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BIRŽELIO TRAGEDIJOS MINĖJIMAI
1940 ir 1941 metų birželio mėnesiai yra
vieni baisiausių mėnesių Lietuvos istori
joje. Tų metų birželio mėnesiais sovietai,
pagal iš anksto paruoštus planus, nuspren
dž trijų milijonų lietuvių tauta fiziniai su
naikinti, ištremiant rinktinius Lietuvos
patriotus į Sibiro taigas, kur nežmoniško
se sąlygose jie buvo pasmerkti sunkie
siems darbams ir neišvengiamai mirčiai.
Nuo tų baisiųjų dienų kiekvienais me
tais lietuviai, gyveną už savo Tėvynės ri
bos, rengia baisiųjų birželio dienų minė
jimus, skelbdami gedulo dieną, apeliuoda
mi j laisvojo žmogaus sąžinę, kad ten, už
geležinės uždangos, 1940 metais birželio
mėn. pradėtasis' sovietų teroras tebesitę
sia ir šiandien.
Nėra laisvajame pasaulyje žemės kam
pelio, kur nebūtų lietuvio, nėra taip pat
vietos, kur platesniu ar kuklesniu minėji
mu lietuviai nebūtų atžymėję birželio bai
siųjų įvykių. Tuose minėjimuose dalyvau
ja ne vien lietuviai, bet taip pat ir vietos
gyventojai, Lietuvos ir lietuvių bičiuliai,
ryžtingai kovoją dėl žmoniškumo, kovoją
prieš imperialistinės Sovietų Rusijos bar
bariškus veiksmus okupuotuose kraštuo
se. Birželio tragedijos minėjimuose daly
vauja taip pat ir įtakingi kraštų vyriausy
bės atstovai, aiškiai pasisakydami, kad
grobuoniškasis komunistas bus išvytas iš
pavergtųjų kraštų ir artėjanti diena, ka
da pavergtieji kraštai, jų tarpe ir Lietuva,
atgausianti laisvę ir nepriklausomybę.
LONDONE.

Sekmadienį, birželio 19 d., Londono Lie
tuvių Parapijos bažnyčioje buvo atlaiky
tos pamaldos už išvežtuosius Sibiran lie
tuvius ir kenčiančią Tėvynę. Pamaldose
dalyvavo jau šiek tiek sustiprėję Ministeris B. Balutis, Pasiuntinybės Patarėjas V.
Balickas, P. Varkala ir Londone gyveną
lietuviai. Šv. Mišias atlaikė ir pamokslą
pasakė kun. Dauknys, šiomis pamaldo
mis ir pradėta minėti birželio įvykių ge
dulo diena.
Vakare DBLS Centro Ąaldybos pastan
gomis buvo surengtas įspūdingas minėji
mas Parapijos salėje, kurion susirnko
apie 300 lietuvių. Pirmosios minėjimo pro
gramos dalyje buvo dvi -paskaitos: Pa
siuntinybės Patarėjo V. Balicko ir DBLS
Pirmininko M. Bajorino. Abiejų kalbėto
jų žodžiai buvo įgroti i juostas ir tuoj pat
persiųsti Amerikos Balsui pertransliuoti į
Lietuvą. Meninei daliai literatūrinį įvadą
skaitė F. Neveravičius. žodžio ir dainų
montažą, suredaguotą VI. Dargio, atliko
deklamatoriai — G. Stankūnienė, Alkimavičius ir Matukas. V. Mamaičio vedamas
vyrų chOTas.. meniškai sudainavo kelias
dainas. Susirinkusiems tiek paskaitininkų
žodžiai, tiek meninė dalis, paliko gilė įspū
dį. Apskritai, tenka pastebėti, kad tokio
gražaus minėjimo londoniečiai seniai ne
buvo surengę.
PARYŽIUJE

MINĖJIMAS - MANIFESTACIJA PA
RYŽIUJE — PRIMINTI
PABALTIJO
TAUTŲ NAIKINIMĄ. Manifestacijai pir
mininkavo Prancūzijos Senato vice-pirmininkas E. PEZET.
Prancūzijos lietuvių, latvių ir estų bend
ruomenės š.m. birželio 14 d. suruošė Pary
žiuje bendrą manifestaciją atminti Pabal
tijo tautų naikinimą. Minėjimui data bu
vo pasirinkta anoji 1941 m. birželio atmin
tinoji diena, kada visą Pabaltijį nusiaubė
bolševikiškos deportacijos komandos. Ma
nifestacija, tačiau, buvo skirta neviėn tik
šiai nelemties dienai atminti. Jos tikslas
— faktų liudijimu priminti prancūzų vi
suomenei ir pasauliui apie bolševikinės
Rusijos vykdomą pastovų ir masinį Pa
baltijo tautų naikinimą. 1941 metais pra
dėtas genocidas laikui bėgant keitė savo
formas ir pavidalus. Anksčiau reiškęsis
brutalių masinių deportacijų pavidale,
šiandien jis viešas ir planuojamas, priden
giant Sovietų Rusijos ekonominiais iš
skaičiavimais. Kremliaus valdovų figūros
keičiasi, bet deportacijos pasilieka. Ką gi
kita galėtų reikšti pabaltiečių siuntimai
dirvonų plėšti į tolimiausius Sovietų im
perijos užkampius!..
Šitos mintys buvo faktais paliudytos
minėjimo pranešėjų, kurių išklausė skait
lingai susirinkusi prancūzų visuomenė ir
Paryžiaus pabaltiečiai.
Minėjimą atidarė ir jam pirmininkavo
Prancūzijos Senato viče-pirmininkas Er
nest PEZET, kuris yra įr Prancūzų-Baltų
Draugijos pirminnku. Pirmininkas Pezet,
atidarydamas minėjimą, pabrėžė reikalą
galimai išsamiau supažindinti prancūzų
visuomenę su Sovietų Sąjungos žygiais,
kuriais mindoma atskiro asmens ir ištisų
tautų krikščioniškos Vakarų civilizacijos
išpažįstamos teisės.
Minėjimo pirmininkas buvo asistuoja
mas šių prezidiumo narių: iš Belgijos
specialiai atvykusio latvių vyskupo SLOSKANS, Paryžiaus kardinolo pagelbininko
užsieniečių katalikų reikalams vyskupo J,

RUPP, protestantų teologijos profesoriaus
J.G.H. HOFFMANN ir Prancūzijos Lietu
vių Bendruomenės Krašto Valdybos pir
ko Ed. TURAUSKO.
Prezidiumo nariai padarė dokumentuo
tus pranešimus, paremdami augščiau nusa
kytąsias pagrindines mintis ir iškeldami
ypač religijos persekiojimus.
Laisvė yra nedaloma tiek atskiro as
mens, tiek tautų gyvenime. Tokia mintis
piršosi klausytojui, kai Senatorius Pezet,
minėjimą uždarydamas, suglaudė pranešė
jų mintis.
Minėjiman atsilankiusių prancūzų tar
pe buvo asmenų iš viešojo, politinio gyve
nimo bei spaudos. Pažymėtinas dalyvavi
mas Austrijos ambasadoriaus Paryžiuje
Atstovo. Manifestacijoje dalyvavo iš ana
pus geležinės uždangos tautų egzilų orga
nizacijų veikėjai ir geras būrys pabaltiečių, kurių tarpe — Lietuvos, Latvijos ir
Estijos Atstovai.

BIRMINGHAME.
Iki šiolei čia kasmet Baltų Komitetas
rengė šį minėjimą plačiu mastu, šįmet ta
proga tebuvo Baltų Komiteto posėdis, ku
riame dalyvavo Birminghamo miesto Ta
rybos narys Mr. Thomas ir du britų žur
nalistai. Baltų Komiteto pirmininkas (lat
vis) trumpai nusakė Birželio įvykių pras
mę, o DBLS skyriaus pirmininkas nušvie
tė deportacijų eigą ir lietuvių tautos kan
čias, siūlydamas priimti rezoliuciją, kuri
bus įteikta D. Britanijos Premjerui.
Mr. Thomas pasakė gražią kalbą ir pa
žadėjo visą galimą pagalbą kovoje su ko
munizmu. (Mr. Thomas yra socialistas).
Pirmadienio „Birmingham Gazette“ ry
tinėj laidoj pasirodė stambia antrašte
straipsnis „REFUGEES ASK SIR ANTHO
NY TO HELP“. Straipsnyje sakoma, kad
pabėgėliai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos
nenori, kad artėjančioje keturių didžiųjų
konferencijoje jų kraštai būtų pamiršti ir
jie savo prašyme pareiškią, jog pabaltie
čiai niekad nesutiks su nepakenčiama pa
dėtimi ir kovos tol, kol teisė ir teisingu
mas bus grąžintas jų kraštams. Kai ku
rias memorandumo vietas laikraštis ištisai
cituoja. Pvz., „Mes prašome Jos Dideny
bės Vyriausybę ir toliau nepripažinti So
vietų padarytą nusikaltimą“.
Straipsnio pabaigoje pastebima, kad
Baltų Komiteto nariai, negalį paskelbti sa
vo pavardžių, nes jų kraštuose pasilikę
artimieji nukentėtų, jei apie tai sužinotų
komunistai.
NOTTINGHAME.
Birželio mėn. 11 d. Nottinghame DBLS
skyriaus valdyba, drauge su latviais ir es
tais surengė baisiųjų birželio dienų mi
nėjimą didžiulėje Technikos Koledžio sa
lėje; kur buvo sausakimšai prisirinkusių
žmonių, šiais metais minėjime dalyvavo
ir vietos anglų. Susirinkimui pirmininka
vo Dr. Kuzminskas. Prezidiumą sudarė
tautybių atstovai: estų — Sirel, latvių —
Frišvalds, lietuvių — Kudla ir anglas Dr.
Smith. Po kiekvienos tautybės atstovo pa
sakyto žodžio gimtąją kalba, Dr. Smith
plačiau nušvietė komunistų žiaurumus už
grobtose Pabaltijo valstybėse, kreipdama
sis į minėjime dalyvaujančius anglus,
kad ir jie prisidėtų prie bendros kovos,
nes tik bendromis jėgomis veikiant, bus
galima nugalėti visą pasaulį pavergti pa
sišovusį komunizmą. Vėliau buvo rodo
mas filmas —’ komunistų išniekinti Lat
vijos didvyrių partizanų lavonai ir Berly
no sukilimas.
Mieste išdalinta keli tūkstančiai antiko
munistinių skrajukių ir kitokios antisovie
nės literatūros. Vietos anglų spaudą pla
čiai aprašė pabaltiečių surengtą minėjimą,
supažindindama britų visuomenę su Pa
baltijo valstybių tragedija.
ZUERICHE.

Lietuvos okupacijos 15 metų sukaktį
šveicarų spauda paminėjo, kaip to dar
niekad nėra buvę. Galima teigti, kad vi
suose didžiuosiuose šveicarų laikraščiuose
buvo paskelbti arba vedamieji straipsniai,
arba kaip kitaip redaktoriai paminėjo
liūdną sukaktį. Nuo Ženevos ežero iki Ba
zelio nebuvo tokio miesto ir mistelio, ku
riame spauda nebūtų užsiminusi apie Lie
tuvą ir kitas Pabaltijo valstybes. Mat, be
didžiųjų dienraščių straipsniais apie Lie
tuvą buvo aprūpinta ir mažesnioji pro
vincijos spauda, būtent per dvi spaudos
agentūras: 1) katalikų spaudos biurą KIPA Fribourgo mieste ir 2) Schweizerische
Politische Korrespondenz agentūrą Berne,
kuri aptarnauja vad. vidurio spaudą pro
vincijoje. šių agentūrų informacijos tilpo
ar tai vedamaisiais straipsniais, ar tai
kaipo antri straipsniai daugelyje provin
cijos laikraščių.
Kaipo pavyzdžius paminėsime šiuos
dienraščius: 1) „Neur Zuercher Zeitung“,
kuris laikomas svarbiausiu Šveicarijos
laikraščių. Jis išplatintas ne tik Šveicari
joje, bet ir užsienyje. Turbūt, nėra tos už
sienių reikalų ministerijos pasaulyje, ku
ri nebūtų užsiprenumeravusi šio augšto
lygio laikraščio. Jis kartais vadinamas
„pasaulio sąžine“. Kai laikraštis šiemet
šventė 175 metų jubiliejų, specialinę svei
(Nukelta l psl. 4.)

ANAPUS ATLANTO
TRIJŲ DIDŽIŲJŲ VIENYBĖ

Šiandien visų akys nukreiptos į turtin
giausią ir galingiausią Dėdę Šamą. Važiuo
ja pas jį pirkliai, pramonininkai ir žemdir
biai, raudonieji ir baltieji, pasiturintieji ir
skurdžiai, skriaudėjai ir nuskriaustieji. Ar
Dėdė Samas išgali jiems visiems duoti po
išmintingą patarimą ir suderinti kartais ne
suderinamus dalykus, yra kitas klausimas,
nes ir jis pats neišvengė pasibaisėtinų klai
dų praeityje. Skaitytojai turbūt supras, kad
kalbą eina apie Jungtines Amerikos Valsty
bes, kur pereitą savaitę vyko itin svarbūs
pasikalbėjimai tarp trijų Vakarų valstybių
užsienio reikalų ministerių ir Dr. Konrado
Adenauerio. Iš tų pasikalbėjimų išryškėjo
pagrindiniai principai, kuriais bus vadovau
jamasi tiek keturių didžiųjų galvų konfe
rencijoje, tiek Adenauerio vizito metu
Maskvoje. Dabar jau aišku, kad federalinės
respublikos kancleris važiuos į Maskvą po
keturių didžiųjų konferencijos ir tai su są
lyga, būtent, jei prieš tai bus paleisti tebe
laikomi sovietuose vokiečių belaisviai ir
kad diplomatinių santykių užmezgimas su
sovietais nereikš Rytų Vokietijos vyriausy
bės pripažinimo. Savaime aišku, kad Aden
auerio svarbiausias tikslas yra suvienyti Vo
kietiją, nors sienų su Lenkija klausimą jis
palieka spręsti būsimajai taikos konferen
cijai. Sovietai gi turi du svarbius tikslus,
būtent, išstumti amerikiečius iš Europos ir
išjungti Vokietiją, kad ir suvienytą, iš Va
karų santarvės. Kolei kas tokių sovietų kėslų įgyvendinimas atrodo neįmanomas, nors
Adenaueris beveik nedviprasmiškai tikisi
laimėsiąs Maskvoje. Jo manymu, sovietų
liaudies pasninkas, neturėjimas Stalino Nr.
2 ir ūkinės negerovės privers Kremliaus im
perialistus suminkštėti ir padaryti nuolaidų.
Ar įvyks kas panašaus, šiandien sunku pa
sakyti. Viena tik lyg ir neatšaukiamai nu
tarta Amerikoje, kad šiokia ar kitokia Vo
kietija neliks neutrali, tai yra, su ja nepasi
seks taip lengvai susidoroti, kaip su Austri
ja.
Vadinasi, abi šalys jau iš anksto žino, kas
ko pageidauja, ir turi laiko pasirengti. Kal
bant apie artėjančią keturių didžiųjų kon
ferenciją, Vakarai visas pastangas deda, no
rėdami įtikinti sovietus ir šį kartą linksmai
nusiteikusį Molotovą, kad Ženevoje nerei
kia apsiriboti griežta programa, bet paju
dinti visus rūpimus ir aktualius klausimus,
nes visvien esą tie klausimai nebus galuti
nai išspręsti. Rasit Maskva su tuo sutiks,
nes abi šalys nori išgirsti priešingas nuomo
nes, tačiau vieno dalyko Bulganinas neap
sakomai trokšta. Jis labai pageidauja šal
tojo karo pabaigos, nes jam tai įgrįso iki
gyvo kaulo ir sudaro pavojų ne tik jo kai
liui, bet ir visos Kremliaus gaujos likimui.
Šaltojo karo paliaubų kainą žino ir Vaka
rai, kaip lygiai žino ir raudonosios dikta
tūros silpnybes. Netenka abejoti, kad jie
užkliudys pavergtųjų kraštų likimą. Tokiu
atveju sovietai turės pasisakyti, ką jie ga1voja apie laisvę ir kaip jie žiūri į Europos
saugumo sistemą. Žinoma, tai bus tik apsi
šaudymas nuomonėmis, tik opesnių vietų
jieškojimas, o koks nors sprendimas, jei iš
viso jis bus galimas, seks paskui. Jei Vaka
rų vienybė bus nepajudinama, tuo geriau;
jei ji subraškė.s, Maskva vėl pasistengs dels
ti ir skaldyti. Lig šiol skaldymu ji ir telaimėdavo.
UGNIS ARGENTINOJE

kad jo lampasai susiaurėjo ir kad dabar
gen. Lucero imsis vienyti argentiniečius.
Kaip jam seksis tas vienijimo darbas, šian
dien peranksti spėlioti. Šiaip ar taip, ne
normali visuomenės santvarka susilaukė
skaudaus sukrėtimo, nemaloniu aidu nu
skambėjusio visame laisvame pasaulyje.
Kaip ir galima buvo tikėtis, mažiausiai
simpatijų susilaukė pats to sukrėtimo kalti
ninkas, diktatorius Peronas. Kelia nusiste
bėjimą ir Argentinos darbininkija, remianti
diktatūrą, kai paprastai darbininkai kovoja
dėl demokratijos ir laisvės. Žinoma, ne visi
darbininkai yra mirusios Evos kulto išpa
žinėjai ir diktatūros šalininkai. Peroną šį
kartą išgelbėjo pilkoji falanga, išgelbėjo
pietų krašto minia, atsidėkodama laikina
jam stebukladariui, sugebančiam pasotinti
ir palinksminti jų valstybės gerbūvio sąskai
tom Pažiūrėsime, kokiu keliu pasuks gen.
Lucero, jei jis iš tikrųjų paėmė vadeles Į
savo rankas.

***

Vėliausiai gautomis žiniomis, Perono vieš
patavimo valandos jau suskaitytos. Jis ko
lei kas laikomas Argentinos prezidentu tik
iš titulo, nes faktinai kraštą valdo gen. Lu
cero. Daug suimtų sukilėlių jau esą paleis
ta. Visdėlto, žinios iš pačios Argentinos yra
labai šykščios. Visi pranešimai ir spėlioji
mai perduodami iŠ kitur. Vienok vienodai
tvirtinama, kad šiuo metu Argentinos sos
tinėje palyginamai ramu, nors galimos ir
staigmenos.

TAUTINIŲ GRUPIŲ ATSTOVŲ
VLIKE PAREIŠKIMAS
San. birželio 16 d., „Europos Lietuvio“
Nr. 23 perspausdintas iš „Eltos“ biulete
nio komunikatas apie VLIKo Pirmininko
ir Vykdomosios Tarybos atsistatydinimą.
Ryšium su šiuo komunikatu, „E.L“. Re
dakcija yra gavusi Tautinių Grupių At
stovų VLIKe viešą pareiškimą, kuriame
skelbiama sekančiai:
„Susipažinę su aštuonių VHko grupių
komunikatu ir su prel. M. Krupavičiaus
interviu (Eltos Informacijos Nr. 17/214,
1955 m. birželio mėn. 10 d), Lietuvių
Tautinio Sąjūdžio (LTS) ir Lietuvos
Laisvės Kovotojų Sąjungos (LLKS) atsto
vai Vlike, pasitarę savo tarpe ir priėję
vienodo nusistatymo, jaučia pareigą pa
tikslinti paskelbtus davinius ir pateikti
visuomenei savo išvadas.
1. Prel. M. Krupavičiaus kvietimu Vil
ko posėdin birželio 6 d., 10 vai. susirinko
visi dešimt Vliko narių. Vos posėdi atida
rius, K. Žalkausko siūlymu jis buvo nu
keltas į 15 vai.
15 vai. prel. M. Krupavičius antru kart
į posėdį atvykusioms LTS ir LLKS atsto
vams pranešė, kad Vliko posėdis vėl nu
keliamas į birželio 7 d. rytą.
Paaiškėjus, kad Vliko posėdyje siekia
ma apeiti 1954 metais suardytą Vliko san
tvarkos pagrindų atsistatymą, LTS ir LL
KS atstovai įteikė ten pat buvusiems Vii
ko nariams atitinkamus pareiškimus raš
tu ir atsisakė dalyvauti Vliko posėdžiuo
se, ligi Vlike bus atstatyta teisėta tvarka.
Socialdemokratų ir Ūkininkų Partijos
atstovai buvo kviečiami padaryti analogi
nius pareiškimus. Vienok jie susilaikė, at
rasdami pradžioje, esą, reikia palaukti
prel. M. Krupavičiaus pranešimo, o vė
liau, manydami, tur būt, kad teisinė pa
dėtis Vlike yra pakankamai gera.
2. Kur ir kuria forma birželio 6-7 die
nų bėgyje ėjo grupių pasitarimai, kada
pagaliau, ar birželio 6 ar 7 dieną buvo
pradėtas Vliko posėdis, kuriame gremijume ir kokį būtent pranešimą prel. M.
Krupavičius yra padaręs, mums nežino
ma, nes mes į Vliką sudarančių grupių at
stovų pasitarimą nebuvome pakviesti.
3. Mums nežinomų grupių atstovų pa
sitarimo ir Vliko posėdžio išdavoje atsi
rado minėtas Eltos Informacijos paskelb
tas komunikatas, pagal kurį Vliko vykdo
mieji organai žada atsistatydinti, jeigu iki
liepos mėn. galo bus sudaryta naujoji VT
iš 5 asmenų „kiek galint platesne bendra
darbiavimo baze“.
Pasirašė: T. Šidiškis. LTS atstovas
Vlike ir J. BataitiS LLKS atstovas Vlike.
Redakcijos pastaba: Tautinių grupių
atstovų Vlike viešojo pareiškimo de
dame tik pirmąją dalį, liečiančią Vli
ko komunikatą, kuris buvo atspaus
dintas šio savaitraščio skiltyse perei
tą savaitę.

Pereitą ketvirtadienį Argentinos sostinėje
įvyko sukilimas. Karo laivynas ir aviacija
pakėlė ginklą prieš diktatorių Peroną po to,
kai jis buvo popiežiaus Pijaus XIl-jo eks
komunikuotas už priešingus Bažnyčiai žy
gius. Perono rūmai buvo apšaudyti iš jū
ros o į Buenos Aires miestą lėktuvai nume
tė kelioliką bombų. Iš viso, įskaitant ir ko
vas gatvėse, žuvo 355 žmones.-1000 sužeis
tų guli ligoninėse. 800 sukilėlių suimta ir
jau tardoma. Po penkių valandų kraujo
plūdžio Peronas paėmė viršų, apie ką jis
prislėgtu balsu pranešė gyventojams ir kvie
tė būti kantrius. Po to sekė tyla. Tik kaimy
ninių valstybių radio stotys pranešė, kad
liepsnoja Buenos Aires bažnyčios, kad 30
Londonas. Teisėjo Morriso sprendimu,
sukilėlių lėktuvų nutūpė Uragvajuje. Pasiro traukinių mašinistams bus pakeltas savai
dė, kad sukilimas nepavyko dėl kariuome tinis atlyginimas nuo 1 š. iki 3, atsižvel
nės išdavimo. Ji pažadėjo paremti karo lai giant į ištarnautą laiką.
vyną ir aviaciją, bet lemiamu momentu su
silaikė ir perėjo diktatoriaus pusėn.
Nicosia. Kipro saloje teroro veiksmai
Kas toliau? Šiandien visame pasaulyje nesiliauja. Graikai tai šen, tai ten numeta
jau balsiai kalbama, kad Perono žvaigždė bombas ir kelia neramumus. Dėl įkaitu
prigeso. Jis, kaip ir kiti diktatoriai, negalė sios padėties, kariuomenei įsakyta būti
jo išsiversti be visuomenės pjudymo vidaus parengtyje. Kipro salą valdo anglai, bet
politikoj. Hitleris buvo pasirinkęs žydus, o graikai jau kuris laikas kovoja dėl jos
Peronas atgręžė pistoletą į katalikus, kurie grąžinimo Graikijai.
pradėjo organizuoti savo profsąjungas ir
prieštarauti diktatoriaus nerūpestingai ūkio
Tokio. Japonijoje siaučiančios audros
politikai. Po sukilimo, išryškėjo trečioji, bū metu žuvo 35 žmonės. Paskendo du žve
dinga Pietų Amerikos sąmyšiams jėga — jybiniai laivai. Pakilęs vanduo sugadino
kariuomenė, išdavusi savo ginklo draugus. kelius ir užliejo 1600 namų. Vietomis įslin
Verčiamas ar neverčiamas, kas gi žino, Pe ko žemė.
ronas paskyrė karo ministerį Frankliną Lu
cero vyriausiuoju visų ginkluotųjų pajėgų,
Maskva. „Pravda“ skundžiasi, kad 1954
policijos ir tautinės žandarmerijos vadu ir metais medžio pramonė neįvykdė plano.
viršininku, nors visas tas pareigas iki šiol Ten pat nurodoma, kad įr Šiais metais pla
ėjo pats diktatorius. Iš tQ daromo? išvados, na? nebus įvykdytas,

* * *

• * •

* i ♦

7 DIENOS
New Yorkas. Molotovui važiuojant trau
kiniu iš New Yorko i San Francisco daly
vauti JTO 10-ties metų sukaktuvių iškil
mėse, Omahoje, būrys lietuvių ir latvių
prisiartino prie jo vagono su plakatu, ant
kurio buvo užrašas: „Važiuok po velnių, o
ne į San Francisco!“ Traukinio sustojimo
proga, jie pasakė raudonajam dignitoriui
ir daugiau karčių žodžių.
• * *
Pekingas. Raudonojoje Kinijoje eina di
delis apsivalymas. Per pusę miliono kinų
išmesta iš komunistų partijos. Iš viso ki
nų komunistų partija turi šešis su puse
miliono narių. Valymas vykdomas ryšium
su neramumais provincijoje, kur vietomis
prieita net prie ginkluoto pasipriešinimo
režimui.
* * *
Roma. Traukinių judėjimas tarp Romos
ir Paryžiaus kurį laiką turėjo būti sustab
dytas, nes geležinkelio darbininkai rado
po bėgiais pakastas 22 vokiečių minas.
Jos užsiliko nuo paskutiniojo karo ir pra
leido tūkstančius traukinių.
* * *
New Yorkas. Izraelio vyriausybė krei
pėsi JAV-bes siūlydama sudaryti dviša
lį apsigynimo ir saugumo paktą.
* * «
Beirutas. Libano vyriausybė pakvietė vi
sus arabų valstybių užsienio reikalų ministerius į konferenciją, kurioje turės bū
ti aptarta Izraelio agresija prie Gazos ir
jieškoma priešveiksmio priemonių. Ketu
rios arabų valstybės jau sutiko dalyvauti.

*« •

Pekingas. Komunistų radijas pranešė
apie naują egzekucijų bangą raudonojoje
Kinijoje. Šį kartą žudomi tariamieji slap
to monarchistinio sąjūdžio nariai. Vakarų
stebėtojai tvirtina, kad visų tų žudynių
priežastis yra komunistų nusišeimininkavimas ir badas.
* * *
Paryžius. Prancūzijos vyriausybė sulai
kė prekių išvežimą į Rumuniją. Tos re
presijos taikomos už penkių prancūzų kali
nimą Rumunijoje.
• * •
Londonas. Pypkinis tabakas ir cigarai
pabrangs nuo pusės iki pusantro peno un
cijai.• • •
Hongkongas. Trys amerikiečiai ir du
belgai, paimti į nelaisvę Korėjos karo me
tu ir pareiškę norą pasilikti pas komunis
tus, dabar grįžta į savo gimtuosius kraš
tus. Perėję Kinijos sieną, jie buvo suimti
ir pristatyti savo konsulatams.
• • •
Paryžius. Normandijos pakraštyje nu
skendo 22 žmonės. Buvusiame desantinia
me laive iš viso buvo 30 ekskursantų. Su
gedus motorui, laivas apvirto. Aštuoni jau
nuoliai pasiekė krantą, o senesni žuvo.
* ♦ *
Londonas. Cunard laivininkystės bend
rovė patraukė atsakomybėn grupę jūrinin
kų, sukėlusių streiką devyniuose okeani
niuose laivuose Liverpoolyje ir Southamp
tone. 200 jūrininkų, jaunesnių kaip 26 m.
amžiaus, atleista už nedrausmingumą. Jie
bus pašaukti karinėn tarnybon.

« «*

San Francisco. Čia Jungtinių Tautų Or
ganizacijos 10-ties metų sukaktis bus
švenčiama visą savaitę. Dalyvaus 60 dele
gatų, tarp kurių 38 užsienio reikalų mi
nisterial. Iškilmės vyks toje pačioje ope
ros salėje, kurioje prieš dešimt metų buvo
įsteigta tiek vilčių sukėlusį organizacija.
Kasdien bus pasakyta po penkiolika kal
bų — iki visi delegatai tars savo žodį.
Pirmuoju kalbės JAV prez. Eisenhoweris.

* *»

Ottawa. Visame pasaulyje lenkai renka
parašus, reikalaudami laisvės 16-kai po
grindžio veikėjų, kurie prieš dešimt metų
sovietų tribunolo Maskvoje buvo nubausti
įvairiomis bausmėmis. Tarptautinis rau
donasis kryžius pasižadėjo tuo reikalu pa* * *
Paryžius. Daliniuose rinkimuose į Pran
cūzijos senatą pralaimėjo komunistai ir
gaulistai. Buvo perrenkami 159 senatoriai.
Jų rinkimai yra netiesioginiai. Rinkimuo
se dalyvauja tautos atstovybė ir savivaldy
bių rinkti delegatai.
* * *
Bonna. Čia susirenka trijų Vakarų vals
tybių ir Vak. Vokietijos žinovai sudaryti
sutartiną pasiūlymą keturių didžiųjų kon
ferencijai Vokietijos suvienijimo klausi
mu. Panaši ekspertų grupė posėdžiaus
New Yorke, trečia Vašingtone, o ketvirta
Paryžiuje. Tos visos grupės parengs pa
siūlymus kitais pagrindiniais klausimais,
būtent, nusiginklavimo, Europos saugumo
ir Tolimųjų Rytų.
• * •
Roma. Italijos vyriausybė pasitraukė,
šį žygį Mario Scelba padarė todėl, kad
galėtų pertvarkyti savo kabinetą. Naujo
ji vyriausybė taip pat bus koalicinio po
būdžio. Į ją įeis, kaip ir lig išol, krikš
čionys demokratai, socialdemokratai ir li
beralai.
■ -i
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LIETUVIS

SPA ŪDOJE PASIDAIRIUS
MES IR GUDAI

.Santarvės“ Nr. 4-5 aptinkame įdomų ir
išsamų M. Biržiškos straipsnį apie mūsų
santykius su gudais. Tame straipsnyje skai
tome:
„Daugelis gudų veikėjų dabar reiškia iš
praeities pretenzijų Lietuvai ir lietuviams.
Tas pretenzijas jie net smarkiną savo ir dar
kitomis kalbomis, svetimųjų spaudoje. Lie
tuvių spaudos atbalsiai dėl to — nevienodi.
Vieni ramiai pasisakom, kiti —■ pikčiau pa
sibarant Esą, jei gudams svarbu savo vidi
niams reikalams stiprinti savo patriotizmą,
tai tesižinai, nieko čia blogo. Bet kai tarp
tautiniu būdu jie ima reikšti pretenzijas ko
ne į visą Lietuvą, tai nutylėti nebūtų išmin
tinga. Tai gali mums neigiamai atsiliepti
rimtą valandą, kada teks spręsti Maskvos
pavergtų valstybių atkūrimas, jų santykiai,
sienos. Tada tie vieši ginčai bus nenaudingi
bendram reikalui ir atskiriems mūsų tautos
reikalams. Pažinkime juos dabar ir ramiai
pasirenkime iš anksto“...
Plačiai apžvelgęs gudų klaidingus argu
mentus, jų nepagrįstus įrodinėjimus, jų san
tykius su lietuviais, atvėsimą, pažiūras į
mus ir apibūdinęs jų politines grupes trem
tyje, M. Biržiška straipsnio pabaigoje, prieš
tai patardamas gerai susiprasti su ukrainie
čiais, kurių vaidmuo tame reikale gali būti
labai reikšmingas, rašo:
„Lietuvių tremties politiniai organai, gal
vodami apie ateitį, dabar tarsi visą dėmesį
sutelkia i didžiąsias Vakarų demokratijas,
tikėdami, kad su jų pagalba bus galima iš
spręsti pagrindinės Lietuvos ateities prob
lemos. Tai teisinga ir tikra, bet vargų tai
viskas. Nepamirškime savo artimų kaimynų
ir tų tautų, su kuriomis šalimais gyvename
ir turėsime vėl gyventi. Nereikėtų prileisti,
kad gerieji Vakarų demokratiški dėdės vis
ką gerai jr teisingai sutvarkys. Čia daug kas
priklausys ir nuo mūsų visų: nuo Pabal
tijo tautų, nuo lenkų, gudų, ukrainiečių...
Mūsų taktas, saikas, išmintis, mūsų tarpu
saviniai išsiaiškinimai, susipratimai, kaimy
nų ir jų problemų pažinimas čia gali ir turi
daug patarnauti“.
Taip, atsarga gėdos nedaro, nes tos prob
lemos kartais gali iškilti ir visiškai netikė
tai, atseit, užklupti mus nepasirengusius.

APIE PARTIJAS IR POLITIKUS

Dr.. J. Pajaujis, nagrinėdamas politinių
grupių sociologinius bruožus, „Varpo“ ant
rame numeryje rašo:
„Neretai išgirsti niekinamų atsiliepimų
ne tik apie partijas, bet ir bendrai apie po
litiką ir politikus. Skrajus posakis: „poli
tika nešvarus dalykas“. Kiekvienas politi
kas esąs demagogas, intrigantas, kone „žulikas“. Tai maždaug panašu, kaip senoviš
koji pažiūra į prekybą: kiekivenas prekybi
ninkas — „sukčius“. Kiti vėl,, save laiką
„kultūrininkais“, į politiką žiūri iš augšto,
kaip į męnkavertį dalyką, jei jau ne „brudną“, tai tuščią, nekūrybingą. Tačiau užten
ka tik prisiminti nacinės Vokietijos griuvė
sius arba pažvelgti į sąlygas „kultūrai aug
ti“ bolševikinėje Rusijoje, kad suprastum
šią paprastą tiesą: politinė akcija ir jos
sukurta politinė sistema sudaro ir metme
nis visam tautos gyvenimui ir {sąlygoja kul
tūros augimą. Ir kas nors turi būti tų rėmų
meistrai. Senas posakis: „kiekviena tauta
turi tokius žydus, kokių yra verta“, galima
ir taip parafrazuoti: „tauta turi tokius po
litikus, kokių yra' verta“. Jų kultūringumą
apsprendžia tas pats kultūrinis lygis, kurį
kelti ir yra pašaukti „kultūrininkai“ — pe
dagogai, dvasininkai, mokslininkai, meni
ninkai. Sitai čia sakoma ne tam, kad patei
sinus brutalius arba suktus, nešvarius polikavirno metodus, kurie iš tiesų, neretai pa
sireiškia partinėje politikoje. Priešingai: jei
kam turi labiausiai rūpėti padorūs, kultūrin
gi politinio santykiavimo būdai, tai visų pir

ma tiems, kurie demokratiją augštai vertina
ir siekia ją įgyvendinti. Pagaliau, istorijoje
matome pavyzdinių politikų, kurių vardus
ainiai amžiais mini su pagarba ir meile“.
Duok Dieve ir mums turėti.tokio masto
politikų, tik nedaug, ir tinkamu laiku. Šiaip
mėgėjų politikuoti pas mus nors šakėmis
kabink.

MOTERIS KONTRASTO ŠVIESOJE
Alės Rūtos Nakaitės premijuotas roma
nas „Trumpa diena“ jau išėjo iš spaudos.
Norime supažindinti savo skaitytojus su
tuo veikalu, pasinaudodami D. Augienės
recenzija, pasirodžiusia „Draugo“ mokslo,
meno ir literatūros priede.

APIE NEAPČIUOPIAMĄ MENĄ

O dabar pereisime prie kitos temos —
prie grožio dalykų. „Dirvoje“ aptinkame
vertą dėmesio G. Klimaitės straipsnį apie
muziką mūsų gyvenime. Ji stengiasi supa
žindinti mus su garsų pasauliu, su tais da
lykais, kuriuos pajaučiame tik ausimis.
Straipsnio autorė rašo:
„Muzika negali įskaudinti. Saulė gali
mus nudeginti, maistas užnuodyti, žodižai
pasmerkti, paveikslai įžeisti; muzika nega
li nubausti — tik palaiminti“, — pasakė
Artur Schnabel. Bet ar mes tai prisimena
me, ar naudojamės šia mūsų dvasiai suteik
ta palaima?
Ji atveria mums tolimiausių žmonių šir
dis, nuveda į praeitus laikus. Bet atkeliavę
į mūsų pačių užmirštus jausmų kampelius,
mes pajuntame daugiausia džiaugsmo. Mu
zika kalba mums apie jausmus, priklausan
čius visai žmonijai, ir mes, užmiršę kasdie
ninius rūpesčius, pasineriam į grynojo
džiaugsmo, o dažnai ir skausmo, ritmingą,
kad ir su priešybių sūkuriais, bet vieningą,
tėkmę. Todėl muzika yra tinkamiausia mū
sų jausmų reiškėją. Ji nuolat gali priminti,
jog yra kitas, augštesnis, tobulo grožio pa
saulis. Ji gali mumyse atskleisti naujus ta
kus, kur galbūt naujų jėgų surastume.
Išviršinis gyvenimas kartais mus džiugi
na, bet kaip dažnai jis mus apvilia, pajuo
kia. Jis nepastovus. Bet gilus vidinis gyve
nimas niekad neapvils — jis yra amžinas.
Muzika visuomet bus mūsų nuoširdus
draugas. Ji mums padės giliau pajusti tą be
galinį grožio, gėrio ilgesį. Didžiojoje muzi
koje mes pasijuntame esą susijungę su am
žinuoju grožiu.“
Tikrai, tik pasiučiausias ignorantas arba
visiškai kurčias žmogus gali nusigręžti nuo
garsų harmonijos žavesio. Primenamas ir
toks padaras. Jis pliekiamas:
„Daugelis šiais laikais tariasi esą „prak
tiški“. Muzika — užsiėmimas nevertas rim
to dėmesio. Bet toks žmogus, su jo visa
„naudinga“ energija, ar yra ideali būtybė?
Žinoma, jei toks žmogus nemano, kad rei
kia tobulėti, tai ir neranda reikalo būti ide
aliam. Jis galbūt patenkintas savimi, bet ar
jis laimingas, ar suteikia laimės kitiems?“
KREIPIMASIS Į VISAGALĮ

Nelygu žmonės: vieni pasitiki savo jėgo
mis ir protu, kiti pasikliauja palankiomis
aplinkybėmis, dar kiti niekad nesnaudžian
čio instinkto patarnavimais, o tikintieji mal
dauja Dievo pagalbos. Štai „Darbininke“
aptinkame vieno augšto JAV pareigūno pa
tarimus. Ten apie juos štai kaip rašoma:
„MES MELDŽIAMĖS ARBA MES
ŽŪNAME“
Tuos žodžius prieš kelias dienas pasakė
Thomas E. Murray, Atominės Komisijos
narys, einąs tas pareigas jau šeštuosius me
tus. Jis kalbėjo Amerikos airių istorikų su
rengtame pobūvyje. Pasiremdamas savo pa
tirtimi ir stebėjimu, kas atominių tyrinėji
mų yra pasiekta ir kur jie toliau veda, Tho
mas E. Murray atkreipė dėmesį į tris da
lykus: 1. žmogaus rankos gali paleisti to
kią gamtos jėgą, kuri jau išeina iš jo kont
rolės ribų; tos jėgos griaunamojo veiksmo
žmogaus protas negali net apimti, kol rea
liai neišgyveno pačios katastrofos; 2. nėra
jokios garantijos ir negali būti jokio tikro
susitarimo, kad žmonės vieni prieš kitus tos

BR. DAUBARAS

TRAKĖNAI
Antras tęsinys

Pavasario gaivinantis oras, kelyje sutikti
arkliai, laukuose matomi paskui plūgus bėgioją kumeliukai, erzino mus, o nenuora
ma Bijūnas taip visą kelionės metą straksė
jo, lyg jis būtų kelių dienų ėriukas. Di
džiausi erzelį jis sukėlė, kai priartėjome
prie vagonų .kurių priekyje sunkiai pūkštėjo baisusis garvežys, išpūsdamas kamuo
lius garų, kurie ir mane taip įbaugino, kad
visą kūną pagaugais nukrėtė šiurpas. Tamsion vagono skylėn pirmosios nutrepsėjo
Banga ir Smilga, nei aš, nei Bijūnas nesidavėm ten įvedami: prieidavome iki pat
juoduojančio urvo, bet tuoj pat atbuli taip
atšokdavome, kad iš šalių ėję arklininkai
išalkstydavo į visas puses.
— Atneškite maišą! — šaukė mūsų pa
vadžius laikąs užvaizdą.
Netrukus mano galvą apsuko šiurkščiu
skarmalu, ir akyse buvo taip tamsu, jog tik
per šnerves traukdamas orą jutau, kad e-’
vedamas. Atsargiai dėsčiau kojas lentose,
kai ūmai išgirdau tokį nuo mano pasagų
skardų bildesį, lyg būčiau ėjęs per lentinį
tiltą.
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— Nesmarkauk .kvaily! Traukiniu pasivėžysi, užuot bidzenęs pėsčiomis iki Kauno.
Šekit kelionėn dar ir dobilų! Važiuojat,
lyg restorano vagone! Tai gadynė — ir ark
Jiai traukiniais sau važinėja, — rišdamas
prie geležinės vagono rinkės antrąjį Bijūno
pavadį, kalbėjo arklininkas, kai visi kiti
vyrai spoksojo į vagono vidų, užstodami
tarpdurį. Buvome taip trumpai prie rinkių
pririšti, jog vos galėjau galvą pasukti šo
nan ir šiek tiek matyti kitame gale, už kar
čių pertvaros, tripsenčias Smilgą ir Bangą.
Bijūnas, norėdamas pareikšti protestą prieš
šitokį pririšimą, taip priekine kairiąją koja
ėmė žerti į medines lentas, net žiežirbos
skilo nuo vinių galvučių. Tačiau visas bai
sumas prasidėjo tada, kai nelauktai kauktelėjo ausis veriantis švilpis, ir tuoj pat vi
sa žemė pajudėjo po mūsų kojomis, o pro
langelį ėmė slinkti pastatai, medžiai, stul
pai ir bėgiuose stovėję vagonai. Bijūnas ne
juokais išsigandęs, liovėsi kasęs grindis ir
plačiai išžergęs užpakalines kojas taip sver
dėjo, lyg ■ jis stovėtų ant plūduriuojančių
lentgalių. Nuo išgąsčio ir man drėgo slėpsnos, rasojo kakta, tarsi ne vagonas mane,
bet aš jį vežčiau. Aplinkui viskas dardėjo,

retų vertybių, tai vieno pasigesim — pa
siruošimo gyvenimui.
Labai aiškiai pastebime tą staigų lūžį jos
būtyje, Silva tą nelemtą naktį ją aplanko.
Tada viskas ima slūgti, blėsti, blankti, kaip
ir jos (Bronės) fizinės jėgos. Ir klausi savęs
eilę kartų, ar tas Bronės naivus nepasiruo
Gera mintis gydo pasaulį, tuo tarpu šimas gyvenimui, tas neįtikinamas nežino
drumzlinos kalbos pažeidžia sielą ir jai ne jimas svarbiausių moteriai dalykų yra pa
ša žalos. Rašytojas naudojasi prMTegija teisinamas? O gal dėl to tie klausimai, kn '
vienaip ar antraip veikti žmogų. Jis gali ir ligi tol toji mergiotė buvo miela ir sveika
kentėjime išgyventi palaimą, nuodėmėj su pilna to žodžio prasme. O gal autorė no
rasti išpirkimo kelią ir nevilty įžiebti kaž rėjo parodyti, kad’ leidus likimui sugriauti
kur tūnojusią prasmės ugnį. Jis tai gali. Ta sąžinės ir valios tiltus iš žmogaus belieka
skuduras? Šį kartą Alė Rūta nerodo
čiau jis gali elgtis ir priešingai.
Alės Rūtos raštuose gyvenimas šviesus ir mums Bronės sąžinės kirmino, netgi nevaiz
gerų minčių, gydančių pasaulį, — gausu. duoja jos padarytos klaidos išgyvenimų,
Jos „Dukters“ Augė pro mus praeina švie dvasios kovų. O jei jų randi, tai labai šykš
si, kaip spindulys, paberdama savo galvo čiai. Bronė lieka lyg medis, kuriai rūpi fi
jimus, kad kiekvienas kentėjimas yra indė ziškai „susitvarkyti“. Ir pyksti, ir nekenti
lis į tavo džiagsmo būsimus lobius. Ji iš tos klaidos, kuri kaip dalgis pakirto vos
lieka tiesi, ištikima savo kietiesiems princi žydėjimui atsiveriantį žiedą, ir ilgiesi, ir
pams bei nusistatymams, neapgavus savęs sklaidai puslapius, kur Bronė paraudusiom
nuo šalčio kojom piemenaitė, ar basa pusir savo valingos sąžinės.
mergė, beskubanti į bažnyčią, ar žlugtą ve
Alės Rūtos straipsniai jaunimui alsuote lėjanti, ilgakasė dainininkė, geriausia apy
alsuoja motinišku gyvenimo skaidrumu ir linkėj, ar dobilienoj, mėšlavėžy, ruošoj, —
skaitančius auklėja, stiprina ir paremia. ten, kur viskas jai gyveno, žavėjosi, jai len
Pažymėtinas autorės mokėjimas prieiti prie kėsi. Gal tai ir buvo autorės tikslas kont
kiekvieno klausimo tiesiai, bet atsargiai, rasto šviesoje parodyti dora ir puolusi mo
lyg ji neštų žvakę savo rankose ir žinotų teris. Vadinasi, ne moralais, ne įteigimais,
apie aplink skriejančius skersvėjus.
ne įrodinėjimais, o tiesiog konkrečiu vaiz
Scenos vaizdeliai augantiems tokie pat du parodyti, kas atsitinka sąžinei užsnūdus.
šviesūs ir auklėjanti. „Pakrūmės“ žolynėlių Kaip viskas tada sukyla prieš žmogų. Lyg
tremtis ir Vabalo sąžinės kirminas mums jis būtų visai jau nebe tas.
suprantami ir artimi. Sakytai, Alė Rūta ge
Iš to taško žiūrint, Alė Rūta lieka giedrai žino, ko reikia mūsų dienų skaitančiai
. . , 'ri ir „Trumpoj dienoj“. Reikėjo, kad Brovisuomenei; ji ne tik žino, 1
Jau^la ir nė kentėtų, kad jos šiurpus nykimas po neyra gyvai įsitiikinusi gerų minčių- jėga.
• - •
lemto lūžio kalbėtų apie tikrą, jauną, pras„Trumpa diena“ atverčia mums lyg kitą mingą ir šviesų gyvenimą ir sužadintų jo
lapą. Bronė toli gražu nėra „Dukters“ Au- pasiilgimą skaitančioje visuomenėj, ypač
gė. Jei jos asmenyje mes rasim eilę tikrai jaunime.

KANKINYS UŽ MOTERYTĖS ŠVETUMĄ
Karaliaus Erodo dvare buvo įsigalėju
sių daug sugedusių pagoniškų papročių.
Pats Erodas, viešėdamas Romoje, pavilio
jo savo brolio Filypo žmoną Erodijadą ir
su ja susidėjęs grįžo Palestinon, kartu par
siveždamas ir Erodijados jauną dukterį
Salomę. Teisėtoji Erodo žmona, išgirdusi
kad vyras sulaužė Moterystės priesaiką,
pabėga pas savo tėvą Arabijos karalių
Arėtą, kuris už savo dukters pažeminimą
tykojo gerai pamokyti svetmoterį žentą.
Pavaldiniai piktinosi karaliaus elgesiu ir
murmėjo. Pati žydų liaudis Moterystės rei
kaluose laikėsi IX Dievo įsakymo: Ne
geisk savo artimo moters! Bet niekas vie
šai nedrįso pakelti balso — bijojo valdo
vo ir divorsuotos svetmoters pykčio, nes
jų rankose buvo politinė ir karinė jėga.
Niekas neišdrįso, išskyrus aną keistą vy
rą, kuris vilkėjo kupranugarių plaukų tu
niką ir krikštijo žmones ant Jordano kran
tų. Visi Judėjos ir Jeruzalės gyventojai
ėjo pas jį. Ateinančioms minioms, kad bū
tų jo pakrikštytos, šaukė nepataikaujan
čia, aštria Pranašo kalba: „Angių veislė,
kas jus pamokė bėgti nuo ateinančios rūs
tybės? Kiekvienas medis, kurs neduoda
gero vaisiaus, bus iškirstas ir į ugnį įmes
tas“. Jis viešai skelbė: „Erodai, tau nede
ra turėti savo brolio moters!“ Karalius,
jei būtų paklausęs savo konkubinos,
Krikštytoją būtų greitai užmušęs. Bet Ero
das buvo per daug gudrus padaryti tokią
klaidą, neveltui Jėzus jį buvo lape pava
dinęs. Pasitenkino Pranašą uždaręs į ka
lėjimą. Bet ir čia Jonas nesiliovė šaukęs:
„Non licet tibi! Tau nedera!“ Macheronto
tvirtovėje pokylis. Nuo vyno ir Salomės
šokių apsvaigęs Erodas, net su priesaika
gražiajai šokėjai pažadėjo duoti viską, ką
tik ji norės, nors ir pusę savo karalystės.
Buvo pigu atsikratyti nepalenkiamo doro
vės skelbėjo: „Aš noriu Jono Krikštytojo
galvos“. Už valandos padėkle ji turėjo Di
džiojo Pranašo galvą, apie kurį pats Kris
tus liudijo, kad tarp gimusių iš moterų ne
kilo didesnio už Joną Krikštytoją.
Divorsų įstatymų leidėjai tegul neturi
iliuzijų, kad Dievo teisingumas jų nepa
sieks ir liks nenubausti, taip ir tie, kurte
bedieviškais įstatymais teisina savo pasileidusiį gyvenimą. Ką Dievas sujungė
— žmogus teneperskiria! ši tiesa liks am
KARALIAUČIUI 700 METŲ
žinai, nes Kristus iškilmingai patvirtino:
žemė praeis, bet mano žodžiai
Prieš 700 m. buvo įkurta Karaliaučiaus čiuje tokių pramoninių gaminių, kurių „Dangus “ir Šv.
Jono Krikštytojo šventė tepilis ir pradėjo augti miestas. Tačiau Ka savo gyvenamųjų vietų kooperatyvuose nepraeis!
uždega visus būti tokiais drąsiais kovoto
raliaučius, Sovietų pavadintas Kaliningra negauna.
jais už Moterystės šventumą!
•
du, nematys jokių 700 metų sukakties iš
P. Dauknys MIC
kilmių. Šiandien Karaliaučiuje tebestūk Lietuviškų produktų tiekimas i Kara
so buvusiojo karo griuvėsiai. Sovietai liaučių yra įdomus reiškinys keliais atžvil
mieste ir jo srityje laiko stiprias karines giais. Pirmiausia tai rodo, kokia nenorma
įgulas. Kai Sovietų kariuomenė daugiau Ii yra prekių apyvarta pačioje okup. Lie Antikomunistinė paroda ruošiama šie
kaip prieš 10 metų užėmė Karaliaučių, tuvoje, jei kolchzininkai ir jų tarpininkai met Liurde, Prancūzijoje, kur suplaukia
jame dar buvo palikę apie 100.000 gyven nevengia tolimo kelio į Karaliaučių, kad tūkstančiai maldininkų. Joje bus ir lietu
tojų. Žymi jų dalis vėliau žuvo iš bado. galėtų ten šį tą pirkti ir parduoti. Jei bū vių skyrius su 70 foto nuotraukų, vaiz
Daug Karaliaučiaus ir jo srities gyvento tų kaip reikiant sutvarkytas prekybinis duojančių bolševikų terorą Lietuvoje. Nuo
jų, bado verčiami, vyko į Lietuvą, kur tinklas Lietuvoje, nereikėtų žmonėms leis traukas parinko ir į parodą pasiuntė iš
juos pavalgydino dosnūs mūsų tautiečiai, tis į varginančią kelionę ligi Karaliau Romos kun. V. Mincevičius.
Sovietų
ir alinami. Pastarai- čiaus dėl vinių kilogramo ar ko panašaus.
--------- apiplėšiami
-----UNIFORMUOTAS KNYGNEŠYS
siais metais visa eile vokiečių, Lretuvoje Neprikl. Lietuvos laikai Lietūkis ir kiti
radusių prieglobstį, pasiekė Vakarų Vo kooperatyvai ir privatinės prekybos tink
Gen. J. Bulota, tarnaudamas carinės. Ru
kietiją ir papasakojo apie gyvenimo sąly las aprūpindavo gyventojus net tolimiau
siuose Lietuvos užkampiuose. Sovietai vai sijos kariuomenėje veterinarijos gydytoju
gas Sovietų pavergtoje Lietuvoje.
do užgrobę kraštą jau tiek laiko, o žmo vienu metu tarnavo pasienio dalyje. Lietu
Lietuvių kultūriniai saitai su Karaliau nės pro Kybartus ir Tauragę važiuoja net voje. Pasinaudodamas savo karininko būk
čium nuo seno buvo gana žymūs. Eilė iki Karaliaučiaus, kad galėtų savo pro le, dažnai pereidavo sieną ir Prūsuose pa
Lietuvos mokslininkų iš Vilniaus un-to duktą pakeisti į reikalingą pramoninį siėmęs draudžiamos lietuvių spaudos, grįž
buvo kviečiami profesoriauti į Karaliau daiktą ar uždirbti kokį rublį savo sun davo atgal. Jo, kaip karininko, kareiviai
čiaus un-tą. Nemaža lietuvių studentų yra kiai kolchozinei padėčiai palengvinti.
nedrįsdavo liesti.
lankę Karaliaučiaus un-tą, kurio žymusis
Kartą grįžo pilnas kišenes prisikimšęs
profesorius, Emanuelis Kantas, taip pat
lietuvių spaudos. O kaip tik tuo metu bu
kilęs iš Prūsų Lietuvos. Karaliaučiuje gy
vo kažkoks karininkų pobūvis ir Bulotos
ATSIŲSTA PAMINĖTI
veno nemaža lietuvių. Dar palyginti ne
visur jieškojo. Pamatę jį grįžtant iš Prū
seniai, maždaug prieš 50 metų, Karaliau
tuoj užniko traukti į pobūvį irnfileį*į—
Liudas Dovydėnas: NAKTYS KARA- sų,
čiuje vykdavo pamaldos ir lietuviškai.
nueiti
namo, nors ir
Kaxp Btuota tei
LIŠKIUOSE, apysaka jaunimui. Dail. — teisinosi
turįs ten reikaliukų.
Žiniomis iš Karaliaučiaus ( rusų vadi Vytautas Ignas. Išleido knygų leidykla
Taigi ir teko su visa literatūra nueiti.
namo Kaliningradu), ten rinkoje nuolat Terra. Spaudė Draugo spaustuvė. Tiražas Kareivis
pasiuntinys, paėmęs Bulotos mi
pasirodo lietuviškų maisto produktų: duo — 1000 egz., 168 psl., kaina 2 dol. Gauna linę pakabinti,
kad kišenės pilnos
nos, sviesto, kiaušinių, sūrių ir kita. At ma leidykloje ir pas visus lietuviškų kny popierių. Ar jispajuto,
suprato, kokie čia popie
gabena juos Lietuvos kolchzininkai iš gų platintojus.
riai, ar ne, bet milinę pakabinęs pataisė
Prūsų Lietuvos, Suvalkų krašto. Taura
Dovydėnas yra vienas_ geriausių ją. kad kartais popieriai nesimatytų.
gės ir kitų rajonų arba ir tarpininkai, ku jųLiudas
pobūvio Bulota pirmas išskubėjo sa
mūsų
jaunimo
literatūros
kūrėjų,
šita
rie, produktus pardavę, perkasi Karaliau- knyga, kaip ir ankstyvesniosiomis: „Pa voPo
milinės pasiimti. Greta jos kabojo pal
bėgėlis Rapsiukas“, „Kelionė į pievas“, tas vieno pasieniečio augšto valdininko,
„Varoinės šuva“ ir kt„ vertas ypatingo kuris dažnai keikdavo kareivius, kad jie
per sieną lietuvių knygnešius.
baisios jėgos nepanaudotų; jau dabar vie dėmesio. Knygoje pasakojama apie auksi praleidžia
— Ar civilinis paltas nesusipjovė su
nę šienaoiūtę Karališkių lankose, po augš
na pasaulio dalis tyko, kad galėtų kitą su tu žvaigždėtu dangumi ir dviejų berniu mano miline? — juokais paklausė pasiun
naikinti ; 3. iš to netikrumo ir baisios grės ku nuotvkius tarp šienpiūvių, čigonų ta tinį kareivį.
mės išeiti vieno žmogaus jėgų nepakanka; bore, aplinkiniuose miškuose. Knyga pa- — Civilinis nedrįsta karinę užkabinti,
jam reikalinga Dievo Apvaizdos parama, rašvta įdomiai, lengvu sultingu stiliumi, — irgi šyptelėjęs atsakė kareivis.
taip vaizdžiai jaunimui prime Bulota kareiviui daugiau sidabriniu į
kuri turi būti mūsų maldų išprašyta. „Mes vienmtelė
nanti savą kraštą ir savus anapus pasili■ delną įspaudė, negu kiti svečiai, nes tusu
meldžiamės arba mes žūname“.
patarlė sako: rublis kalba — rublis tyli.
kusius žmones.

čežėjo, cypė, švilpė pro langelį oras, jog
maniau, kad tuoj pat įdardėsime kokion
nors baision bedugnėn, kur vien tik čemerai teauga... Nei Bijūnas, nei aš nelietėm
pamestų dobilų, bet tik ausimis karpėm,
gaudydami kas minutę atsirandančius nau
jus traškėjimus, ramstėmės kojomis, kai
mūsų arklidė staiga pasvirdavo į vieną ar
kitą pusę. Atrodė, kad toji kelionė niekad
nepasibaigsianti, kad žmonės nieko biaures
nio negalėjo sugalvoti, kaip šias per laukus
ir miškus lekiančias arklides. Bet vienu me
tu, nelauktai, vienos avižos nurijimo grei
čiu, šviesi diena virto naktimi, persisunkusia
dūmais. Šitokios staigmenos buvo perdaug
man, o Bijūnas, tvojęs mano šonan, taip
ėmė tamsoje muistytis, tarsi jis būtų ore iš
girdęs botago pliaukšėjimą. Visa laimė, kad
ūmai užėjusi naktis greit vėl virto diena,
kai vagonas išnėrė iš tamsaus urvo ir, su
lėtinęs greitį, slinko palei ilgus didelės sto
ties pastatus.
Traukiniui sustojus, netrukus prasivėrė
vagono durys ir ten pasirodė keli unifor
muoti, niekad nematyti vyrų veidai. Atsar
giai jie priartėjo prie mūsų, ir aš užuodžiau
jau pažįstamą nemalonų odekolono kvapą,
kuris vertė mane susiraukti ir ausis pri
glausti prie viršugalvio. Pirmasis iš vagono
buvo vedamas Bijūnas. Už dvigubų pava
džių ji laikė du vyrai, tačiau ir ši karta i;s
nenorėjo geruoju paklusti: šuoliu Šūstelė
jo per patiestą lentų tiltelį, nusitempdamas paskui save vedančius vyrus. Girdėjau
nesuprantamos kalbos šūkavimus ir Bijū-

no kanopų trepsėjimą. Jis vėl padarė man
Nei man, nei juo labiau Bijūnui, nepati
tokią paslaugą, kad mane išvedant, turėjau ko niūri ir ankštoka patalpa, nors ir buvo
ant galvos maišą.
naujai kalkėmis išbaltinta, švariais šiaudais
Tokiu lygiu grindiniu niekad man nebu išklota. Pro langelį matėsi tik apšerpėję
vo tekę eiti, kuriuo buvome vedami nuo sto mūrai, skardiniai stogai su atsikišusiais
ties plačia gatve. Šaligatviuose einą žmo dūmtraukiais. Bijūnas, apuostęs tuščias
nės nuolat atsisukdavo, ir aš girdėjau jų ėdžias ir akmeninį lovį, nužarstė priekinė
žodžius:
mis kojomis šiaudus, lyg ten, po jų ant ak— Žiūrėkite, kokie puikūs arkliai! Tai mens aslos būtų jieškojęs avižų.
bent trakėnai! Veisliniai...
*
— Palauk, palauk, tuoj gausi šį tą geO kai pasukome i dar judresnę gatvę, resnio, — šnekėjo mums Mykolas, kai nemus sekė būrys vaikų, ir nuo jų džiaugs patenkinti tokiu priėmimu, ėmėm kramtyti
mingų šūkavimų, ne tik Bijūnas, bet ir Smil paklotus šiaudus. Abu sužiurom į naująjį
ga su Banga mojavo augštai iškeltas galvas, mūsų ešimininką, kuris vėl kažkur dingo.
prunkštė ir skersavo tai šaligatvio, tai gat Išgirdę, kad už sienos Banga su Smilga gar
vės vidurio pusėn, lyg vėjuje plesdenančios siai žiaubia avižas, mes taip sutartinai pra
vėliavėlės...
dėjome kasti šiaudus, kad įbėgęs su pintine
Nelygiais akmenimis grįstame kieme, ap Mykolas, garsiai subarė:
suptame iš visų pusių mūriniais pastatais,
— Begėdžiai! Nebepalauksit nė minutės,
mus pasitiko nauji, augštomis uniformuoto lyg būtumėt badu marinti.
mis kepurėmis, vyrai. Jų čia buvo daug, ir
Bet mes nepaisėm jo žodžių tol, kol jis
visi panašūs į tą, kurio kepurę laikiau dan į mūsų lovius nesupylė avižų.
tyse. Bijojau, kad kuris nors jų vėl priar
Mykolas, atsirėmęs į sieną, žiūrėjo į mus
tės prie manęs ir spirs į riešą. Panarinęs patenkintas, lyg ir jam tos avižos būtų taip
sprandą nervingai kramčiau žąslus, akimis gardžios, kaip mums.
sekdamas kiekvieną jų judesį...
— Rytoj pasivažinėsime po Kauną...
— Mykolai, — šie keturi trakėnai yra
Tyčia užsuksiu į Veronikos gatvę. Tegu ma
išimtinoje generalinio komisaro žinioje. Tik
to, su kokiais žirgais Mykolas gali važiuo
mano įsakymu juos kinkysi, — kreipėsi iš
ti! Ir išaugink tų man tokius eržilus...
būrio lietuviškai žalsva uniforma vilkėjęs
Kaip vijūnai! Ot, taip į plūgą užkinkius!
vyras į vienmarškinį žmogėną, triūsiantį
Nespėtum bėgti... Ir vardus gi man sumisapie mus. Mykolo vardu žmogus suvedė
lyk — Bijūnas ir Perkūnas, — kalbėjo sau
mus į gardus: mane ir Bijūną į vieną, per
Mykolas, tai mane, tai Bijūną plačiu ir
skirtą tik kartimi, o Bangos ir Smilgos ir
svariu platšaku glostydamas.
matyti negalėjome, nes jos buvo nuo mūsų
atskirto asklina lentų siena.
(b. d.)
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS

WOLVERHAMTONAS

REIKALAUS LAISVĖS

SPORTAS

Š.m. birželio 10 dieną Londone susirin
ko Sovietų pavergtų tautų atstovai ir įstei
gė Komitetą (London Committee of Free
Representatives of Central and Eastern
European Countries), kurio tikslas lais
vam pasauliui apie pavergtų tautij sieki
mus atgauti laisvę ir atstatyti. valstybinę
nepriklausomybę bei demokratinę santvar

VILTIS — WILKI (Lenkai)

COVENTRY
SEPTYNIOS VARDINĖS

BALFUI VISI LYGUS
Prof. KAN, J. KONČIUS LANKO
LIGONIUS

ĮVYKIS PASIENYJE
PIONIERIŠKAI

Birželio mėn. 11 d. Balfo Pirmininkas
Iš „Lietuvos pionieriaus“ Nr. 18,
prof. kan. J. Končius, lydimas įgaliotinio
1955 m. gegužio mėn. 7 d.
Po ilgesnės pertraukos VILTIS susitiko
Iz. Rugieniaus, aplankė Gautingo sanato
su lenkų komanda WILKI, sudaryta iš Wrijoje besigydančius lietuvius ligonius.
Iš
mokyklos
namo Marusia grįžo viena.
tono ir Birminghamo lenkų sportininkų.
Malonų svetį sanatorijoje pasveikino
Pirmąjį puslaikį aiškiai vyrauja lenkai,
vietos šalpos pirm. J. Vaivada, drauge iš Ji greitai ėjo takeliu, tai kildama į kaubu
staigiais prasiveržimais ir taikliais mėty
reikšdamas dėkingumą už rūpinimąsi li rėlį, tai slėpdamasi krūmuose. Kelią mer
mais laimi 29:19.
goniais, o p. E. Markvaldaitė ligonių var gaitė žinojo gerai. Juk dažnai vaikščiojo
Antrąjį puslaikį mūsiškiai tvirčiau su
du įteikė svečiui gėlių puokštę.
siima ir užgula lenkus. Kas minutę kova
Gerbiamas svetys padėkojęs už malonų šiuo keliu.
aštrėja.
Lenkai,
turėdami
dešimt
taškų
priėmimą
pareiškė visiems čia besigydan Tik šio žmogaus ji kažkodėl anksčiau
ka.
persvarą, beveik užtikrinti laimėjimų, ta
tiems lietuviams nuoširdžią užuojautą vi nesutikdavo. Jis kažkaip nepastebėtai iš
Pirmame posėdyje dalyvavo Albanijos, čiau viltiečiai nė nemano pasiduoti ir ke
sų JAV gyvenančių lietuvių, tiek senes lindo iš už kelio posūkio. Ėjo atsargiai, ap
Bulgarijos, Čekoslovakijos, Estijos, Latvi liais vykusiais prasiveržimais išlygina pir
niųjų, tiek ir naujųjų vardu, taip pat ir sidairydamas. Matėsi, kad jis nori likti ne
mojo
kėlinio
skirtumą.
Lenkų
vilkai
ima
savo asmenišką. Drauge mielasis svetys
jos, Lietuvos, Lenkijos, Rumunijos ir Ju
BELGIJA
paaiškino,
kad Balfas daro ką gali pagel pastebėtas. Taip vaikštoma tik po sveti
minutę
pasitarimui.
Vilitiečiai
taip
pat
goslavijos atstovai. Lietuvių delegaciją su
bėjimui čia likusių ligonių, vaikų, sene mą žemę.
susiburia tam pačiam tikslui. Kai belieka
Seniai
jau
šio
laikraščio
skiltyse
kas
darė p.p. Bajorinas, Vilčinskas ir Žyman trys minutės, VILTIES gynyba sustiprėja,
skaitė apie Belgijos ar Olandijos lietu lių ir aplamai visų čia Vokietijoje vargs „O kas, jeigu jis iš tikrųjų svetimas?“
tas.
o puolimas prasiveržimais lenkams su vius. Nutilo jie lyg negyventų. Kodėl? — tančių lietuvių. Ir ne vien tik Vokietijoje, Marusia jau nenuleido akių nuo žmo
Ryšium su galima Keturių Didžiųjų kon krauna keturis taškus. WILKI puolimas Gyvenimas gyvenimui nelygus: vegetuoja bet ir Austrijoje, dalinai net Prancūzijo gaus.
’' x
bei Italijoje.
ferencija Europos problemoms svarstyti, bando laimės, apšaudydami lietuvius iš visi tremtiniai kaip ir vietiniai, bet ne vi je Gerb.
štai
Marusia
pavijo
jį
ir
praėjo pro ša
kan.
Končius
toliau
aiškino,
kad
tolimų
„distancijų
“
,
tačiau
be
pasekmių.
Komitetas nutarė pasiųsti Vakarų Valsty Tuo būdu viltiečiai įrašo dar vieną laimė si lygiai sugeba ar išgali nudirbti tokių jis labai gerai pažįstąs dabartinį tremti lį. Mergaitė atrodė taip, lyg jai būtų visdarbų, kurie skambėtų laikraščiuose; ir
bių vyriausybėms memorandumą, iške jimą.
nevisur yra tiek šaunių korespondentų, nių vargą ir taip pat gerai prisimenąs tiek, kas jis. Net nepažvelgė į praeinantį.
Rungtynėse su lenkais gerai pasirodė kurie gražiai apiporintų gyvenimo ir veik ankstyvesnį, nes Vokietijoje esąs jau ke Ir šis į ją neatkreipė dėmesio.
liant reikalą atstatyti nepriklausomybę
lintą kartą. Ypač jis gerai pažįstąs ligo
komunistų pavergtiems Rytų ir Vid. Eu V. Karnilavičius ir B. Viliunas. Žaidė ir los įvykius dailiai ir pagausinant.
taškus pelnė: V. Kelmistraitis — 13; W.
O vis dėlto gyvename — lietuviai Belgi nių būklę, nes ir pats buvęs sunkus ligo „O gal man tik pasirodė, gal į svečius ropos kraštams.
nis.
Todėl ligonius ypač mielai lankąs pas ką nors atvažiavo. Bet jeigu jis savas,
Nigthingale — 14; V. Karnilavičius — 10;
ir Olandijoj.
Komiteto generaliniu sekretorium viene U. Manga — 6: B. Viliunas — 4; J. Snabai jojPora
lietuviukų atvyko iš amžinybės pir (pas gautingiškius jau trečią kartą), nors tai nesupyks“.
riems metams išrinktas Dr. J. Staržewski tis — 0; S. Purėta — 0.
mą šių metų pusmetį, pora gi išvyko te neužmirštąs ir kitų vargstančių. Toliau Marusia daugiau nesvyravo. Kiek tik
nai. Olandijoje, senelių prieglaudoje As- svetys pastebėjo, kad Balfas didžiausį dė turėdama jėgų, ji nubėgo į pasienio sargy
(Lenkija). Pirmininkas bus renkamas kas
VĖL SUSITIKS VILTIS SU KOVU
tene, sausio 20 d. mirė Ona Turauskaitė, mesį kreipia į stovyklose gyvenančius, ku
mėnesį eilės tvarka iš kiekvienos tautos,
kilusi iŠ Vilkaviškio, sulaukė 62 m. amž. rie tegauna tik mažytę valdžios pašalpą bos būstą. Mergaitė bėgo trumpiausiu ke
Šį
šeštadienį,
birželio
25
d.,
viltiečiai
dalyvaujančios šioje organizacijoje.
vargas esąs milžiniškas. In liu.
vyksta į Manchester}, kur susitiks su stip Palydėti amžinybėn atvyko iš toliau kele — rentą. Ten
« * •
(ligoninėse, prieglaudose) gy Neužilgo Marusia, uždususi ir įraudusi,
riomis krepšinio komandomis — KOVU tas lietuvių su gražiu tautinių spalvų vai stitucijose
esą kiek lengviau, nes tie žmo
JONINIŲ PROGA — IŠVYKA
ir Manchesterio YMCA. Rungtynės vyks niku ir jame įrašu olandų kalboje: „Mano venantiems
nės, nors fiziniai silpnesni ar ligoniai, gau stovėjo prieš pasieniečius.
Į LIETUVIŲ SODYBĄ
ta YMCA salėje. Pradžia 3 vai. p.p. Po ilgesys į Lietuvą išsipildė Viešpatyje, ku na
geresnę — pakenčiamą valdžios para — Sulaikykite jį. Kuo greičiausiai su
ŠĮ šeštadienį, (birželio mėn. 25 d.) Joni rungtynių su KOVU, viltiečiai toje pat riuo pasitikėjau“. Toje pat prieglaudoje mą, nors ir su ja dar tenka skursti.
nis proga rengiama išvyka į Lietuvių So salėje žais su Manchesterio YMCA ko gyvena dar dvi lietuvių šeimos: Klimavi- Bet ir Balfui esą nelengv, ypač šiuo laikykite. Aš parodysiu, kur jis nuėjo.
manda. Manchesterio ir apylinkių lietu čiai ir Prielgauskai. Balandžio 28 d. Cou- laiku, kai visą dėmesį reikia kreipti į Nežinomąjį sulaikė. Marusia neapsiri
dybą, Headley Parke.
Mašina išvyks iš Londono: 2.30 vai. p.p. viai kviečiami atvykti pasižiūrėti šių rung celles, Belgijoje, vieną dieną pasirgęs mi emigraciją. Gerb. Kan. Končius nuo pat ko: paaiškėjo, kad jis tikrai buvo Tarybų
nuo Lietuvių Bažnyčio, The Oval. Hack tynių ir pasidžiaugti mūsų negausiu spor rė Jonas Šlajus. Nevedęs gyveno atskirai, įsikūrimo pradžios Balfui vadovaująs ir Sąjungos valstybinės sienos pažeidėjas.
turto neturėjo, tačiau jo mirties priežastis
ney Rd., E.2., o 3.00 vai. p.p. nuo Lietuvių tininkų būreliu.
dar neišaiškinta, nes kaip staiga mirė, dar jo reikalus gerai pažįstąs. Esą pradžioje
Namų, 1, Ladbroke Gardens, W.11.
labai daug aukojo senieji išeiviai.
staigiau buvo sekančios dienos rytą palai Balfui
LAIMINGIAUSIEJI
Mašina grįš į Londoną sekmadienį (bir STOKE ON TRENT
dotas, net nepranešus lietuviams kaimy Dabar pastarieji pradeda rodyti nuovargį.
želio mėn. 26 d.,) 8.00 vai. vakare.
LAIMINGIAUSIŲJŲ
Bet
už
tai
naujieji
ateiviai
naujaku

keliuose gyvenimas tra
Norintieji šioje dviejų dienų išvykoje
Š.m. liepos mėn. 2 d., 5 vai. p.p. Sneyd nams.neiTremties
savo žemės ilgesys jo nesustipri riai stoja į senųjų eiles. Ir tai esą labai Kartais mes mėgstame klausti save ar
dalyvauti, maloniai prašomi ligi šeštadie Arms hotelyje, Tunstalyje, kviečiamas pus,
na.
Tebūnie,
jums
abiems čia prieglauda džiugu, nes naujieji taip pat paremia ne savo bičiulį, kas yra pasaulyje laimin
nio užsirašyti pas E. Matuką, 1, Ladbroke DBLS Stoke on Trent skyriaus narių vi ligi Prisikėlimo.
tik šalpa, bet ir kitokia reikalinga pagal giausias. Sunku rasti patenkinamą atsa
Gardens, W.ll, Tel. BAYswater 5511.
suotinis
kymą, nes ne visi vienodai žiūrime į lai
Išvyko užjūriuosna iš Liežo p. Kemžū- ba.
Kelionė kainuos 15/-, o nakvynė ir pus
SUSIRINKIMAS
Balfas labai daug paramos gauna iš mę. šį kartą laiskime sau iškelti lengves
ros šeima.
ryčiai 8/- vienam asmeniui.
JAV
valdžios,
ypač
maistu,
kaip
sviestas
nį klausimą, būtent — kas laimingiausias
Joninių laužo programą išpildys Lon Dienotvarkėje: Valdybos pranešimai. Re Balandžio mėn. susitarė Belgijos-Olan- sūris ir kita. Dar prieš pat išvykdamas į yra
Sovietų sąjungoje. Atrodo, jog atsa
vizijos Komisijos pranešimas, naujų na dijos ir Liuksemburgo vyriausybės leisti
dono lietuviai skautais.
Europą,
gerb.
Balfo
Pirmininkas
buvęs
kymo neteks ilgai laukti, nes jis pats
rių priėmimas, naujos valdybos rinkimai, tremtinius laisvai judėti tarp tų šalių ne
* * *
apsilankęs
pas
JAV
prezidentą
ir
gavęs
krinta
ant padėklo.
varžant vyžomis. Lietuviai, norį iš Belgi
klausimai ir sumanymai.
„VESTENDAS — ESTENDAS“
Ta proga, susirinkimui pasibaigus, ren jos pasiekti Olandiją, turi turėti Belgų ke iš jo pažadą dėl tolimesnės įvairios para O tas atsakymas yra, kad laimingiausi
Sekmadienį, birželio 26 d., 9 vai. ryte giamas
lionės pasą (Titre de voyage), kur turi mos.
Sovietų Sąjungoje yra savo laiku mirę
BENDRAS POBŪVIS
būti pažymėta, kad nereikia į minėtas ša Gelbsti Balfui ir vokiečių valdžia, vel žmonės, .pabrėžiame, savo laiku. Jei taip,
prie Parapijos Bažnyčios renkasi gegužitui perveždama siuntas bei kitokiais bū tai kaip reikia nustatytu laiku mirti? Ot
lis
vyžų.
Pasas
kainuoja
115
fr.
Dabar
pa

Šokiai. Pradžia 6 vai. Visi svečiai mie
ninkai ekskursijai į Lietuvių Sodybą, kur
sų skyrius pasiekiamas nauju adresu: dais. Tik vokiečiai labai griežtai žiūri, čia tai ir yra menas, kurį ne visi raudo
Rytin. Londono lietuviai rengia gegužynę. lai bus sutikti.
kad šalpai skirtas maistas nebūtų parda
Stoke on Trent Skyriaus Valdyba Bureau des Passeports; 24. Av. des Arts; vinėjamas — jį turi naudoti tik šelpiamie nieji dignitoriai supranta. Visiškai natūra
Gegužynei gros Londono lietuvių orkest
Bruxelles. Vienai dienai įvažiuoti Olandi* * *
lu, kad mirties ir komunistai bijo, visaip
jon užtenka savo valsčiaus išduoto žandar ji tiesioginiai.
ras. Geram orui esant, Sodybos aikštėje
jos išsisukinėdami, gerdami vaistą
Apylinkėje gyvena apie 50 lietuvių. Na merijos pažymėjimo sienai pereiti.
Balfo šalpa esanti teikiama visiems ly nuo
įvyks futbolo rungtynės tarp iš vakaro at riais tėra užsirašę apie 30. Kodėl kiti ne Gegužio 15 d. vykusiai paminėta Moti giai. Nei tikyba, nei partijos Balfui neeg ir atostogaudami buvusių caru vasarvie
vykusių ekskursantų ir sekmadienio gegu nori būti DBLS nariais? Atrodo, kad tie nos Diena Lieže. Po pamaldų pats minėji zistuoja. Balfui egzistuoja tik vargstantis tėse. Tačiau jie tuo nepasitamauja savo
ateičiai. Laiku miręs bolševikas dar yra
itaininkų. Rungtynės pavadintos „Esten- „kiti“, tai kažkokie specialūs lietuviai. mas vyko itin gražiai ir skoningai pada žmogus! Kai yra galimybė, tai gelbstima šis tas, dar pakalbama apie jį, dar pava
vienas
kitas
užklausiamas,
ar
pakvie

net
kitoms
tautybėms.
Kadangi
latviai
ir
Kai
bintoje
salėje,
kur
minėjimo
programą
iš

da$—Vestendas“.
estai savo panašių organizacijų kaip Bal dinama miesto gatvė jo vardu, o jau nečiamas jungtis prie bendrojo būrio — bū
Tie, kurie nebetilptų į ekskursijų auto ti Sąjungos nariais, atsakymas toks: — ne pildė be Belgijos lietuvių veikėjų svečiai fas neturi, tai gerb. kan. Končius savo laiku išnykęs raudonasis — neduok Die
Olandijos
Limburgo
lietuviai
gražiai
su

ve! Negali balsiai nė jo vardo minėti. Jis
busus, prašomi atvykti traukiniu Water noriu savo pinigais remti, centro biznierių, vaidinę Br. Gailiūtės scenos vaizdelį iniciatyva ir jiems išrūpinęs JAV valdžio maišomas
su purvais, koneveikiamas, kei
loo stoties 6 perono iki Aidershot, o iš čia nenoriu priklausyti jokiai partijai; tikras „Žmonoje gerbk motiną“. Po minėjimo lie je šiek tiek paramos maistu ir šia proga kiamas; jo vardas dingsta nuo žemėlapių,
drauge
atvežęs.
(Kai
latviai
ir
estai
tas
lietuvis
neturįs
palipėjęs
ant
stogo
šaukti
tuviai pasisiūbavo groįant lietuviškai mu
autobusu nr. 6 iki New Inn.
iš enciklopedijų, vadovėlių; jo gimtinė su
dovanas gavo, tai buvo be galo nustebinti lyginama
— aš lietuvis!
zikai lietuviškoje geguzynėje.
* * *
su žeme.
Suprantama, kad toksai atsakymas ne Gavus naujų lietuviškų knygų praplės ir reiškė nepaprastą dėkingumą).
Bet kalbėkime konkrečiai. Ar Leninas
PAMALDOS LIETUVIŲ SODYBOJE
turi nei logikos, nei tiesos, o lietuvišku ta Skrajojanti Biblioteka, kurios skyriai Po pranešimo gerb. svetys pasikalbėji nelaimingesnis
, Buchariną? Aišku,
formoj ištyrė ligonių būklę, sužinojo kad laimingesnis. užTaip
Šį sekmadienį, birželio 26 d., 12 vai Lie mo tai pas eilinį Lietuvos žydeli būdavo įkurti visose tirštesnėse lietuvių apylinkė mo
pat Kirovas yra
jų
pageidavimus
ir
pažadėjo
atitinkamai
žymiai
daugiau.
Tokio
atsakymo
autoriai
se.
už Ordžonikidzę, Čkalovas
_ ivių Sodyboje Londono lietuvių parapi nepagalvoja, kad visų pavergtų kraštų iš
paremti. Visas pašnekesys praėjo labai laimingesnis
jos klebonas., kun. Kazlauskas laikys pa eivija yra susigrupavusi, susiorganizavu LIET. REZISTENCIJOS BUV. POLITI jaukioj vieni kitų supratimo nuotaikoj. už Vasilijų Staliną, Višinskis už Dekohozovą, Ždanovas. sakysim, už Beriją. Tai
maldas. šeštadienio ir sekmadienio eks si, nes tik būdami organizuoti galime šį
Išvykdamas mielasis svetys gautingiš- tik
NIŲ KALINIŲ SĄJ. PAREIŠKIMAS
keli pavyzdžiai. Imkime dabar gyvuo
kursijų dalyviai kviečiami išklausyti šv. tą nuveikti tiek lietuvybės reikale, tiek ir Prieš kurį laiką „Laisvojoje Lietuvoje“ kiams palinkėjo greitai pasveikti, palikti sius. šiandien smarkiai spėliojama apie
bendrajame,
nepaisant
asmeninių
pažiū

šią
sanatoriją
ir
po
to
laimingai
gyventi.
Mišių Lietuvių Sodyboje.
Malenkovo likimą. Mūsų manymu, jis jau
rų, mūsų uždavinyje. Ar mes, šio krašto (240 Nr.) pasirodė žinutė, kad Jonas RiM. M. (ELI)
• ♦ *
pavėlavo mirti, jau popiet šaukštai. Jam
lietuviai, turėtume laikraštį, turėtume mašauskas yra paruošęs spaudai knygą
'4
Lenino mauzolėjuje nebebus vietos greta
Londone lietuvių vardu namus, ar turėtu „Sovietinis Genocidas Lietuvoje“, kurią iš
„GROŽVYLĖS MEILĖ“
DOVANA LIETUVAI
tėvo ir mokytojo. Neiškirs skylės jo pele
me neseniai įsigytą lietuvių vasarvietę, leisianti buv. Politinių Kalinių Sąjunga.
Tokia antrašte šią savaitę NIDOS Kny jei visi taip galvotų, kaip tie, taip save va Knygos išleidimas kainuosiąs apie 7.000 Daug projektų buvo ir dar dabar yra, nams nė Kremliaus sienoje. Nesvarbu,
gų Klubas išsiuntinėjo savo nariams Pet diną „specialus lietuviai“? Šiuo metu visą dolerių, todėl iš anksto renkama prenume ką mes turėtume padovanoti vėl atgausi kad jis, palyginti, dar jaunas; vargas, kad
Malenkovas nesusigriebė laiku mirti. Ne
ronėlės Orintaitės knygą. Tai jau aštun naštą neša tūkstantis lietuvių, tuo tarpu rata.
mai laisvę Lietuvai. Vienas konkretus pro
šiame krašte yra žymiai daugiau, ta Lietuvos Rezistencijos buv. Politinių jektas jau vykdomas. Nepriklausomam bent jis per vieną naktį išskerstų visus
tasis Nidos Knygų Klubo leidinys. Knyga jų
savo priešininkus. Tuo atveju jau jie būtų
Kalinių
Sąjungos
Centro
Valdyba
pasiun

čiau likusieji noriai pasidžiaugia to tūks
atsikursimai Lietuvai ruošia nelaiku mirę. Todėl peršasi išvada, kad
techniškai gražiai atspausdinta, 166 pusla tančio darbais, patys niekur nė penu, nei tė „Laisvosios Lietuvos“ redaktoriui raš gyvenimui
mas kraitis — Pasaulio Lietuviu Archy komunistui niekad nereikia vengti mir
pių, nariams tekaštuoja 3 šilingai. Ame darbu neprisidėdami, išsisukinėdami įvai tą, prašydama paskelbti jį spaudoje. Raš vas. Šis Archyvas, kai tik bus galima, bus ties,
jei jis nori būti vienas laimingiausių,
riais nepagrįstais pretekstais priklausyti to turinys buvo šis:
rikoje ir Kanadoje — 1 doleris.
pargabentas į Lietuvą. Tad kuris padova
nepartinei Lietuvių Sąjungos organizaci „Lietuvos Rezistencijos buv. Politinių noja kokį nors dalyką šiai įstaigai, tas pa nes vėliau teisme prašytis kulkų ar kar
♦ * *
tuvių — nedidelis malonumas.
jai, gailėdamiesi 6 penų per savaitę vie Kalinių Centro Valdyba atkreipia visuo
pačiai Lietuvai. Reikia tikėtis, Kai dėl mūsų, mes nei vienu, nei kitu
NIDOS KNYGŲ KLUBO LEIDINIAI — nybei paženklinti. Jiems nepatogu, jiems menės dėmesį, kad Jonas Rimašauskas dovanoja
nebus
nė
vieno
tautiečio,
kuris
nieko
ne

DOVANA LITUANISTIKOS MOKINIAMS gėda! Jiems gėda ir nepatogu sumokėti minėtai knygai medžiagą surinko Sąjun padovanotų, nes šioj įstaigoj turi būti su komunisto nusispardymo atveju nė kiek
Tokia jau raudonojo ro
per mėnesį laikraščiui, gėda 3 šilingų gos pavedimu ir parama. Tačiau minėtos rinkta po pasaulį išmėtytų lietuviu veik nesijaudiname.
Augštesniosios Lituanistikos Mokyklos 2/6
jaus tvarka.
per mėnesį lietuviškai knygai! Deja, jiems knygos redakcijos nėra mačiusi nei jos ap los pėdsakai.
robavusi,
o
taip
pat
nėra
įgaliavusi
p.
RiS. Ž-s
Tėvų Komitetas, tos mokyklos mokslo me nėra gėdos paikais prasimanymais ir iš
mašauską ją spausdinti ar platinti Sąjun Pasaulio Lietuvių Archyvas renka ar
tų užbaigimo proga, pažangesniems moki piršto išlaužtais gandais niekinti ir kone gos
chyvinę, bibliografinę (spaudą) ir muzėLietuvos pajūrio gintaras
vardu“.
niams paskyrė dovanas, kurių tarpe yra veikti visą tai, kas bendromis jėgomis pa Tą raštą pasirašė visa Lietuvos Rezis jinę medžiagą.
Stuttgarte, Vakarų Vokietijoje, atidary
daryta,
kas
daroma.
Jiems
nėra
gėdos
kur
Kas
norėtų
platesnių
informacijų
gau

.Nidos“ Knygų Klubo leidiniai. Nidos styti kitų nesidėti prie bendrojo lietuviš tencijos buv. Politinių Kalinių Sąjungos
prašoma pranešti savo adresą. Siųsti tas gintaro muzėjus. Jame išstatyti reti
knygų metinė prenumerata atiteko moki ko darbo, nes jie laiko save „augštesniais Centro Valdyba. Deja, „Laisvoji Lietuva“ ti,
istorinę medžiagą ir prašyti informacijų gintaro pavyzdžiai, rasti Lietuvos ir Ryt
šio
rašto
iki
šiol
dar
nepaskelbė.
Dar
dau

nei BIRUTEI PLEŠKYTEI, gyvenančiai lietuviais“, tuo tarpu ir kaimo bobutė žino giau: gegužio 26 d. (Nr. 243) ji, o taip pat šiuo adresu. Pasaulio Lietuvių Archyvas, prūsių pajūryje. Taip pat išstatyta nema
jo ir žino, kad be organizuotumo nieko na
2601 W. Marquette Rd., Chicago 29, Ill. ža gintaro dirbinių.. Tai tylūs liudininkai
Ohicagoje.
šesnio negalima pasiekti, nieko nuveikti. ir „Draugas“ (birželio 1 d. Nr. 127) at
PLA Vadovybė Baltijos pajūrio žilosios senovės.
* * *
Hamburge, šiaurės Vokietijoje, veikia
Jie nė nepagalvoja, kas būtų su mūsų lie spausdino straipsnelį „Paminklas komuniz
NAUJAS PLA ĮGALIOTINIS
stambesnė gintaro apdirbimo įmonė, kuri
tuviškumu, jei visi taip elgtųsi, kaip jie? mo aukoms“, po kuriuo pasirašė Liet,
LABAI
PRAŠAU
NEDEGINTI...
buv.
Polit.
Kalinių
S-gos
Ohicagoje
Valdy

dar ir šiandien apdirba gintarą, Antrojo
Gražu būtų, jei kartą ir jie susiprastų
Naujuoju Pasaulio Lietuvių Archyvo
ba. Straipsnelyje lietuvių visuomenė pra Spaudoje randame vis daugiau ir dau Karo pabaigoje evakuota įš Karaliaučiaus
įgaliotinių D. Britanijoje DBLS-gos Cent ir mestų „augstąją politiką“, vieningai dė šoma
iš
anksto
užsiprenumeruoti
knygą
ro Valdyba pakvietė ponią O. Kairiūkštie- tųsi prie bendro darbo, prie bendros
žinių apie istorinės medžiagos sunai ir Klaipėdos.
Genocidas Lietuvoje“, pinigus giau
kinimus. Seniau vienas laikraštis paskel Iš praeities žinoma, kad jau žiloje seno
rię. Iki šiol tas pareigas ėjo p. K. Baraus DBLS organizacijos, o toksai prisidėjimas „Sovietinis
siųsti
Mr,
Juozo
Žičkaus
vardu.
Skelbia

būtų mums visiems ir jiems žymiai nau mą, kad knygą leidžia Lietuvių buvusių bė, kaip vieno žymiausių veikėjų archy vėje Lietuvos pajūrio auksas — gintaras,
kas.
* * *
dingesnis ir prasmingesnis.
vas buvo parduotas makulatūrai, kitas — tolimais keliais patekdavo iki Persijos,
Pc’itiniu Kalinių Sąjunga Ohicagoje.
Vyt. Andr.
kaip
vienas asmuo besikraustydamas spau kur tais laikais buvo vertinamas labiau
REGISTRACIJOS REIKALU
Atkreipiame dėmesį, kad straipsnyje mi dą paliko
kaip kitas didelį laikraš negu tikrasis auksas.
nimas knvgos leidėjas (Lietuvių buvusių čių rinkinįjėloje,
Primename, kad šiame krašte veikian
sudegino...
Be to, daugelis vei Kai šiemet Vakarų Vokietijoje lankėsi
FORT
WILIAM
Politinių Kalinių Sąjunga Ohicagoje) ne kėjų žodžiu papasakojo,
čiomis taisyklėmis visi užsieniečiai darbo,
kaip sunaikinti Persijos monarchas su žmona — jiedu bu
turi nieko bendro su Lietuvos Rezistenci organizacijų archyvai, knygynai
gyvenamosios vietos ir p- cfesijos pakeiti
ir kita vo apdovanoti Baltijos jūros gintaro do
Maždaug
prieš
aštuoneris
metus
j
kal

joj
buv.
Politinių
Kalinių
Sąjunga,
kuri
mo atveju turi apie tai pranešti policijai,
vana. Pastaruoju metu pastebima gyva
brangi
istorinė
medžiaga.
nuotą
Škotijos
vietovę,
Fort
Wiliam,
atvy
Jonui
Rimašauskui
buvo
pavedusi
tvarky

kuri tuos pakeitimus užregistruoja. Pasi
Labai prašau jokiu budu nenaikinti isto gintaro prekyba Jungtinėse Amerikos
keitimus šeimoje — gimimus, mirimus, iš ko 35 lietuviai pelnytis duoną kasdieninę, ti Tautinės Martyriologijos skyrių. Ta rinės
medžiagos. Naikinant daromas dide Valstybėse. Pasirodo, kad Sovietų užsie
siskyrimus, išvykimus taip pat reikia re priekyje su A Dičpetriu. Atvykusieji ga čiau .Ton'” ^imąšąuskas neturi jokių įga lis nusikalstamas
darbas prieš tautą, jos nio prekybos įstaigos pagrobtą Lietuvos
gistruoti. Tai nėra sunku, bet išvengiama vo darbą aliuminijaus fabrike, o kamba liojimų sm-ink»-'s medžiagos spausdinti be mokslą, jos kultūrą.
Kiekvieną archyvinį pajūrio gintarą gabena į Ameriką. Tačiau
nemalonumų. Šiomis dienomis Sloughe gy rius B.A. hostelyje. Dienoms bėgant, lie Lietuvos Rezistencijos buv. Politinių Ka lapelį, kiekvieną knygą
laikrašti ir jis leidžiamas apyvarton ne su sovietine
venanti lenkė už nepareiškimą policijai tuvių būrys mažėjo ir šiuo metu iš buvu liniu Sąjungos Centro Valdybos žinios bei kiekvieną muzėjinį dalykėlįar siųskite
Pa etikete, bet Lietuvos vardu. Taip elgiasi
sios
gražios
draugijos
beliko
6:
du
tebegy

sutikimo.
asmeninių duomenų buvo nubausta trimis
saulio
Lietuvių
Archyvui,
2601
W.
Mar
 Sovietai žinodami, kad jų vardu paleistų
vena
hostelyje,
o
keturi
privačiai.
Visi
ki

Šį raštą skelbiame dėl to, kad vėliau
svarais.
gintarinių gaminių paklausa būtų maža.
ti išsisklaidė, jieškodami geresnių vietų. visuomenė nekaltintų mūsų, kaip už „Stop quette Rd., Chicago 29, DI., USA.
Sovietai, į Ameriką nukreipdami Lietu
V. Liulevičius, PLA Direktorius vos
Kiek vėliau prie šešetuko prisidėjo 3 lie Genocide“ ženklelius, kuriuos Jonas Ri
gintaro gaminius, siekia prisižvejoti
tuvių šeimos. Tuo būdu Fort Wiliam vie mašauskas platino Lietuvos Rezistencijos
dolerių, kurių jiems labai trūksta.
AUKOKIME TAUTOS FONDUI
tovėje šiuo mteu gyvena penki viengun buv. Politinių Kalinių Sąjungos vardu,
TRUMPA DIENA
keturios šeimos. Iš to skaičiaus bet iki šiol dar nėra už juos atsiskaitęs ir Birželio mėnesio tragiškų lietuvių tau
bus tiems, kurie skaitys įdomų Alės Rū giai irSąjungai
SMARKUS TĖVELIS
priklauso du lietuviai.
tuo reikalu visai neatsako į Centro Val tai įvykįų sukakties dienomis prisiminki
tos premijuotą romaną „Trumpa Diena“ DBL
Sov. Sąjungos okupacinis komendantas
Sekminių
proga
šį
tolimą
kampelį
ap

dybos
raštus.
(29 ši. 4 d.). Nepaprastai gražūs pasiskai
iš Glasgovo svečiai — kun. Gutaus
Lietuvos Rezistencijos buv. Politinių me pavergtą tėvynę ir pasiryžkime dar Allensteige, netoli Linzo (Austrijoj), vie
tymai Vaičiulaičio prabangiškai išleistoje lankė
ir šv. Cecilijos choro dirigentė Mullen
Kalinių Sąjungos Centro Valdyba
tvirčiau remti kovą dėl Lietuvos išlaisvi ną rytą iš piktumo net pamėlynavo, kada
knygoje PASAKOJIMAI, (28 ši.), o buvu kas
atsikėlęs pamatė ant savo vilos sienų „iš
su vyru. Kun. Gutauskas atlaikė lietu
Kun. Vytautas Pikturna
nimo.
sieji kariai ras daug bendru išgyvenimų viams
paišytas“ svastikas. Jis įsakė savo paval
pamaldas ir pamokslo žodžiais pa
Vaclovas Alksninis
Vaičeliūno knygoje TĖVYNES SARGYBO guodė neskaitlingą
Jūsų
auka
Tautos
Fondui
priartins
iš

diniams ir austrams policininkams suras
lietuvių koloniją, daly
Juozas Kojelis
JE (22 ši.).
ti nusikaltėlį ir jį griežčiausiai nubausti.
laisvinimo dieną.
vavusią pamaldose.
Povilas Žiūkus
Tas ir kitas knygas galima gauti pas
Malonu, kai retkarčiais kas nors aplan
Kun. Jurgis Paransevičius
Aukas prašome siųsti: Tautos Fondo Komendantas buvo įsitikinęs, kad tai ne
D. Daunoraitę, 49, Thornton Ave. London ko lietuvius, toliau gyvenančius nuo skait
nacių grupės darbas.
Vaclovas Sidzikauskas
Atstovybei,
1, Ladbroke Gardens, London, legalios
PoDcija surado „nusikaltėlius“ -- tai
w.4. Ten pat reikia atsilyginti ir už Liet. tingesnių lietuvių kolonijų. __ ,
Dr. Bronius Nemickaą
W.H.
L, M-šis
Enciklopedijos 5 tomą!
buvo paties komendanto valkai.
Jonas Šlepetys
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.

«
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PLUNKSNAGRAUŽIO
— Vliko Pirmininkas ir Vykdomoji Ta
ryba atsistatydina -— paskelbė pereitams
numeryje „E. Lietuvis“, persispausdinęs
iš Eltos biuletenio gana sensacingą žinią,
kuri taip suredaguota, kad ir atmintinai
išmokus, negali žmogus suprasti, kaip ten
iš tikrųjų yra. Taip moksliškai sureda
guota, kad, stačiai ima noras pacituoti:
„VLIKo dauguma pareiškė savo norą, kad
ji yra nusistačiusi dabartinę daugumą dar
daugiau praplėsti. Turint galvoje Ūkinin
kų Partijos ir Socialdemokratų atstovų
pareikštą pageidavimą, kad ir socialde
mokratai būtų įjungti į Vliko vadovauja
mąjį darbą, draugiškumo ir solidarumo
principais prieita prie vieningo nusistaty
mo — jieškoti ir svarstyti visus būdus,
kurie prie to vestų. Yra sutarta, kad iki
š.m. liepos mėn. galo, susisiekus su Vliką
sudarančių grupių centrais, Vlikas susi
rinks priimti nutarimų, kurie vestų prie
šio bendradarbiavimo įgyvendinimo, pa
grįsto kiek galint platesne baze“.
Ir „Dabartinės Lietuvių Kalbos žodyną“
paėmęs nesupratau, kas čia pasakyta. J^'
atsirastų skaitytojų, sugebančių šį tekstą
išversti, būtų gera, kad „paaiškinimas“
rastų vietos „E. Lietuvyje“, nes, tikiuos,
kad ne aš vienas toks nemokša.

Dievagojuos kad ne mano galvai mąs
tyti apie VLIKo persitvarkymus. Tačiau
vieną pastabėlę kniedi užrašyti: čia pat
liepos mėnuo, kada numatoma įvyksianti
Ženevoje konferencija, kurioje gali iškilti
Lietuvos klausimas. Tai nepaprastai di
delės reikšmės momentas, galįs nulemti
ilgesniam metui mūsų pavergtojo krašto
likimą. Ir tokį mėtą mūsų Vyriausias Lais
vinimo Komitetas rado tinkamą laiką jieš
koti tarpusavio partijų ir partijėlių gin
čui spręsti ir „pagrįsto kiek galint plates
ne baze bendradarbiavimo įgyvendinimo“
jieškoti, užuot visas jėgas nukreipus į tą
„bazę“, kurioje busimosios konferencijos
metu sėdės mūsų Krašto pavergėjas, su
kuriuo kovoti ir yra VLIKo pirmasis ir
vienintelis uždavinys.
■ Kaune turėjau pažįstamą žydą, anuo
met gaminusį dantims pastą, muilą, kve
palus. Jis pasisakydavo, kad dantų pastos
ar muilo gamyba atsieinanti žymiai pi
giau, negu tų gaminių reklama, be kurios
neįmanu užkariauti rinkos. Stambios su
mos, mestos reklamai, visada atnešdavo
gerą pelną
Kremliaus valdovai, eksportuodami ko
munizmo idėjas užsienin, nesigaili aukso,
žinodami, kad ir prasčiausios kokybės
„muilas“, gerai išreklamuotas, atneš jiems
pelną. Neseniai Londone pasirodė Andrew
Rothstein'o „Peaceful Coexistence“ kny
ga, kurią pavarčius, nesunkiai galima
įspėti, kad tai nauja Kremliaus „muilo“
reklama, už kurią nesigailėta aukso. Kny
gos autorius tvirtina, kad Vakarų pasau
lio taikus sugyvenimas su sovietine Rusi
ja yra įmanomas, jei tik Vakarai to norė
tų... 191 puslapio knygoje daug kalbama
ir apie sovietų „išlaisvintus“ kraštus, jų
tarpe ir apie Pabaltijo valstybes. Mr. Roth
šteinas, rašydamas apie mus, šitaip maž
daug kalba:
„Pabaltijo valstybės jau Pirmojo Pasau
linio karo pabaigoje troško įsijungti į So
vietų Sąjungą. Tų tautų valia buvo sulau
žyta svetimų kariuomenės armijų, kurios,
įžengusios į Lietuvos, Latvijos ir Estijos
teritorijas, primetė tiems kraštams nepri
klausomybes. Pradžioje šios tautos turė
jusios sutikti su susidariusia padėtimi, bet
kai tik pasitaikė proga, kuo skubiausiai
prisijungė prie sovietinių tautų šeimos.

Lietuviu
KLU PAS
1, LADBROKE GARDENS.
LONDON, W.U

Šjm. birželio mėn. 25 d., 7,30 vai.
rengiami

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

Š.m. liepos mėn. 2 d. 7,30 vai.

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

SAVININKO ĮSPŪDŽIAI

Nr. 24. (404) 23, VI. 1955

(atkelta Iš pal. 1.)
BIRŽELIO TRAGEDIJOS MINĖJIMAI

kinimo telegramą atsiuntė ir prez. Eisenhowefis. Straipsnį apie Lietuvą laikraštis
įsidėjo vedamuoju pavadinimu ,/Pabaltijo
Eidamas keliuku išgirdau netoliese esan vo tik kada buvau Vilniuje GeStaPo tar valstybių pavergimas“. 2) „Bund“, yra žy
Šveicarijos sostinės dienraštis
čiuose krūmuose sausų šakų braškėjimą dytas ir po to perduotas vokiečių teismui miausias
ir atstovauja vad. „laisvamanių“ (libera
ir lapų šlamėjimą. Už kelių sekundžių iš kaip karo sabotažininkas — šis tautietis, lų) partijai, kuriai priklauso dabartinis »
krūmų išniro Anglijos Skautų Rajono va atrodė, nebuvo įtikintas, bet, ačiū jam, pa valstybės prezidentas ir užsienio reikalų
Hyde Parko sovietinio muilo reklamuo das, sktn. K. Vaitkevičius. Kai taikstėsi galiau paliko mane ramybėj... Taip man ministeris. Be to, kabinete yra dar du tos
tojai turės „nesugriaunamų istorinių do mane pasveikinti, tai nė nepajutau, kaip ir nepaaiškėjo, ar šią istoriją jis išsigal partijos ministerial (karo ir ūkio). Straip
kumentų“, pasinaudodami Mr. Rothsteino iš pagarbos priklaupiau prieš jį. Juk ar vojo, ar susapnavo, ar buvo padauginęs snis apie Lietuvą įdėtas pirmame pusla
3) „National-Zeitung“ Bazelyje įsi
knyga, kurią išleido Penguin leidykla, tai juokai sutikti vadą šioj demokratiš paimti neribotą vaizduotę sukeliančių pyje.
dėjo vedamąjį straipsnį pavadinimu „Pa
nes, rasit, čia kiek pelningesnis biznelis, kiausioj šaly! Pasirodo, šis vadas jau nuo vaistų, ar?...
baltijo subolševikinimo 15 metų sukak
“. Tas dienraštis stovi išsiplatinimo at
negd mano pažįstamo kauniečio žydo su pat ryto slampinėjo po pievas ir krūmus,
Pasuku į kitą aikštės pusę ir matau tis
antroje vietoje po „Neue Zuermuilu...
jieškodamas tinkamos vietos šios vasaros pievele brendantį, džiaugsmu švytintį po- žvilgiu
cher Zeitung“. 4) „Basler — Nachrichjaunimo stovyklai. Man buvo keista, kad etą švalkų. (Matyt, jam pavyko užmegs- ten“ dienraštis laikomas augšto standarto
Naujausiame „Santarvės“ žurnalo nu taip ilgai reikia jieškoti stovyklai vietos? ti malonią pažintį...) Jis, atrodė, pirkiniu laikraščiu. Įsidėjo žymioje vietoje straips
meryje, kalbos klausimais skyriuje, žur Juk, rodos, kur pastatysi palapines, ten —■ Sodyba patenkintas ir pasiryžęs šį rei nį apie Lietuvą. 5) „Tages — Anzeiger“
Zueriche yra didžiausią tiražą visoje Švei
nalo bendradarbis Br. R. plačiau apžvel ir bus stovyklavietė. Taip jam ir pasa kalą remti iki begalybių, bet... bet kartu carijoje turįs dienraštis, kurį praktiškai
gia „Santarvės“ straipsnių kalbą, išmar kiau. Jis, pasižiūrėjo į mane, nusišypsojo DBL Sąjungai ir baisius reikalavimus iš kiekviena Zuericho šeima, o Zuerichas va
gintą tarptautiniais žodžiais. Br. R., iš ir ramiai pasakė:
kėlė. Savo „ultimatumą“, jis išreiškė dina tokį pat vaidmenį Šveicarijoje, kaip
New Yorkas Amerikoje. Įsidėjo pirmame
— Tinkamą vietą stovyklai parinkti nė trumpai:
lukštenęs kelis straipsnius, pabaigoje ima
pavadinimu „Išgyventoji koeg
pavyzdžiu pulk. T. Vidugirio atsiminimų ra jau taip lengva ir paprasta. Čia tau ne — Tegu tik Sąjunga mus aprūpina mer puslapyje
zistencija“. 6) „Tribune de Geneve“ yra
kalbą, kuri apsiėjo ir be svetimybių, kur receptą parašyti...
gaitėmis, — tai mes jai nieko nesigailė iabiausia išsiplatinęs dienraštis prancūzų
pasakyta aiškiai ir kiekvienam skaitytoVyras, rinkęs jau keliasdešimt kartų simi..
kalba. Įsidėjo vedamąjį straipsnį. 7)
stovyklai vietą, matyt, žino, ką kalba.
jui suprantamai.
Pavakary aikštėje matėsi grupelės įsi „Journal de Geneve“ yra plačiai skaito
dienraštis, tokio pat tipo, kaip ir
Pagaliau nedrąsiai užsimenu ar ir šįmet smaginusių tautiečių, bet prie jų prieiti mas
„Santarvės“ Redaktorius, įlaužęs pulk.
„Basler Nachrichten“. Straipsnį pasirašė
teiksis
mane
priimti
stovyklauti?
jau
buvo
nebeįmanoma,
nes
jie
nuo
ap

pats vyr. redaktorius. 8) „Courrier de
Vidugirio atsiminimus gretimame lape po
Vadas permetė akimis mane nuo galvos linkinio pasaulio buvo atsitvėrę butelių, Geneve“ katalikų dienraštis, įsidėjo di
Br. R. sraipsnio apie svetimybes, atsimini
cigarečių, dėžučių, nuorūkų ir popierių džiulį straipsnį pavadinimu „Nusikaltimo
mų pabaigoje, prieraše apie klaidų atitai iki kojų ir drėbtelėjo:
“. Straipsnio autorius savo pa
—
Paskutinėse
dviejose
vasaros
stovyk

užtvaromis.
Nesunku įsivaizduoti, kaip priminimas
symą rašo: ERRATA — (suprask — klai
rašų užsienio skyriaus redaktorius. 9)
dų atitaisymas), o pastabos gale — Ciklo lose nebuvai pavyzdingas stovyklautojas... gražioji aikštė atrodė kitą dieną. Bet tas „La Suisse“, visoje Šveicarijoje išsiplati
pabaiga. Mano išmone būtų geriau, jei Visiems mums buvo vargo su tavim. Bet ne taip jau svarbu: turim juk net tris di nęs Ženevos dienraštis. Jo vyr. redakto
dviejuose vedamuose straipsniuose
prie CIKLO būtų žodis „FINALAS“. Tada skautai atlaidūs ir jei pasižadėsi būti rektorius, kurie per kokią savaitę savo rius
specialiai palietė Pabaltijo problemas. 10)
tikrai būtų išvengta svetimybių: ERRATA drausmingas, punktualus, mandagus, pa laisvalaikiu galės surinkti visas šiukšles... „Berner Tagwach“, socialdemokratų or
klusnus, darbštus, paslaugus, budrus, su O gal ir prityręs šluota, valdyti Plunks- ganas, straipsnyje aštriai pasmerkė sovie
— CIKLO FINALAS...
manus linksmas, darbingas ir apskritai nagraužis gavo ten extra „jobą“?
tų agresiją prieš Pabaltijį. 11) „Berner
naudingas stovyklai, tai gali tikėtis stovyk
Sekiau ir stebėjau suvažiavimo organi Tagblatt“ paskelbė ilgą ir gražiai iliust
straipsnį pavadinimu „Su
lauti ir šįmet.
zatorius. Jie atrodė patenkinti, nes tautie ruotą vedamąjį
ŽUKOVAS IR TOLIAU SUSIRAŠINĖS
bet neužmirštas Pabaltijis“.
Išklausęs šios „litanijos“, nieko nesakęs čiai jų šauksmą — kvietimą išgirdo, gau pančiotas,
Šis dienraštis, artimas evangelikų bažny
SU EISENHOWERIU
smukau į krūmus ir tuoj išnirau kitoj siai suvažiavę iš įvairių Anglijos vietų. tiniams sluogsniams, turi didžiausią tira
Sovietų Sąjungos Krašto Apsaugos pusėj, atsidurdamas aikštėje prieš sody Bet keli iš mūsų supranta, kiek tai jiems žą Šveicarijos sostinėje. 12) Neuer Zuercher Nachrichten“, katalikų dienraštis, pa
kaštavo rūpesčių ir jėgų. Jie paaukojo vi skelbė
Ministeris Žukovas pereitą savaitę pareiš bą, kur pats sau pusbalsiu pasakiau:
savo vyr. redaktoriaus vedamąjį
kė, kad jis pasiryžęs ir toliau tęsti susira — Tipas! Dedasi visuomenininku, o ne sus savo laiko ir jėgų išteklius, kol pa straipsnį apie Lietuvą ir Pabaltijį. 13)
supranta,
kad
kenkti
kitiems,
šmeižti,
juo
ruošė
suvažiavimui
taip
apleistą
vietovę.
„Neue Berner Zeitung“ paskelbė užsienio
šinėjimą su savo „senu bičiuliu“ JAV pre
dinti kitus, reikalauti iš kitų didžiausių Neteko su jais apie tai kalbėtis, bet įdė skyriaus redaktoriaus parašu straipsnį
zidentu Eisenhoweriu.
dorybių yra daug lengviau, negu pačiam tas darbas ir organizatorių išvaizda pa „Prieš penkioliką metų raudonoji armija Pasaulio spaudoje jau buvo rašyta, kad paklusti ir būti naudingu kitiems! Aš juk kankamai apie tai bylojo. Žinoma, užuot įžygiavo į Lietuvą. M.es negalime užmir
pavergtųjų“. Šis dienraštis atstovauja
paskutiniu laiku Žukovas su Eisenhowe ne skautas, kad pajėgčiau išpildyti anuos dėkingumo, kai kas bandė net šmeižti, šti
„miestelėnų, ūkininkų ir amatininkų par
riu pasikeitė keletu laiškų. Žurnalistų reikalavimus!..
juodinti! Mes, patogiomis ekskursinėmis tijai“, kurios narys yra teisingumo ir po
klausiamas prezidentas Eisenhoweris tai
Eilutė prie valgyklos durų jau buvo be mašinomis suvažiavę, galim kritikuoti, licijos ministeris. 14) Zuericho „Die Tat“
pašventė Pabaltijui net ištisą puslapį. Šio
patvirtinęs, tačiau atsisakęs paskelbti to veik pranykusi ir greit patekau į vidų.
jieškoti priekabių kolioti: šios „dorybės“
laikraščio užsienio skyriaus re
susirašinėjimo turinį. Žukovas Britų Am Pietūs buvo ne pirmaklasiai ir ne taip jau įsisunkę j mūsų smegenis. Bet, kuris žymaus
daktorius Dr. Fleig yra vedęs estę ir Pa
basadoje Maskvoje taip pat prisipažino jau pigūs. Bet, turint galvoje jų paruoši mūsų sutiktų tiek dirbti, kaip Bajorinas, baltijui ypač palankus. 15) „Die Ostapie tą vykstantį susirašinėjimą, tačiau mo sunkumus tokiai žmonių miniai, var Daunoras, Žukauskas (miškinis), Gylys, schweiz“, St. Gallene, paskelbė ilgą straip
snį apie Lietuvą. St. Gallene yra svarbus
dėl susirašinėjimo turinio pareiškė spau- gu ar buvo įmanoma kas geresnio sukom Baublys ir kiti talkininkai?
tekstilės pramonės centras ir augštosios
dos atstovams, kad jis su Eisenhoweriu binuoti.
Dažnai grįžtu mintimis prie mūsų direk komercijos mokyklos būstinė. Katalikai
esą susitarę kol kas susirašinėjimo turi„Kelneriai“ tai tikrai buvo originalūs ir torių ir kitų centro „ponų“. Kas šiek tiek turi dabartinėje federalinėje vyriausybėje
nio neskelbti.
puikūs: tai uniformuoti Londono skautai supranta jų naštos sunkumą — neabejo tris ministerius (vidaus, susisiekimo ir fi
16 „St. Galler Tagblatt“ paskel
ir skautės. Mandagūs, vikrūs, paslaugūs, ja, kad jie yra mūsų VERGAI. Jie pasku nansų).
bė straipsnį pirmame puslapyje. Tai svar
su šypsniu, bet ir nuovargio šešėliu vei tinėmis jėgomis velka mūsų naštą, o mes bus laikraštis, ypač išsiplatinęs rytų Švei
duose. Pasirodo,-jie čia intensyviai dirbo juos kofiojam, teršiam jų vardus. Jei jie carijoje. 17) „Tuhurgauer Zeitung“ FrauIŠ TOLIMOS
dvi dienas, o išsimiegoti negalėjo, nes... netyčia suklumpa po kryžium, mes, kaip enfelde paskelbė vedamąjį straipsnį. Tas
URAGUAJAUS PADANGĖS
turi gerą vardą provincijos lei
svečiai visą naktį buvę pakilioj nuotai- tie Kristaus kankintojai, juos skaudžiai laikraštis
dinių tarpe. 18) „Oltner Tagblatt“ paskel
Čia Uraguajuje, P. Amerikoje, lietuviai koj... Ne be reikalo lietuviška patarlė sa- plakam savo aštriais, nešvariais liežu- bė
straipsnį pirmame puslapyje Oltenas
yra daugiausia susispietę Montevideo ko: — Katei žertas, pelei smertis...
viais...
yra žymus pramonės ir ypač susisiekomo
mieste. Visame krašte lietuvių esama apie
centras.
19) „Der Morgen“ Oltene yra ka
Vėliau teko išsikalbėti su keliais skau- get yra ko ir tiems „ponams“ pavydė5.000. Jau keletas metų gražiai gyvuoja
dienraštis, paskelbė vedamąjį.
tais ir apie šios vasaros stovyklą sava j a- ti Mes galim pavydėti ne augštų direkto- talikų
Uruguajaus Lietuvių Bendruomenė.
Beveik visi laikraščiai savo straipsniuo
Nuo seniai čia gerai veikia Lietuvių me miške. Iš vienos pusės jie džiaugiasi, ri'ų> redaktorių, pirmininkų titulų, bet to se specialiai paminėjo, kad Pabaltijo klau
Kultūros Draugija. Šiemet ji savo tradi kad galės stovyklauti natūralioj erdvioj malonaus pasitenkinimo savo darbo vai- simas turi būti svarstomas „keturių di
cinį margučių konkursą paįvairino kome aplinkoj, bet iš kitos pusės būkštauja, kad siais; Kas yra ką nors padaręs, ką nors džiųjų“ konferencijoje, kuri turi susirink
dija „Vestuvės už savaitės“. Turi taip pat gali būti sutrikdytas įprastas uždaras sto- sukūręs, tik tas gali suprasti kūrėjo per- ti- Ženevoje liepos mėn. viduryje. Tokiu
ir nuosavą namą, esantį lietuvių gyvena
budu šios svarbios konferencijos išvaka
mo priemiesčio Cerros viduryje. Balan vyklinis gyvenimas. Jie džiaugsis matyda- gyvenamą malonumą. Savanaudžiai, tingi rėse buvo ypač plačiai primintas Lietuvos ,
džio 24 dieną „vermutu“ paminėjo trejų mi svečius prie laužo vakare ar pietų po- niai| šmeižikai, niekad to nesupras!
vardas ir iškelta Lietuvos byla----—
Tenka dar pastebėti, kad straipsnius
metų šių patalpų užpirkimo sutartį. Drau ilsio metu, bet nenori, kad kas brautųsi į Mintys skrieja į netolimą ateitį ir kygijos Pir-kas Pr. Stanevičius papasakojo jų gyvenimą kitų metu. Tas visai supran- la klausimas: kokia šios mūsų vasarvie- apie Lietuvą paskelbė taip pat Saaro
įdomią šio namo istoriją ir pasidžiaugė,
krašto ir Liuksemburgo spauda.
jog dėka visų sutarimo, dėl kurio kartais tama. Jaunimas turi SAVO uždarą priva- tės ateitis? Kol kas, manau, niekas negali
reikią ir vieniems ir kitiems nusileisti, tų pasaulį, i kurį brautis pašaliniams būti čia pranašu. Jei kiekvienas tautietis MEMMINGENE.
Draugija jau baigianti išmokėti skolą.
(nors jie būtų tikri tėvai) nevertėtų. Pri- pasiryžtų skirti kasmet tik po vieną svavisų Bavarijos vietovių MemmingeKas savaitę įvyksta katalikų lietuviška siminkim, kad ir tėvai neleidžia savo vai- r£Įi Sodybos ateitis bus labai graži ir Svie neIšgyvena
daugiausia lietuvių. Jauno ir
sis radijo pusvalandis. Jo parėmimui dau tams brautis į jų privačius reikalus.
si jei skaitysime, kad jau mes viską pa- energingo kun. A. Bungos vadovaujami, ]
gelis uoliai aukoja. Šiemet pirmą kartą
* * * **
darėm ir Sodyba gali verstis pati, ji dar jie pasiekė gražių vaisių tiek religiniame
lietuviai atšventė Prisikėlimą savo naujo Tokie atlaidai
bei kultūriniame, tiek lietuviškųjų reika
—
- suvažiavimai yra ge
ge- kurį laiką skurs> sirginės
je Marijos širdies bažnyčioje. Prie jos pa
atstovavime svetimiesiems.
statymo savo aukomis yra prisidėję ir ra proga sutikti senus bičiulius ir pažįsta- Mums turėtų rūp.t- ne tik >)kūniški“, lų Visiems
taip skaudūs birže
Anglijos lietuviai. Už tai nuoširdi jiems
bet’7r‘ dvasiški*Sodybos reikalai.” ši’s'ody- lio įvykiai lietuviams
buvo čia gražiai paminėti. Pa
padėka! Bažnyčios vidus vis toliau įren noti apie bendrų pažįstamų gyvenimą bei 7
giedant lietuvių chorui, visi bend
giamas tėv. J. Bružikui, S.J. vadovaujant. likimą, o taip pat, žinoma, ir užmegsti ba turi virsti savotišku mūsų kultūros maldose,
rai ir kiekvienas atskirai prisiminė kruvi
švyturiu, kurio šviesa palengva sklistų į nojo
Bažnytinis choras suruošė 28 gegužio vie
1941
m. birželio aukas.
noje iš gražiausių miesto salių — Armė naujas pažintis. O tos naujos pažintys ga apylinkes ir supažindintų kaimynus su
Vienoje miesto salėje susirinko keli
nų salone — motinoms pagerbti dideli va li būti labai įdomios ar net lemtingos lietuviška dvasine kultūra. Kaip to pašimtai lietuvių iškilmingam minėjimo ak
karą. Puikiai išpildė operetę „Kaminkrė- (pvz. jei koks nors Jis susipažins su Ja!..)
tis ir malūnininkas“, sudainavo keletą gra Užmezgiau ir aš įdomią pažintį. Buvo ši siekti — palieku suplanuoti apie tai ge- tui. Minėjimą atidaręs. Valdybos vicepir
riau nusimanančiam, Pradžiai mano re- mininkas V. Bernotas, iškėlė šio susitelki
žiu dainų ir pašoko tautinių lietuviu ir
mo pobūdį. Minėjimo prelegentas J. Medu
ispanų šokių. Vakaro programą, taip pati taip. Prie manęs priėjo augalotas, gra ceptas yra toks:
šauskas, metęs trumpą žvilgsnį į aną dar
kusią publikai, beveik išimtinai atliko čia žaus kūno sudėjimo kiek pagyvenęs vy
1) Elgtis vasarvietėj ir ypač už jos ri netolimą,
bet iš mūsų atminties niekad ne
gimęs lietuvių jaunimas. Prie vakaro šif ras, prisistato, kas esąs ir pradeda pasa bų taip, kad nebūtų mažiausių skundų iš
išnyksiančią, mumyse gilias žaizdas pali
ruosimo labai daug prisidėjo V. Dorelis, koti, kad mane pažįstąs, nes Lietuvoje su
kaimynų pusės;
kusią praeity, kalbėjo apie tremtį, kuri
choro dirigentas, Stanevičienė, kuri taip
pat vadovauja šeštadienio mokyklai, kun. tikęs mane kaip GeStaPo vertėją, kai jis
2) Ne tik nešiukšlinti Sodybos, bet kiek tautžudystės akivaizdoje Įgauna savo gi
prasmę. Tremtis nesanti pasyvus lau
buvęs
vokiečių
kalinamas!
Iš
pradžių
ma
J. Giedrys, S.J. ir kiti. Vakaro pelnas —
galima prisidėti prie jos Svarinimo ir pa lią
kimas. Tremtis
veiklos laukas. Čia mes
550 pezų (apie 70 svarų) paskirti vargonų niau, kad jis juokauja, bet vėliau paaiš
gražinimo:
turime išvystyti etninio išsilaikymo, kul
įsigijimui.
kėjo, kad jis kalba rimtai. Veltui bandžiau
3) Suvažiavimų metu ar vasarojant ne- tūrinę ir politinę veiklą. Žiūrėjimas į
Uraguajaus lietuvių skaudulys — ne jį įtikinti, kad jis apsipažino! Bet jis aPsl-'rėkU,
““kaip“’ ske'*rdHa^iems' ""pragertomis tremtį tik iš vieno kurio aspekto nešąs ža
mažas bedarbių skaičius, atsiradęs dėl sukdamas
—,_j---- vjg primygtinai mane klausia, gerklėmis, bet gražiai d ainuoti. Teaidi lą visai tremčiai. Po paskaitos, sekė meni
dviejų mėsos apdirbimo fabrikų-šaldytuvų neveikimo ir antras skaudulys, tai lie- ar tikrai aš nieko bendro neturėjęs su gražios lietuviškos dainos plačiai po apy nė dalis.
Su giliu įsijautimu deklamavo V. Ber
GeStaPo? Ir nors aš pakartotinai jam sa- linkės miškus, kalnus ir klonius ir težino
. tuvių bičiulystė su „draugais“.
notas. Neatsiliko nuo jo mažieji Vargo
vienintelis
toks
mano
ryšys
bukiau,
kad
P. D-tis
visi, kad čia prisiglaudė šaunios tautos ir mokyklos deklamuotojai. Pagal savo išga
les stengėsi ir jie kuo įtikinamiau išreikš
gražių dainų šalies sūnūs ir dukros
ti mūsų poetų mintis. Ne tik deklamuot,
Pabaiga.
bet ir dainuoti musų „atžalynas“ moka.
K Valteris
Iš jų kiek nedrąsių lūpų nuskambėjo Br.
Budriuno „Tėviškėlė“ ir „Man patinka“,
Memmingeno Vargo mokykloje mokosi
Visus reikalingus oficialius dokumentus (vizas, afidavitus, darbo-buto
apie 50 vaikų. Jai vadovauja muzikas
Budriūnas,
pagelbimas bfene 6-šių kitų mo
PATAIKĖ
garantijas, etc. ) parūpina Pasaulio Liet. Bendruomenės Britų Kolum
kytojų.
Kazio Binkio draugai mėgdavo papasa
bijos Apylinkės Valdybos pirmininkas, diplomuotas teisininkas
koti, kaip jis viščiukus inkubatoriuje pe MUENCHENE.
rinęs. Trečioje ar ketvirtoje pasakojimo
JONAS J. JUŠKAITIS, LL. B.
dalyje viščiukai būdavo jau išperinti, bet
Muencheno lietuvių bendruomenė atžyžmona pranešdavo, kad juos užpuldinėjai mėjo Birželio įvykių sukaktį nauju ApyĮstaigos adresas:
žiurkės. Binkis įsigijęs belgišką medžiok• linkės Valdybos informacijos numeriu, ku
linį šautuvą ir ėmęs tykoti. Žiurkė nenu■ riame buvo skatinama neprarasti vilties.
SUITE 14, TUNSTALL BUILDING
manydama, kad į ją atkreip tas šautuvas,, Lietuva nežūsianti. Per skausmus ir kanžygiuoja
tiesiai į viščiukų būrį. Trenk'-ai čią žygiuojanti ji j ateities garbę.
709 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER 1, B. C„ CANADA
šūvis ir... žiurkės nėra, o pora tuzinų viš
Birželio 12 d. atlaikytos iškilmingos pa
čiukų augštyn kojom...
' maldos
____ ___________
, tėvynę ir ______
už kenčiančią
žuvusiuo(Apmokėjusiems visas susirašinėjimo išlaidas, prisiunčiamos
Binkis tą pasakojimą girdėdamas, griež sius. Pamaldas atlaikė ir pamokslą pasakė
tai laikydavosi „no comment“ taktikos: kan. J.B. Končius.
smulkesnės informacijos).
nei patvirtindavo, nei paneigdavo. Taip ir
Birželio 19 d. pamaldose dalyvavo Lud■i nežinia, kiek tame pasakojime tiesos.
wigsfeldo lietuviai ta pačia intencija.

(TĄSA IŠ SODYBOS ATIDARYMO IŠKILMIŲ)
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