vilniuje buvo statomas namas, Staty
bos prižiūrėtojas priešingai partijos įsa
kymui atsisakė mūryti skliautus, kol be
tonas nesukietėjęs tinkamai. Jį suėmė ir
išsiuntė į darbo stovyklą už Sakymo ne
vykdymą. Jo įpėdinis dirbo kaip įsakyta,
bet po dviejų dienų skliautai įgriuvo. Jį
suėmė ir išsiuntė į darbo stovyklą už sa
botažą. Abu ten susitikę ėmė svarstyti
sunkią problemą — ar geriau yra dirbti
pagal sąžinę, nebojant instrukcijų, ar ne
boti sąžinės ir dirbti pagal partijos įsaky-^,
mą. Išvados jie nesurado...

PLB KRAŠTO VALDYBOS
POSĖDIS

GARBINGA PREKYBA
Sovietų Sąųjunga sudarė prekybos su
tartį su Rumunija. Rumunai ją šitaip in
„Mes jiems duodame saye—
Šios savaitės antradienį Lietuvių Namuo terpretuoja:
kviečius, o jie, atsilygindami, paima'muse įvyko PLB Krašto Valdybos posėdis, ku sų naftą“...
riame buvo aptarti Vasario 16 Gimnazijos
Hongkongas. Iš Singapūro, Malajų ir
Kuratorijos posėdžio, įvykstančio šio mėn.
pabaigoje, klausimai. Taip pat svarstyta Indonezijos 400 kinų vaikų išvyko i rau
Europos PLB pirmininkų suvažiavimo rei donąją Kiniją mokytis. Juos pakvietė
kalai, įvykstančio šiais metais Šveicarijoje, Mao Tse Tungo Vyriausybė.
Londonas. Kažkokia paslaptinga gerk
rugpjūčio 5-6 dienomis.
Posėdyje nutarta sukviesti Londono orga lės liga apsirgo pusė personalo vienos ori
nizacijų valdybų pasitarimą Lietuvių Na nio susisiekimo linijos. Londono aerodro
muose, liepos 4 d., 8 vai. vakaro, aptari me imtasi visų atsargumo priemonių, kad
mui bendriems Londono lietuvių veiklos ta liga neplistų.
reikalams. Posėdyje dalyvavo: PLB pirmi
ninkas M. Bajorinas, sekretorius kun. A.
SKELBIMAS
Kazlauskas ir iždininkas P. Bulaitis.
1955 metų birželio mėnesio 26 dieną, 4 v.
p p. šaukiamas Manchesterio Lietuvių So
cialinio Klubo narių visuotinis
PAŠTAS KNYGAS JAU PRIIMA...
SUSIRINKIMAS
Tokia proga galima užsisakyti naujai Prašome visus klubo narius dalyvauti, pa
siimant su savim klubo nario knygeles.
pasirodžiusias knygas:
Klubo valdyba
J. Vaičeliūno
TĖVYNĖS SARGYBO
JE, Lietuvos lakūno atsiminimai 19321941 metų. Iliustruota. 232 pusįap. Dide
lio formato. Kaina 22 ši.
A. Barcno — SODAS UŽ HORIZONTO.
Romanas. 18 ši. 4 d.
Lr. Dovydėnas — NAKTYS KARALIŠKIUOSE — 11 ši.
Užsakoma: D. Daunoraitė, 49, Thorn
ton Ave. London W.4.
KLUBAS

Lietuviu

ALBINUI ŠVIRMICKUI
gautas labai svarbus laiškas iš Kanados.
Jis pats, arba žiną jo adresą, prašomi pra
nešti „E. Lietuvio“ administracijai.
JUSTINO VYŠNIAUSKO,
spėjamai gyvenančio Anglijoje, įieško bro
lis Jonas Vyšniauskas, gyvenąs Chicago
28, Ill., 9853 S. Lowe Ave., USA. Jis pats,
arba žiną ką nors apie jį, maloniai pra
šomi pranešti pažymėtu adresu.

1, LADBROKE GARDENS,
LONDON, W.U
Š.m. birželio mėn. 18 d., dėl visuo
tino lietuvių gedulo, klube šokių
nebus.

Š.m. birželio mėn. 25 d., 7,30 vai.
rengiami

ŠOKIAI
Šokiams gros „STANLEY“ džazas.
Veiks bufetai,
Įėjimas 2/6.

REIKALINGAS ŪKIO DARBININKAS

Š.m. liepos mėn. 2 d. 7,30 vai.

Jieškomas lietuvis darbininkas, sutin
kąs dirbti mažoje gyvulinkystės farmoje,
kurioje jau vienas lietuvis dirba. Geras
namukas gyvenimui ir geros darbo sąly
gos. Kaimynystėje yra ir daugiau lietu
vių.
Teirautis Longlev West Knoyle, Mere,
Wilts.

Programoje: žinomas Rygos radio
kupletistas, loterija ir įvairūs pasi
linksminimai.
Gros „STANLEY“
džazas. Įėjimas: nariams 2/6, nenariams 4/-.
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