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TELEGRAMA IŠ VAŠINGTONO
Demokratų kongresmanas Mr. Thomas
Dodd pasiūlė JAV Atstovų Rūmams suda
ryti Tarptautinę Teisinę Komisiją, kurios
uždavinys —1 rinkti ir skelbti dokumen
tus apie komunistų padarytus ir tebeda
romus nusikaltimus prieš žmoniją.

Mr. Dodd pabrėžė, kad tos komisijos
darbai užkirs kelią tiems asmenims, ku
rie šiandien verčia įnirusiems atsakomy
bę už jų pačių padarytus ir tebedaromus
nusikaltimus. Tokiu būdu būtų nuplėšta

„orumo skraistė“, kuria komunistų lyde
riai dabar bando save dangstyti.
Liepos 3 d., Vašingtone, j vyko svarbi
konferencija, kurioje dalyvavo 25 pabėgę
lių organizacijų atstovai. Konferencijai
pirmininkavo Mr. O. K. Armstrong, bu
vęs kongreso atstovas. Konferencijoje
vienbalsiai pritarta Mr. Dodd iškeltam su
manymui steigti Tarptautinę Teisinę Ko
misiją. Apie tai labai plačiai rašo JAV
spauda, pažymėdama, kad toje konferen
cijoje taip pat dalyvavo ir lietuvių orga
nizacijų atstovai.

ŠEPILOVAS LEIDŽIA
PABALTIJO VALSTYBĖMS
APSISPRĘSTI

Sovietų užsienio reikalų ministeris še
pilovas, viešėdamas Graikijos sostinėje,
surengė spaudos konferenciją. Vienas žur
nalistas šepilovą paklausė, ar Baltijo
valstybės turį teisę j laisvę ir nepriklau
somybę, turint galvoje, kad Sovietų Są
junga, pagal šepilovą, palaikanti visų
tautų laisvo apsisprendimo principą.
Į tokį klausimą šepilovas atsakė, kad
Pabaltijo valstybės esančios laisvos ap
spręsti savo reikalus ir tvarkytis taip,
kaip joms patinka...

APIE POZNANĖS SUKILIMĄ
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KETVIRTADIENIS
Iš rumunų delegacijos, viešinčios Pary
žiuje, žurnalistai patyrė ,kad pereitą mė
nesį Bukarešte- mirė savo laiku labai pa
garsėjusi komunistų veikėja, Anna Pauker. Paskutiniu laiku apie ją nieko nebu
vo girdėti. Ji nužengė nuo politinės scenos
1952 metais, kada ją patys komunistai
„išvalė“ už taip vadinamą nukrypimą nuo
to meto linijos.
Ta moteris buvo.viena žymiųjų Rumu
nijos kompartijos steigėjų (1921 metais).
Vėliau ji pagarsėjo savo nepaprastai karš
tomis simpatijomis Kremliui. Jos nuo ko
munizmo neatšaldė nė jos vyro tragedija,
kuris buvo likviduotas Maskvoje 1938 me
tais.
Iki karo Pauker buvo Maskvos radijo
komunistinės propagandos rumunų kalba
vedėja, gi sovietų armijai užėmus Rumu
niją, ji tapo Rumunijos Užsienio reikalų
ministeriu ir vice-premjeru. Ji pasižymė
jo žiaurumu. Prieš ją drebėjo visi Balka
nai. Tačiau... viskas, kas turi pradžią, tu
ri ir pabaigą. Nepaisant visos savo komu
nistinės praeities ir didžiausio pasitarnavimo Maskvai, atėjo laikas, kada ji nebepataikė šokti pagal naują Kremliaus mu
ziką ir buvo likviduota. Georgju-Dej, kom
partijos sekretorius, suvertė jai visas „sta
lininės“ epochos „klaidas“ ir ji, kaip ir
Stalinas, liko „juoda avis“. Jos laidotuvė
se nedalyvavo komunistinės valdžios ats
tovai. Niekas nežino kokia mirtimi ji pa
liko Rumunijos pragarą.

ferenciją, pažymi, kad yra duomenų, ro
dančių jog dėl Rusijos politikos, ministe
rial priėjo bendros nuomonės tokiais klau
simais: 1. karo pavojus šiandien yra su
mažėjęs; 2. Rusų taktika keičiasi, bet jos
politika ta pati. 3. Tie pasikeitimai suda
ro galimumų pasiekti tam tikro susitari
mo. 4. Rusai laikinai turį perėmę inicia
tyvą į savo rankas, palaikydami ją preky
binėmis, ekonominėmis ir politinėmis prie
monėmis. 5. Vakarai turį perkelti savo dė
mesį nuo karinių klausimų į ekonominius,
bet jokiu būdu tai nereiškią, kad neberei
kėtų vykdyti karinių programų. Bendruo
menės ministeriu pasitarimai tęsiami šią
savaitę.
Mohamad Ali, Pakistano premjeras pa
žymėjo, kad Vakarų teikiama ekonominė
parama Azijos tautoms yra nepalyginamai
didesnė už rusų. Nelaimė ta, kad visi įpra
to, jog Vakarų lyg ir pareiga kitus remti,
tuo tarpu rusų mažiausias pažadas suke
lia daug komentarų ir vilčių, išpučia visą
reikalą taip, kad žmonėse susidaro įspū
dis, jog jie, rusai, vieni gerą tedarą.

Ketvirtadieni iš Poznanės atėjo nepa- slopintu bet kuriuos darbininkų reiklavi- je kartojo, kad jokio pogrindžio nebėra...
prastai sensacingos žinios: sukilo darbinin mus.
Iš Poznanės grįžę prancūzai, anglai ir
kai. Miestas darbininkų kontroliuojamas!
Britų spauda, komentuodama Poznanės italai, dalyvavę tarptautinėje mugėje, tvir
Kalėjimas dega. Iškabintos baltos vėlia- įvykius, pabrėžia, kad pats Ochabas, lenkų tina, kad per riaušes! žuvo mažiausiai 400
vos. Raudonosios vėliavos nuplėšytos. Par kompartijos sekretorius, pripažino, kad -600 žmonių, o Londono „Sunday Times“
tijos pareigūnai tempiami iš biurų į gat „mes, kaip valdančioji partija, negalime Redakcijon atvykę iš Poznanės anglai sa
vę ir gauna pylos, o įstaigų duryse kabi tvirtinti, jog būtume pakėlę pragyvenimo ko, kad šeštadienį dar tebevykę susišau
nami užrašai: Išnuomojami butai. Kiek lygį iki to, kurio darbininkai reikalauja dymai. Miestas apsuptas kariuomenės.
PIRMADIENIS
vieną valandą žinios ne tik tvirtinosi, bet taip greitai, kaip mes patys tai buvome vie Miesto centre šaudoma iš patrankų. Ki
tuose Lenkijos miestuose patruliuoja tan
Vakarų pasaulio spauda praneša, kad
jų plaukė vis daugiau ir daugiau. Pasiro nu laiku numatę“...
Pabrėžiama, kad Lenkijoje darbininkas kai, saugomi tiltai ir valdžios įstaigos.
Rusijos santykiai su satelitais eina prie
dė, kad tikrai įvyko „kas turėjo įvykti“.
aštrios krizės. Maištas Lenkijoje suteikė
Pasinaudodami Tarptautine Poznanės vidutiniškai uždirba 850 zlotų per mėnesį,
didelio padrąsinimo visiems.
AMERIKOS PAGALBA
muge, į kurią atvyko tūkstančiai svečių iš bet pats Ochabas pasakė, kad „keli šimtai
visų pasaulio kampų, darbininkai surengė tūkstančių darbininkų gauna mažiau,
Sukilimo dvasia, spaudos žiniomis, vieš
Jungtinės Amerikos Valstybės pasiūlė
demonstraciją. Grįžusieji iš Lenkijos ang kaip 500 zlotų per mėnesį. Varšuvos „Zypataujanti LIETUVOJE, LATVIJOJE,
lai Savo akimis matė minią apie 15.000 cįe Gospodarcze“ rašė, kad „Žmogus, ku per Tarptautinį Raudonąjį Kryžių kvie
ESTIJOJE, RUMUNIJOJE ir ALBANIJO
Žmonių, žygiuojančių gatvėmis ir šaukian ris uždirba 1,000 zlotų per mėnesį, negali čių, miltų ir kitų maisto produktų į Poz
JE. Visuomenė ir darbininkija reiškianti
čių: Mes norim duonos! Duonos! Duonos“. gąlų sudurti jr masės žmonių gyvena ne nanės sritį, kur yra susidaręs kritiškas
viešą nepasitenkinimą komunistais Čekos
PENKTADIENIS
maisto trūkumas.
Demonstracija žygiavo nepaprastai draus apsakomai sunkiose sąlygose".
lovakijoje ir Vengrijoje.
Valstybės
Departamentas
paskelbė
Her
Pagal kai kuriuos anglų laikraščius, Po
mingai. Anglai liudininkai pastebi, kad
Prancūzijos
bėdas
šiaurės
Afrikoje
ga

Studentija, šviesuomenė ir darbininkiją
praeidami pro didelį alaus pavilioną, ku znanės sukilimas buvęs daugiau dėl eko berto Hooverio, einančio Valstybės Sekre lima būtų palyginti su durpyno gaisru. Di nebeslepia pasibiaurėjimo
komunizmu
toriaus
pareigas
laišką
Amerikos
Raudn.
riame buvo sukrautas kalnas alaus bute nominių priežasčių. Nors faktiškai jis įvy
deliame plote rūksta dūmai, tačiau niekur pavergtuose kraštuose.
Kryžiui,
kuriame
kalbama
apie
Poznanės
lių, demonstrantai nepalietė ne vieno bu ko ir dėl ekonominių ir dėl politinių ir
aiškiai ugnis nesiveržia, ir žiūrovai negali
telio. Viskas vyko ramiai tol, kol saugu dėl patrijotinių priežasčių. Žmonės trokš riaušes, kurių metu gyventojai reikalavo atspėti kokius plotus ši nematoma ugnis Budapešte paskelbtas oficialus kompar
tijos komunikatas atvirai kalba apie „ne
duonos.
mo pareigūnai neįsikišo, paleisdami kelis ta laisvės — štai ir viskas.
apims. Nėra duomenų, kad sukilimas Al
Londono „Observer“ • JAV Vyriausybė yYa pasirengusi suteik žyre išslystų iš Prancūzų kontrolės. Bet patenkintą elementą partijos eilėse“ ir
šūvius nuo kurių žuvo berniukas. Vėlia Sekmadieninis
va nusileido ant mirštančio berniuko kū pažymi, kad Poznanė turi senas nepriklau ti reikalingus Tarptautiniam Raudn. Kry taip pat būtų sunku tvirtinti, kad kariuo perspėja vengrus, kad jie „nepalaikytų
no, ir jo krauju paraudusi buvo iškelta į somybės tradicijas, čia yra taip pat ir ka žiui maisto kiekius nemokamai ir jį sa menė laimėtų vietinių gyventojų lojalumą liaudies priešų, norinčių suskaldyti parti
viršų. Darbininkai nebeteko kantrybės, ir talikybės tivrtovė, gi Lenkijos bažnyčia ir vo lėšomis pergabenti į bet kurį nurody ir visos teritorijos kontrolę. Teroras ir ją ir iššaukti neramumus“.
demonstracija virto sukilimu. Pirmiausiai gyventojai visuomet buvo prieš okupantų tą Lenkijos uostą. Maistas būtų amerikie anti-teroras vyksta visame krašte nuo to Čekoslovakijoje, kasyklų rajone, darbi
čių dovana, kurių tarpe yra daug pilie
buvo užimta radijo stotis, kuri jokių emi komunistų valdžią.
laiko, kada buvo sušaudyti pirmieji suki ninkai masiniai meta darbą, protestuoda
mi prieš padidintas darbo normas.
sijų netransliuoja, bet specialiai pastaty Paskutinės žinios iš Poznanės oficialiai čių, kilusių iš Lenkijos.
Panašių pasiūlymų JAV vyriausybė bu lėliai. Neramu net pačiame Alžyre, kur
skelbia, kad per riaušes žuvo 48 žmonės.
ta trukdyti vakarų radijo programoms!
gyventojų
daugumą
sudaro
europiečiai.
Budapešte taip pat padėtis įtempta. Čia
vo padariusi Rytų Vokietijai po Berlyno
Kalėjimas padegtas. Kaliniai paleisti. Iškilmingos aukų laidotuvės įvykusios šeš
Tarp musulmonų ir europiečių atsirado varoma aktyvi agitacija prieš visų neken
riaušių prieš tris metus. Tačiau tada ko
Saugumo rūmai užimti, visos politinės kar tadienį. Gatvėse tebepatruliuoja ginkluoti munistai jį atmetė. Vis dėlto tada mais praraja. Karines operacijas sunku sekti: čiamą kompartijos generalinį sekretorių
totekos išneštos į gatvę ir sudegintos, šū kariniai daliniai ir tankai. Saugumo mi tas buvo atgabentas į Vakarų Berlyną. jos išmėtytos plačioje teritorijoje, žymiai Rakosi. Birželio 18-27 dienomis Budapeš
te, karininkų ramovės patalpose, įvyko
viai pasipylė iš abiejų pusių. Atvyko pir licija pravedusi masinius areštus. Komu
erdvesnėje, už visą Prancūziją.
mieji tankai ir kariuomenė. Demonstran nistai už riaušes kaltina pogrindį, nors Daug Rytų Berlyno vokiečių peržengė zo Niekas netiki, kad sukilėliai galėtų su demonstracijos. Demonstracijas suorgani
ną
ir
siuntinius
atsiėmė.
tai šaukė tankistams; „Ar jūs lenkai!?“ per paskutinius metus jie nuolat spaudovaryti prancūzus į jūrą. Juo labiau dabar, zavo Vengrijos jaunimas, susispietęs Pe„Taip, taip“, atsakė kariai, ir prisijungė
kada prancūzai čia sutraukę per 400.000 toefi vardo sąjungoje. Per diskusijas tose
prie demonstrantų. Tokiu būdu demons
karių. Yra tačiau pavojaus, kad prancū demonstracijose salėje ir gatvėje buvo sti
trantai perėmė išsyk kelis tankus. Užsie
zai nustos pasitikėjimo savimi, o vietinių sirinkusi minia, kuri šūkavo prieš Rakonio svečiai matė kareivius, atiduodančius
musulmonų reiškiama neapykanta dar to si ir prieš kompartiją. Kompartijos orga
darbininkams ginklus. Tačiau saugumo Įtakingas vokiečių savaitraštis „Rheini- ir dabartiniai Sovietų valdovai nėra nė liau plėsis. Socialistų valdžia Prancūzijo no „Szabad Nep“ redaktorius, Marton
milicija šaudė į demonstrantus. Jau kitos scher Merkur“, Nr. 19-1956 m. rašydamas kiek geresni už Staliną. Po Stalino mir je nedaro pastangų sukelti tautinius jaus Horvat, susilaukė ovacijų, kai viešoje kai
dienos ryte patys lenkai oficialiai prane apie „Sovietų kolonializmo imperiją“, pa ties pravesti tarp Kaukazo tautų valymai mus žūtbūtinei kovai Alžyru! išsaugoti. boję pasakė, jog “sovietų komunistų par
šė, kad užmušta 38 žmonės ir sužeista brėžia, kad Maskvos tironai paver g;* 180 buvo ypač žiaurūs. Gruzijoje buvo likvi Vyriausybė taip pat nieko nedaro, kad tijos 20-jo kongreso nutarimai. turį - būti
apie 240. Tačiau liudininkai tvirtina, kad tautų ar atskirų tautinių grupių. Išsamiai duota ir deportuota 19.000 žmonių, Tif- pritraukus musulmonų simpatijas. Tokiu apsvarstyti ir jų vykdymas turįs būti pri
mažiausiai keli šimtai žmonių žuvo. Ži atvaizdavęs sovietinės priespaudos baisu lisė — provincijoje — 4.000. Azerbaidža būdu politinė temperatūra yra žema, kada imtas ne Maskvoje, ne Belgrade, bet Veng
noma, kitą dieną riaušės buvo nuramin mus, tarp jų ir pavergtosios Lietuvos, sa ne, o ypač Baku ir Gandi jos vietovėse, bu atsarginių karių mobilizacija vykdoma vi rijoje“.
tos, sutraukus ginkluotas pajėgas. Tačiau vaitraštis toliau rašo, kad pvz. Centrinėje vo sušaudyti 8.000 ir 1.800 deportuoti. same krašte.
Buvusio užsienių reikalų ministerior
visas pasaulis tebekalba apie herojišką Azijoje Sovietai kuria naujas mokyklas, Kaip „artimi Berijos bendrininkai“ buvo Galimas dalykas, kad ta „požeminė ug Bajk našlė, kaltino Rakosi, kad jis 1949
Poznanės darbininkų pasipriešinimą. Per universitetus ir kt„ bet visos šios instituci sušaudyti buv. Azerbaidžano soviet, res nis“ gali persimesti į kaimynines musul metais nužudęs jos vyrą, apkaltintą tada
dvidešimt keturias valandas Poznanės dar jos yra pirmoj eilėj skirtos sovietiniams publikos min. pirm. Bagirovas ir 3 kiti žy moniškas Tuniso ir Maroko valstybes ir „titoizmu“. Ji pareiškė, kad šiandien Veng
bininkai parodė visiems, prie ko privedė rusų kolonistams. Didelis daugumas pra mūs pareigūnai, o 2 nuteisti po 25 m. ka ten, kur nors Alžyro pakraščiuose, su-1 rijoje kaliniai yra traktuojami daug žiau
baisusis komunistinis rėžimas. Dabar pa monės specialistų ir politinių administra lėjimo. Bagirovas, kuris buvo apdovano liepsnoti aiškia ugnimi.
riau, negu žiauraus admirolo Horthy lai
čių lenkų komunistų spauda pripažįsta, cijos valdininkų Centrinėje Azijoje yra ru tas Lenino ordinu, 1952 m. buvo išrinktas
Maroko „Išlaisvinimo Armija“ dar ne- kais. Kiti kalbėtojai reikalavo, kad Rako
kad jų reikalavimai turėjo pagrindo... Pa sai. Sovietų Azijos tautos turį kęsti trigu centro komiteto nariu, o nuo 1947 m. par likvidūcta. Ji reiškia aiškių simpatijų Al si pasitrauktų, kad pati partija būtų re
sirodo, kad Lenkijoje toks sunkus gyveni bą sovietų tironiją. Ten darbininkai išnau tijos sekretorium, bet 1953 m. iš tų parei žyro sukilėliams. Tunise Burguib'os vai-: formuota.
mas, jog žmonės miršta badu. Maisto ne dojami panašiu būdu, kaip buvo išnaudo gų pašalintas. Jie buvo apkaltinti, kad per džia numalšino ir išjungė (su prancūzų
tik sunku gauti, bet ir pinigų žmonės ne jamas Europos proletariatas pačiais bjau tardymus leidę vartoti brutalius metodus, pagalba) ultra - nacijonalistinį elementą, Pats Rakosi yra pakviestas Chruščiovo
riausiais ankstyvojo kapitalizmo laikais, o ruošę kontrevoliuciją etc. Tačiau ir apie bet jų simpatijos broliams musulmonams Maskvon pasitarimams. Ryšium su Poz
turi, tokios mažos jų algos.
valstiečių
senoji baudžiava, kurią turėjo šį sprendimą paskelbė tik vietos laikraš aiškios ir suprantamos. Jei karas tęsis, nanės įvykiais, vakarų spauda šios savai
Visa gamyba plaukia „didžiajai tėvy
tės pradžioje spėlioja, ar Chruščiovas im
nei“, gi darbininkai už tai gauna tik išmal vilkti bajorams, dabar iškeista baudžiava tis „Baku darbininkas“. Čerkesų srityje Prancūzijos santykiai su buvusiais protek sis Stalino taktikos, kurią jis taip pasmer
das. Jau prieš kelias dienas Poznanės gar valstybei. Visos tautos ir visos sritys turi apie 15.000 žmonių pavyko pasprukti į toratais paslys. Atrodo, kad Prancūzija kė? Paskutinieji Maskvos radijo praneši
vežių fabriko darbininkai buvo nusiuntę į griežčiausiai vykdyti centrinės Maskvos miškus, kur jie toliau veda partizaninį ka pasiryžusi tęsti ginkluotą „taiką“ ir po mai .liečią Poznanės įvykius, tįems spė
Varšuvą devynius rinktus atstovus reika vadžios įsakymus ar patvarkymus. Toji rą prieš okupantus. Bet ir ten buvo 3.000 truputį įvesti daug naujų reformų.' Tokia liojimams davė atsakymą — Chruščiovas
lauti, kad jų padėtis būtų pagerinta. Ta kombinuota ūkinė, politinė ir tautinė pries sušaudyti ir 18.000 deportuota. Iš viso Kau suderinta veikla gali ilgainiui požeminę nuo Stalino skiriasi tik žodžiuose: darbais
čiau valdžios organai delegatus sulaikė, ir pauda Europos kolonializmo istorijoj netu kaze sušaudytų ir deportuotų skaičius šie ugnį sustabdyti ir užgesinti, bet, klausi-. jie vienminčiai broliai.
kia per 70.000. Tačiau Sovietai, nepaisy mas, ar tokioj dirvoj galės kas nors aug
pasodino i kalėjimą. Tada nebebuvo kitos ri sau lygios.
dami tokių žiaurumų, vis tiek drįsta ki ti?
išeities, kaip tik parodyti solidarumą, paANTRADIENIS
reikšti viešai tai, kas buvo kiekvieno šir- Tuo tarpu tos sistemos atstovai stengia tiems šypsotis ir skelbtis pavergtųjų už
si
Jungtinėse
Tautose,
per
visokius
vizi

ŠEŠTADIENIS
tarėjais...
dyje.
Liepos 3d. į Portsmouth, Chatham ir
tus ar revizitus ir kiekviena kita proga dė
Sheemess
uostus įplaukė JAV Atlanto lai
Nelauktai
Rytų
Vokietijos
komunistinė
„Trybuna Liudu“, lenkų kompartijos or tis kovotojais už „tautų
išlaisvinimą“,
ATVYKO IŠ RYGOS
vyriausybė paskelbė, kad taip vadinamoji vyno kreiseriai Iowa ir New Jersey, vie
ganas, rašo, kad esą darbininkų padėtis smerkdami „Vakarų imperializmą“ ir to
nuolika naikintojų ir pagelbiniai laivai —
būsianti pagerinta. Tai pažymėtini žo kiu būdu norėdami sau susikalti kapitalą
Lėktuvu atvyko į New Yorką birželio liaudies kariuomenė bus sumažinta. Pra
džiai. Kompartija, kuri skelbia esanti dar tarp islamo tautų, Tolim. Rytuose ar tarp 16 d. Latvijos pilietė Ieva Cirul aplanky nešime skelbiama, kad iš 120.000 karių pa palydovai, šiais laivais atplaukė garsio
bininkų organizacija, žada pagerinti dar Afrikos gyventojų. Laikraštis pabrėžia, ti savo motinos, kuri gyvena Dallas, Te liekama 90.000. 30.000 paleidžiama į at sios JAV Anapolio Jūrų Akademijos ka
bininkų būklę. Nors kartą aiškus pasisa kad „atėjo pats laikas iškelti ir pasmerkti xas, ir vadinasi Rosa Brodsky. Su Cirul sargą. Privaloma karinė tarnyba nebus riūnai, taip pat dvidešimties Amerikos
kymas, kad darbininkai yra viena, gi kom Sovietų kolonializmą su visu nuogumu“. atvyko jos 8 metų duktė, vyras paliktas įvesta. Rytin. Vokietijos kariuomenė su universitetų studentai, atlieką karo tamy
bą jūrų mokyklose. Bendras karininkų,
darys išimtinai tik „savanoriai“...
partija tai visai kita sritis.
,
Toliau „Rheinischer Merkur“ aprašo, kad Rygoje.
kariūnų ir jūrininkų skaičius per 13.000
Šis
staigus
sumažinimas,
jei
jis
iš
tik

Poznanės įvykiai sukėlė naują viltį vi
rųjų buvo padarytas, laisvo pasaulio spau vyrų.
soje Lenkijoje. Nėra abejonės, kad ir vi
dos komentuojamas, kad tai padaryta iš Jie lanko Londoną ir kitas D. Britani
soje pavergtoje Europoje. Žmonės sugrįžę
baimės,
ryšium su Poznanės įvykiais, kur jos žymesnes vietas. JAV karo laivai vie
iš Poznanės pasakoja, kad per riaušes ir
kariai,
atsiųsti
streikuojančius darbinin šės Anglijoje iki liepos 10 dienos.
net po riaušių minios ir žmonių gatvėje
***
kus
išvaikyti,
prisidėjo
prie darbininkijos
veidai buvo linksmi. Gyventojų akys pra
Bičiulei
šią savaitę Londone vieši Sovietų pre
atiduodami
demonstrantams
savo
gink

švito, kai jie pamatė, kokią mažumą suda
lus. Rytin. Vokietijos komunistai pabūgo, kybinė delegacija, kuriai vadovauja SSSR
ALŪNAI GRINIENEI,
ro komunistai, kaip lengva juos būtų nu
kad tas pats neįvyktų su jų kariuomene. ministerio pirmininko pavaduotojas Mašluoti, jei kariuomenė nebūtų rusų ranko
liūdinčiai dėl žinios apite Tėvelių mirtį
Tam tikslui padaryta skubi atranka, ir lyšev ir žemės ūkio delegacija .vadovau
se. Dabar atrodo, visi tik ir laukia ženklo,
jama ūkio ministerio Mackevičiaus.
nepatikimi paleisti atsargon.
Sibire,
reiškia
nuoširdžią
užuojautą
tyki sudavus lemiamą smūgį žmonijos engėjams. Deja, visas slopinimo aparatas,
Berlynas, Per šių metų birželio mėnesį
Europos LF Bičiuliai*
SEKMADIENIS
kurį nukalė žmogžudikiška Stalino ranka,
iš rytinės Vokietijos į Vakarų Vokietiją
yra tebetvarkomas jo įpėdinių Kremliuje
Londono spauda, komentuodama Britų perbėgo 11.500 vokiečių. Gegužės mėnesį
ir tas aparatas tam tik tarnauja, kad nuBendruomenės ministeriu pirmininkų kon pabėgėlių buvo 15.000.

Raudonas kolonializmas
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|
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PROF. JUOZAS BAGDONAS MIRĖ

Prof. dr. Juozas Bagdonas birželio 8 d.
mirė, ir jo pelenai palaidoti Clevelande.
IŠ GYDYTOJO DEVENIO ATSIMINIMŲ
Velionis buvo gimęs 1866 m. Slibinų kai
Tarp daugelio dokumentų, kuriuos iš
SIBIRO LAGERYJE
biniai įsakė mane pasiimti, nes aš esu me> Kybartų valsč. 1878-86 mokėsi Mari- jleido
Sovietiniai sukvežimiai, gyvuliniai vago
Kardinolai, Arkivyskupai bei Vys
daktaras ir dar esu reikalingas.
nai prieš 15 metų pradėjo masiškai vežti
jampolės gimnazijoje, medicinos mokslus kupai, kaip tiesioginį atsiliepimą į šv. Tė
Kai
atgabeno
į
Raudn.
miestą,
kurio
la

Aš išvengiau likimo daugelio kitų, ku
PIJAUS XII žadinimo balsą, čia duo
lietuvius į Sibirą. Šiandien jau nebe pa
. baigė Maskvoje 1891 ir persikėlė gydytojo vo
dame keletą trumpų ištraukų, kurios ta
slaptis, koks ten gyvenimas buvo ir dabar geryje buvo 1500 kalinių. Į čia atplaukda rie sugriuvę buvo paliekami. Mačiau,
praktikai
į
Kudirkos
Naumiestį.
1899
m.
čiau
pakankamai parodo visuotiną ir grei
yra. Jį atvaizdavo patys buvę sovietų, is vo laivai iš Archangelsko su mašinom ir kaip vilkai sekė paskui mus.
tą atgarsį.
,
su
maistu.
Kaliniai
turėdavo
jį
iškrauti
ir
gavęs
pranešimą,
kad
nutartas
ištremti
į
Vieną dieną man pranešė administraci
panų, danų komunistai, papildė šimtai vo
— Popiežius kalbėjo kaip Tėvas ir Ga
perkrauti
tolimesniam
transportui.
Ma

ja, kad gauta telegrama tuojau paleisti Viatkos guberniją, pabėgo į Prūsus, pas nytojas, kuris negali likti tylus ir neveik
kiečių karo belaisvių. Tačiau vis tiek sun
ku suvokti pasakojimus, nes perdaug yra ne paskyrė lagerio gydytoju. Buvau vie Devenį. Man pasakė, kad per valandą bū kui gyveno Anglijoje, Prancūzijoje, Švei lus pasauliui žengiant į pražūtį. Kalbėjo
bandydamas gelbėti žmonijos giminę iš
skirtingas gyvenimas tenai ir čia. Vaizdai nintelis gydytojas. Tik nebuvo jokių vais čiau pasiruošęs išvykti. Mane nugabeno carijoje.
gresiančios didžiosios nelaimės, nes pavo
lyg iš Dantės „pragaro“, lyg lakios vaiz tų, išskyrus šiek tiek tablečių aspirino ir į kitą stovyklą, paskui vėl į paskirstymo
Nepriklausomoje Lietuvoje buvo paskir jai mūsų generacijai iškyla daug labiau,
chinino
nuo
maliarijos.
Bet
jų
toli
gražu
stovyklą
Kozva,
pro
kurią
buvau
praėjęs
negu
marai ir žemės drebėjimai, užregis
duotės sugalvoti. Tokią vaizduotę turėjo
pakeliui į Sibirą. Iš stovyklos buvau pa tas sveikatos departamento direktorium, truoti žmonijos istorijoje. Popiežiaus žo
ne tie, kurie apie Sibiro vergų gyvenimą neužteko.
Žmonės nyko ir mirė, labiausiai nuo sto leistas 1942 balandžio 13 ir jau rugsėjo nuo 1922 profesoriavo medicinos fakulte dis privalo būti priimtas ir apmąstytas,
pasakoja, bet tie, kurie sugalvojo visus
suprastas ir įgyvendintas. Mūsų Ankonos
kos
vitaminų, nuo skorbuto ir pelagros. mėn. buvau Amerikoje.
te, o 1923-4 buvo medicinos fak. dekanas. miestas norės būti pirmasis tarp pirmųjų
tuos vergam skirtus kankinimus ir jų iš
Susirgęs
žmogus
sunyksta
per
4,
5,
6
mė

naudojimą.
Juozas Bagdonas yra aušrininkas nuo vyskupijų, kuris seks Romą dvasiniame
Tai vienas įš daugel tūkstančių, kuriam
Pašėkam to gyvenimo nuotrupą iš liu nesius. Buvo nuostabu matyti žmones, nelaimė pasibaigė laimingai. O milionai 18886. Paskui bendradarbiavo Varpe, Ūki atsinaujinime ir Popiežiaus sužadintame
apaštalavime. (Ankonos Arkivyskupas).
dininko lietuvio, pasakojusio Kersteno ko jaunus, 25, 26, 28 metų, kurių dantys kli tos laimės nesulaukė ir nesulaukia.
ninke ir kurį laiką juos redagavo. Į Ame —• Šio Kryžiaus Žygio Vėliavą už pašau
misijai apie savo patyrimus Sibiro lage bėjo taip, kad galima buvo pirštais juos
lio atnaujinimą Šv. Tėvas įteikė Romos
„ Darbininkas“ M.
riką buvo atsikėlęs 1951.
miestui, bet linkėjo, kad galingas žadini
riuose — dr. Mykolo Devenio, Amerikos išimti. Dantų smegenys buvo sutinę; ant
skauduliai,
rankų
ir
ant
viso
kūno
buvo
mas greitai būtų pasektas artimų ir toli
piliečio, kuris buvo išvežtas 1940 ir Sibire
mų vyskupijų. Brangieji Broliai ir Vai
Tegalėjau imtis tik vienos priemonės,
praleido iki 1942, iki jo žmonos energija
kai, perduodu Šv. Tėvo kvietimą: pradė
Iš
knygų
buvau
skaitęs,
kad
vitamino
C
ir Amerikos atstovo Maskvoj pastangos
kite dvasinį atsinaujinimą , kuris mūsų
miestui ir visai žemei suteiktų tikrąjį vei
grąžino jam laisvę ir Ameriką. Pašėkam galima buvo šiek tiek rasti pušų spygliuo
se
ir
konkorėžiuose.
Tad
aš
virdavau
ka

dą! (Bolonijos Kardinolas).
jo kelią pagal jo liudijimą „Baltic States
Birželio
30
d.
Bradfordo
lietuviai
iškil

tis
parodys,
kuriuo
kūrybos
keliu
suks
— Europoje jau daug vyskupijų atsilie
tile tuos spyglius ir konkorėžius, košiau
Investigation“.
mingai
paminėjo
savo
kapeliono
20
metų
ateityje.
pė į Popiežiaus kvietimą ir šunišku atšida
juos pro skudurą ir kiekvieną vakarą duo
vimu pradėjo atgimimo sąjūdį. Dabar mū
davau visiem kaliniam po stiklą tos sun kunigystės sukaktį, gausiai susirinkdami
Po oficialios dalies mažos mergaitės su sų tarpe, kol bus galima pradėti visų gė
PAKELIUI Į SIBIRĄ
kos išgerti. Tai galėjo apsaugoti nuo skor St. Patricks salėje akademijos. Ją atida katkuvininkui įteikė gėlių puokštę ir vi rio
jėgų mobilizaciją pagal smulkiai iš
Mane vežė sykiu su kitais kaliniais. buto, bet buvo nepakankama priemonė rė bažn. komiteto pirm. J. Juška, iškelda sų dovaną — V. Jokūbaičio pieštą paveiks dirbtą planą, kviečiame visus tikinčiuo
mas
kunigystės
institucijos
reikšmę
ir
Traukinyje buvo apie 60-80 gyvulinių va jau įsimetusiam skorbutui išgydyti.
sius individualiai pradėti šį darbą, kad
.
sukaktuvininko lą.
Kryžiaus-----Žygyje—11.:
už ---Geresnį
Pasaulį pagonų. Kiekviename vagone buvo po 40-60
Ar buvo nušalimų ir. gangrenos? O trumpai peržvelgdamas
i------Kun.
J.
Kuzmickis
visiems
nuoširdžiaisidarytume dieviškojo
veikimo bendriniu
žmonių. Visi buvo taip sukimšti, kad su taip. Žiemą šaltis siekdavo iki 55 laipsnių gyvenimą. Į garbės perzidiumą pakvietė
kai,
pasaulį
krikščioniškai
atnaujinant.
gulus visiem ant grindų, nebuvo galima Fahrenheito. Apsirengimas buvo labai sukaktuvininką ir visų organizacijų atsto padėkojo, pažymėjęs, jog ši diena — jo Kiekvienas taip tegyvena ir taip teveikia,
kunigystės sukaktuvių diena. Pasidžiaugė lyg Naujasis Pasaulis, kurio taip trokšta
kam nors pasisukti ant, kito šono. Reikėjo skurdus — vatinukai ir vata pamuštos vus.
gausiai susirinkusiais žmonėmis, kuriems me, jau būtų čia pat. Vadovaujant Hierar
kad kas nors pakiltų iš sugulusiųjų eilės. kelnės. Bet tokius drabužius teduoda kas
DBLS Bradford© skyriaus vardu svei
Taip keliavom 16 dienų. O buvo birželio dveji treji metai. Jų nepakako apsaugoti kino V. Ignaitis, pabrėžęs kunigo reikšmę ir toliau skirs savo jėgas ir gabumus, ne- chijai, tegul būna panaudotos gyvastinjieškodamas svetimų dievų ir aukso kraš giausios katalikiško apaštalavimo pajėgos,
mėnuo. Buvom be vandens ir be šilto vai nuo šalčio.
atnaujinant pasaulį gerumu. Kunigai, vie
tremties bendroumenei. BALFo Tarybos
.........
gio. Davė sūdytų žuvų, kurios didino troš
Vienintelė avalynė tai buvo veltiniai su ir LAS vardu sveikinęs Al. Dičpetris pri tų.
nuoliai ir visi tikintieji tepasirodo sava
noriais,
šiame universaliniame Kryžiaus
kulį.
padais iš senos padangos gumos. Šaltyje minė, kaip mums reikia švieselių ir tų,
Meninėje dalyje gražiai pasirodė T. Bu
Paskirstymo lageryje Kozvoje buvau 2 apsukdavo dar juos maišu, įkišdavo ko kurie dirba kaip kunigai, visuomeninkai roko diriguojamas Atžalyno vyrų oktetas, Žygyje! (Brazilijos Rio Grande do Sul
mėnesius. Visi kaliniai iš Lietuvos, Esti- ją į šaltą vandenį, leisdavo apšalti ledu ir ir literatai. Bradfordo Lietuvių Namų ko padainavęs Sugrįžimą, Sudiev, sesutės, Vyskupai).
— Šv. Tėvo PIJAUS XII programa'už
jos, Lenkijos praeina pro šį lagerį ir pa paskui dar maišu apsukdavo. Vaikščioti miteto pirm. J. Varanavičius, buvęs Aukš. Jau pravertos dvaro skobnios, Dunda Geresnį Pasaulį jau mūsų yra išgirsta? ir
skirstomi toliau.
buvo su tokia „avalyne“ sunku, bet ledas Prekybos Mokyklos Žibinto direktorius, trankosi perkūnai ir Vaikščiojau. Lietu palaipsniui energingai turės būti įgyvę.nIš čia vežė į Raud. miestą (Red City), yra blogas laidininkas, tad taip gelbėjo sveikindamas iškėlė sukaktuvininko pėda viška daina gražiai skambėjo vyrų bal din(a. Pradedant nebus nevietoje atkreip
ti dėmesį į generalinio atsinaujinimo pag
kuris yta prie Pečoros intako į Lediniuo- kojas nuo nušalimo.
goginį darbą ir visų vardu ragino ir toliau sais, puoselėjančiais su meilė savo tautos rindo vieną budingą aspektą: Parapija —
tąjį vandenyną. Vežė transporto laivu.
Ar pats nesusirgau? Taip. Tris savaites dirbti Bradforde. LR Santarvės sk. pirm. turtą •— dainas. Vikrios skautės, vadovau sako Šv. Tėvas ■— yra viena šeima! (Par
Antrą dieną toje kelionėje mane pašau kankinausi su dantim. Bet dantisto nebu A. Barauskas pažymėjo: „Jūs su mumis, jamos R. Bružinskienės, pašoko Blezdin mos Vyskupas).
,
kė į laivo apačią. Vienas iš sargų, kurie vo iš viso. Nebuvo nė įrankių. Būčiau ir mes su jumis“. DBLS G. Hortono sk. gėlę, Kubilą ir Kalvelį. Tautiniai rūbai,
— Šv. Tėvas PIJUS XII Bažnyčioje iš
lydėjo transportuojamus žmones,', ten gu pats mėginęs ištraukti. Bet rusai pripratę pirm. A. Matulevičius pažymėjo sukaktu grakštūs judesiai, besišypsą veidai visus kėlė Atsinaujinimo Vėliavą su planu iš
lėjo, sirgo. Jie išsiaiškino, kad aš gydyto prie dantų skaudėjimo. Jie pataria: jei vininko dovaną — pamokslavimą, kuo su labai giedriai nuteikė. Gražiai pasirodė J. tikrųjų didesniu ir platesniu, negu kuris
gali būti paruošiamas paprastai ar_ ypa
jas ir dėl to jie pašaukė, kad ligoniui pa dantis skauda, tai nusiauk kojas, išeik į buria gausų lietuvių skaičių pamaldose. Kasparavičius, padainavęs solo netgi pen tingai misijai ir jį išplėtė visos žemės
dėčiau. Ten mačiau nepaprastą vaizdą. sniegą ir tegul kojas nušals, tada tegalvo Bradfordo skautų vadovas J. Bružinskas kias dainas: Oi varge, varge, Už upių, Už vyskupijoms, skelbdamas, kad jos visos
be išskyrimo yra pakviestos jį priimti ir
Buvo apie 80 žmonių, invalidų, kai kurie si apie kojas, o dantis visai užmirši...
priminė sukaktuvininko darbus Lietuvoje, žalios girelės, Ant kalnelio, Esu sau žmo pritaikyti kaip programą. Sąjūdis, kuris
be rankų, be kojų, nušalusiom nosim, ai
kai jam pačiam teko „Šaltinėlyje“ skai gus. Apdovanotas puikiu balsu ir širdį su prasideda, nėra pilnai įgyvendinamas pėr
šim ir t.t. Stebėjausi, kas čia daroma. Jei
tyti jo rašinius, akstinančius rašyti, kurti. dėjęs į pamėgtą dhiną, daininkas susilau vienerius metus. Pastoviai pagerinti reli
TARP MIRTIES IR LAISVĖS
gu jie gabenami į ligoninę, tai turėtų būti
Atžalyno grupės vardu sveikinęs Bučys kė užsipelnytų ovacijų. Pagaliau naujai ginį mokymą, moralinį gyvenimą, sakra
pamaldų, artimo meilės praktika
gabenami priešinga kryptimi, bet jie buvo
Krasnojarske .išbuvau iki 1941 gruo palinkėjo daug kūrybiškų dešimtmečių.
suorganizuotas bažnytinis choras, diriguo mentų,
vimą, tą visi galės greitai pasiekti, šis
gabenami į šiaurę, į Arktikos vandenyną. džio. Kai vokiečiai pradėjo bombarduo
jamas J. Juškos, mišrių balsų pyne padai planas tuojau pradedamas pilnu atsikvėpi
Atskirai apie sukaktuvininko literatūri navo Paleisk, tėveli; Atskrend sakalėlis, mu, bet tolimesnė pažanga pasiseks pagal
Paskiau, po kelių mėnesių, kai buvau ti, transportai iš Archangelsko sustojo, ir
sovchoze, sutikau tą patį sargybinį. Pa mes buvom perkelti įOvbor, 200 kilomet nę kūrybą kalbėjo rašyt. R. Spalis. Pažy Kai aš jojau ir Stoviu aš parimus. Pra bendrą gerai paruoštą projektą. Religinio
mėjęs dabarties mūsų gyvenimo foną, iš džia graži, reikia tikėtis, kad ir ateitis bus Atgimimo sąjūdis už Geresnį Pasaulį bus
klausiau, kur nuvežė tuos žmones. Jis bu rų nuo buvusios stovyklos.
sunkus ir ilgas, sutiks savų kliūčių. Bet
vo man draugiškas ir sakė:
Kaip mes buvome perkelti? Pėsti bu kėlęs sukasdienėjime besiplakančius žmo puiki.
duoda drąsos Kristaus Vietininko žodžiai,
. „O kaip tamsta manai? Ar tamsta neži vom nuvaryti. Šaltis siekė, kaip minėjau nes, ilgiau paanalizavo sukaktuvininko
Po akademijos buvo jauki šeimyninė va kuris šiuo sąjūdžiu tikisi „prie Kristaus
nai Rusijos konstitucijos? Kiekvienas, ku vO-55 laipsnių. Mus suskirstė grupėm po darbų evoliuciją nuo pirmųjų apysakų iki
sugrįžtant ne tik miestus, bet tautas, k^i
karienė,
kur pynėsi atsiminimai, kalbos, tinentus ir visą žmoniją!“ (Emilijos Vys
ris valgo, turi dirbti. Kas nedirba, tas ne 50-80 žmonių, ir žygiavom 14 ar 15 dienų. religinių knygų ir biblinio pobūdžio nove
dainos,
o
visus
jungė
draugiškumas,
kupai).
valgo. Jie yra invalidai, jie netinkami dar
Ketvirtą ar penktą kelionės dieną aš su lių. Sukaktuvininkas yra atsirėmęs jo nedžiaugsmas ir laisvos Lietuvos viltis.
bui. Tai kam juos šerti? Mes nugabenom griuvau ir nebeatsimenu, kas toliau nuti apvylusiu tikėjimu ir altoriumi, iš kur
Iš baigiamos spaudai ruošti knygos:
,
Buvęs
„Už Geresnį Pasaulį“.
juos į vandenyną jr nuskandinom“.
ko. Bet man paskui pasakojo, kad sargy- daugiausia semiasi jėgų ir įkvėpimo. Atei

Kun. J. Kuzmickio sukaktis

sa.

tų pat metų rugpjūčio m. 5 d. Sunkus jis tai ir buvo padaryta aktu 1941 m. liepos m. raštų gavo ir daug Kauno žydų. Paminėti
buvo, gal sunkiausias iš visų buvusių Lietu 25 d. Tą dieną formaliai gimė Ostlandas su ni čia žydų komiteto nariai ir pareigūnai.
vos vyriausybių. Jau birželio m. 25 d. Kau Lohse, Lentzenu, Rentelnu, Krameriu ir ki Jų buvo apie 50 žmonių. Už kelių dienų
pulk. Bobelis buvo iš eitų komendanto pa
no karo lauko komendantas gen. Pohl, rašo tais rudaisiais priešakyje.
Tačiau faktiškai dar ligi rugpjūčio m. 5 reigų pašalintas. Žinotina, kad pulk. Bobe
rezistencinis laikraštis „Į Laisvę“ 1943 m.
nr. 14-15, įsakmiai pabrėžė laikinosios vy d. laik-. vyriausybė savo darbą varė, kol lis kaip ir kiti lietuviai komendantai, bu
riausybės atstovams, Kad su laik. vyriausy V1II.5. paskutiniame savo posėdy priversta vo laikinosios Lietuvos vyrausybės komen
be jis negalįs tartis, nes neturįs tam įgalio buvo konstatuoti kad, perėmus civi.inę val dantas, skirtas tik toms pareigoms, kurias
Naciai įsikūrė. Daug žydų nukentėjo dar metodais žydų atžvilgiu. Deja, teigiamo re jimų. Ir iš viso bendradarbiavimo matėsi, džią Lietuvos Reicho pareigūnams, laik. vy jię ėjo nepriklausomos Lietuvos respubliko
pačių vokiečių kariuomenės žygiavmo metu. zultato nepasiekta ir, suprantama, kodėl: kad jam trukdoma palaikyti bet kokius san riausybė laiko savo veikimą sustabdytą je, vadinasi, ne policijos pareigoms. Jis ne
buvo vokiečių pareigūnas, nors vokiečiai
Jiems įsikūrus karo komendantūras, žy žydų naikinimas buvo vienas pagrindinių tykius su laik. vyriausybe. Nuo šio momen prieš jos pačios valią.
Naciai nuo pat pradžios stengėsi visokiais daug ko iš jo reikalavo,: pavyzdžiui, reika
to kiekvienam blaiviai galvojančiam lietu
dams kurį laiką buvo dar kiek ramiau. Na nacių politikos punktas.
ciai parodė visą savo neapykantą žydams
Nacių okupacijos pačioje pradžioje laiki viui buvo aišku, kad vokiečiai yra priešingi būdais Lietuvos likimą neatmezgiamai su lavo iš jo ir Kauno mi.esto burmistro Pa)-'
tik įsikūrus civilinei nacių valdžiai Letuvo- nosios vyriausybės ministeris pirmininkas nepriklausomos Lietuvos valstybės atstaty rišti su Reicho likmu. To savo noro jie ne čiausko įsteigti žydams getto Vilijampolėje.
je. Dabar jie pradėjo žydams taikyti išmė prof. Ambrazevičius sušaukė platų pasitari mui ir kad mūsų tautos sukilimas ir laik. vy slėpė: ir žodžiu skelbė ir darbūs vykdė. Šį įsakymą Bobelis ir Palčiauskas pasirašyti
gintus pas save ir anksčiau užimtuose kraš mą žydų reikalais. Jame dalyvavo beveik riausybės pastatymas susikryžiavo su nacių Norėjo tai atsiekti pradžioje įkalbinėjimais, atsisakė.
Kauno komendanto elgimąsi su žydais pa
tuose pragariškus naikinimo metodus. Jie visi ministerial, buv. prezidentas dr. K. Gri grobuoniškais tikslais. Tai buvo žiauri tiK- įtikinimais, pagaliau intrigomis. Kai tcs
buvo iš tikrųjų baisūs. Lietuvis, pamatęs vi nius, vysk. dr. V. Brizgys ir visų pakraipų rovė, bet ji laik. vyriausybės nenugąsdino, priemonės nepavyko, ėmėsi ir smurto. Prisi vyzdys ne vienatinis. Visose apskrityse augš
sa tai, iš išgąsčio ir pasipiktinimo aiktelpjoT politikos ir visuomenės veikėjų gausus bū nesuklaidino ir neišmušė iš nepriklausomos minkim tik jų norus ir būdus organizuoti tesni lietuviai pareigūnai tos linijos laikėsi.
Lietuvis ištiesė žydui-pagalbos~rarrktįTkiek rys. Pasitarimas neilgai trūko, nes visi su Lietuvos kuriamojo kelio. Nors ir neleido liet, kariuomenę, vertiną lietuvius dalyvau
galėjo, kietį kietos ir žiaurios naciško reži sirinkę buvo vienos nuomonės žydų klau vokiečiai suorganizuoti tautinio korpuso, ti žydų naikinime ir kita. Kalbamame atsi ŽYDAI IR BUVUSIŲ VYRIAUSYBIŲ
NARIAI
mo aplinkybės leido, statydamas net savo simu. Jame buvo pasmerkta nacių elgesys nors ir teko ryšiai su kraštu palaikyti pa tikime su laikinąja vyriausybe taip pat grie
gyvybę pavojun, nes už teikimą žydams bet su žydais ir nutarta žydams visomis turimo čiomis primityviškiausiomis priemonėmis, besi to metodo: norėjo, kad pati lietuvių
1942 m., rudenį, buv. Lietuvos Respubli
kokios pagalbos nacių buvo paskelbtos žiau mis priemonėmis padėti, kaip Lietuvos pi nors ir neleido laik. vyriausybės patvarky tauta nuverstų laikinąją vyriausybę ir įduc kos prezidentas Dr. K. Grinius ir du buvę
rios bausmės, bausmės ligi mirties imtinai. liečiams, o kas jų nusikalto Lietuvos ir lie mus ir įstatymus skelbti spaudoje ar per ra tų Lietuvos valdžią į nacių rankas. Tokių ministerial: J. Aleksa ir M. Krupavičius
To niekas nepaisė. Žydams stengės padėti tuvių tautos atžvilgiu, atsikūrus Lietuvos diją, žodžiu, kad ir visu galingu savo kari lietuvių išsigimėlių rado, kurie pakėlė ran dėl įvairių vokiečių Lietuvai daromų skriau
visa lietuviškoji Lietuva. Ši žydų gelbėjimo teismams, atiduoti jiems nusikaltusiųjų by nės mašinos svoriu naciai gniuždė laik. vy ką prieš savo lietuvišką vyriausybę nacių dų įteikė Generalkomisarui Lietuvai von
akcija istorijoj bus lietuviams aukso lapas. las spręsti. Tačiau jau tuo metu susirinkimo riausybės pastangas, betgi ji savo nepalau naudai. Bet nacių vergų planui nepavykus, Rentelnui raštą — protestą. Tarp kitų ten iš
Ji geriausia charakterizavo jų sielos tauru dalyviams buvo aišku, kad nedaug žydams žiamu ryštingumu ir darbu, palyginti per teko paskutinę Lietuvos vyriausyybę pa keltų klausimų pareiškiama, kad „Lietuvių
mą ir gilų krikščioniškumą. Surankioti fak galima bus padėti, nes jau pačioj nacių oku trumpą laiką, daug nuveikė... Jos siekimai smaugt patiems vokie/iams.
tauta su dideliu susijaudinimu... nepritaria
Laikinoji vyriausybė, gyvendama tokį
tai sudarys tomus. Siauri rašinio rėmai pacijos pradžioj jų buvo paskelbta, kad buvo kilę iš visų trijų milionų širdžių, ku
(vokiečių) priemonėms, taikomoms Lietu
leidžia šiuo metu tik kaikuriuos jų paminė žydai ir lenkai išimami iš lietuviškų įstaigų rios tada plakė ir šiandien tebeplaka vienu trumpą laiką ir dirbdama tokiose sunkiose vos žydams“.
kompetencijos. Tą kompetenciją pasiėmė nenumaldomu troškimu: norime būti ne sąlygose, nedaug tegalėjo ir žydams padėti,
ti.
Šie trys vyrai kalbamąjį protestą įteikei ne
sau vokiečių karo komendantai ir susikūru priklausomi, pasiryžę aukotis ir viską ati bet padarė ką galėjo. Jos garbei reik pripa savo vardu, bet visos lietuvių tautos. Tą fak
ŽYDAI IR LAIKINOJI VYRIAUSYBĖ sios SD įstaigos. SD veikimas lietuviams ne duoti Lietuvai.
žinti, kad nepaisant kieto nacių spaudimo
tą jie taip grindžia savo kalbamam rašte —
Tokių mūsų nuotaikų akivaizdoje vokie ir griežtų reikalavimų, ji nepadarė jokio žy
Respublikos vardu nieks žydų užtarti ne buvo įprastas. Tai buvo įstaiga savo kompe
proteste: „Šiandien lietuvių tauta yra pasta
galėjo, nes jos nebuvo. Ją panaikino bolše tencija ir veikimo būdais tolygi bolševikų čiai iš karto vengė pasirodyti su nuogu sa gio, neišleido jokio potvarkio žydams var tyta į tokias sąlygas .kuriose ji neturi jo
žyti,
jiems
skriausti
ir
persekioti.
Laikinajai
vo
grobuoniškosios
politikos
brutalumu
mū
NKVD.
SD
įstaiga
visa
darė
savo
nuožiū

vikai, o naciai atsikurt neleido. Buvo prieš
kios oficialios institucijos, jokios visūoriienacių norą sukurta laikinoji vyriausybė, bet ra, savo planais nesitardama ir sutikimo ar sų tautos atžvilgiu. Dėl to pradžioje naciai vyriausybei ir žydai buvo lygiateisiai Lietu nės organizacijos, kuri galėtų pareikšti jos
naciai jos nepripažino. Nei vieno tos vy pritarimo neklausdama nei Lietuvos vyriau mėgino pačią laik. vyriausybę pakreipti sa vos piliečiai. Ji išlaikė tradicinę lietuvių po nusistatymą opiais ir svarbiais lietuvių tau
riausybės nario jokia nacių įstaiga nepava sybės, nei vokiečių karo komendantų. Nauji vo pusėn. Tačiau nei dr. Greffes iš Haupt- ziciją žydų atžvilgiu.
tai klausimais. Dėl to mes, žemiau pasirašiu
Laik. vyriausybyės užimtos pozicijos žy
dino ministeriu. Nacių civilinei valdžiai įsi viešpačiai nesivaržė atvirai pareikšti, kad amto der Sicherheitspolizei u. dės SD. nei
šieji, esame priversti pasisakyti šiuo skatida
dr.
Kleisto
iš
NSDAP
užsienių
politikos
dų
atžvilgiu
kietai
laikėsi
ir
visi
jos
ne

jiems
nepatinka,
jei
kas
šalia
jų
domisi
žy

kūrus, laikinoji Lietuvos vyriausybė tuoj bu
mu klausimu. Esame visiškai įsitikinę, kad
vo pašalinta. Bet ir ši bejėgė ir nepripažin dų reikalais, o juo labiau, jei kas mėgina biuro misija prikalbėti laik. vyriausybę per skaitlingi organai.
Laikinosios vyriausybės Kauno komen mūsų nuomonė šiuo klausimu pilnai atitin
toji vyriausybė ėmėsi žygių žydams gelbė juos užtarti ar jiems padėti. O kad jų veik sireformuoti į vokiečiams priimtiną komite
ka ir plačiosios, lietuviškosios visuomenės nu
tą
ir
tarybą
prie
vokiečių
valdžios,
nepavy

dantas
pulk. Bobelis savo rizika ir atsakomy
ti. Tos vyriausybės Krašto apsaugos minis- los nieks nekliudytų ir nepainiotų, pačioje
sistatymą
“.
teris, gen. St. Raštikis, dar nesant nacių ci okupacijos pradžioje lietuviškąjį saugumą ko, nes laikinoji vyrausybė ,kaip sukilu be, nesiklausdamas vokiečių, VII. 18 nuvy
Už šį protestą 1942 m. gruodžio 5 d; Kru
sios
tautos
valios
reiškėją,
gerai
suprasda
kęs
į
devintą
fčrtą,
’
išlaisvino
visas
žydų
mo
vokiečiai
paėmė
į
savo
rankas,
nepaisant
vilinės valdžios, tuo reikalu laik. vyriausy
pavičius ir Aleksa per kalėjimus ir gestapo
bės pavedamas, kreipėsi į Kauno karo lau laik. vyriausybės protesto. Dėl to visi areš ma, kad tauta sukilo prieš raudonąją ne •teris ir vaikus if tarnavusius; Lietuvos ka „prieglaudas“ buvo išgabenti į Vokietijos
ko komendantą, gen. Pohl, ir kartu su juo tai ir kita saugumui priklausomoji veikla laisvę ne tam, kad norėtų vergaut naciams, riuomenėje žydus vyrus. Be to, išgelbėjo gilumą gestapo „globon“, o Grinius dėl se
į karinės vadovybės atstovą, gen. De la priklausė vokiečiams. Saugumo priešaky nė už ką nesutiko išduoti jai pavestą išlai adv. Cimkauską, kuris šiuo metu yra Vokie natvės ir nesveikatos tik iš Kauno į prbvin
kyti nepriklausomybę... Naciams nieko kita tijoje, pirklį Misurskį, inž. Benjaminavičių
Rock (ar Roque). Gen. Raštikis jiems išdės stovėjo vokiečių pastatyti žmonės.
Neilgas buvo laikinosios vyriausybės am nebeliko, kaip išlaisvintos ir atstatytos nepr. ir kitus. Jis švelnino kiek galėdamas žydų ciją išsiųstas.
tė laikinosios Lietuvos vyriausybės ir visos
(bus daugiau)
tautos pasipiktinimą vokiečių politika ir jos žius — nuo 1941 m. birželio m. 25 d. ligi Lietuvos panaikinimą viešai įvykdyti, Ta būklę if išdavinėjo apsaugos raštus. Tokių
M. KRUPAVIČIUS
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Europos Lietuvių Kronika
LONDONAS
„EUROPOS LIETUVIO“ IR NIDOS
SPAUSTUVĖS ATOSTOGOS
„E. Lietuvio“ Redakcija ir Nidos spaus
tuvėje dirbantieji liepos 23 d. paleidžiami
dviems savaitėms atotogų. Ryšium su
atostogomis „E. Lietuvio“ 21 d. numeris
išeis padidintas. Poatostoginis numeris
pasirodys rugpjūčio 10 d.

DBLS DEŠIMTMEČIUI RENGTI
KOMISIJA
Ateinančiais metais sueina dešimts me
tų nuo D. Britanijos Lietuvių Sąjungos
įsteigimo, šią svarbią sukaktį norima tin
kamai ir plačiai paminėti, kaip buvo pa
geidaujama atstovų per š.m. visuotinį Są
jungos suvaižavimą.
Dešimtmečio sukakčiai rengti Sąjungos
Valdyba pakvietė specialią komisiją iš 5
asmenų: J. Senkus pirm,, kun. P. Dauk
nys —sekret., S. Nenortas ižd., F . Neveravičius ir R. Baublys — nariai.
Komisija painformuos visuomenę apie
savo darbus ir sumanymus per „E. Lietu
vį“, ar per aplinkraščius, ar tiesioginiai
per S-gos Valdybą. DBLS skyrių valdy
bos ir nariai prašomi su komisija bendra
darbiauti ir jai talkininkauti.
DBLS Pirm. M. Bajorinas
PIRMOJO DBLS SKYRIAUS BŪSTINĖ
DBLS Londono I skyriaus valdybai pa
prašius Lietuvių Parapijos kleboną kun.
A. Kalauską, gautas sutikimas įkurti sky
liaus.nuolatinį būstą klebonijoje. Nuo lie
POS 1 d. Londono I skyriaus adresas toks:
į21j The Ovai, Hacney Rd., London E.2.
Ateityje bus stengiamasi kiekvieną sek
madienį tame būste dežuruoti. Skyriaus
nariai, norį ir turrį bet kokių reikalų ar
šiaip pageidavimų, galės ten visada rasti
vieną skyriaus valdybos narį ir pasiinfor
putoti. Ten taip pat bus priimamas ir na
rio mokestis, užsisakyti „Europos Lietu
vį“, gauti pavieniais egzemplioriais.
Skyriaus valdyba prašo visus savo na
rius, nelaimei atsitikus, susirgus ar ki
tam nariui patekus i ligoninę, pranešti
valdybai.
Skyriaus valdyba rengia ekskursiją į
Skautų Stovyklos užbaigiamąjį laužą, ku
ris įvyks Lietuvių Sodyboje š.m. rugpjū
čio pradžioje. Norintieji vykti .prašomi
užsiregistruoti pas skyriaus valdybos na
rius. Kelionės kaina ,numatoma, nebus
brangesnė, kaip 12 išlingų.
:„i ‘
Skyriaus Valdyba

JAUNIMO DĖMESIUI
Važiuojantiems į Jaunimo Stovyklą Vo
kietijoje papildomai pranešama ,kad kiek
vienas jaunuolis turės sumokėti 25 procen
tus kelionės išlaidų. Tokiu būdu už gelež.
biletą nuo Londono iki Weinheimo ir at
gal važiuojantis turės sumokėti tik apie
tris' ir pusė svaro. Pinigus reikės įmokėti
rugpiūčio mėnesio pradžioje.
Važiuojantieji iš provincijos turi tuoj
pat pranešti DBLB-nei, kiek jiems kai
nuos kelionė (II klase) iki Londono ir at
gal, kad galima būtų jiems išrūpinti 75%
iš stovyklos rengėjų.
Numatoma, kad ekskursija važiuos Dover-Ostend-Koeln-Frankfurt
keliu, to
dėl važiuojantiems teks turėti Belgijos
tranzito vizą.
Važiuojantieji su Lietuvos Užsienio Pa
su privalo pirmoje eilėje gauti D. Britani
jos grįžimo vizą. Tuo reikalu reikia kreip
tis i Passport Office, Clive House, Petty
France, London, S.W.I. (prie pat St. Ja
mes Park požem. st.).
Ligšiol dar neužsirašiusiems praneša
ma,, kad ekskursijoje yra likusios tik dvi
vietos. Užsirašyti reikia tuoj pat. Iki šio
lei kandidatų iš Anglijos užsirašė 15 jau
nuoliu.
AUKSINIS JUBILĖJUS
Pereitą sekmadienį Londono Lietuvių
bažnyčioje 9 vai. ryto spec, liturginėm
apeigom ir šv. Mišiom paminėtas p.p. Liū
džių 50 Metų Moterystės Auksinis Jubilėjus. Bažnyčios didysis altorius, Liūdžiu
šeimos išpuoštas, tiesiog skendo kremavų rožių puokštėse.
Auksinio Jubilėjaus pegerbtuvėse —
vaišėse, vaikų namuose, gražioje religinė
je ir lietuviškoje dvasioje, programą pra
vedė sūnus Jonas, kuris savo tėvų Auksi
niam Jubilėjui atskrido iš Tolimųjų Ry
tų, būdamas D. Britanijos diplomatinėje
tarnyboje vice-konsulu Japonijoje, Korė
joje ir paskutiniu metu Hong Konge. Anū
kai — patys mažieji trečios kartos pum
purai, lietuviškai sveikino savo senelius.
Jubiliatus sveikino J. E. Ministeris B. K.
Balutis. Gausių svečių tarpe buvo para
pijos klebonas kun. Kazlauskas, p.p. Ba
ilokai, p.p. Bulaičiai, ir visa eilė koloni
jos veikėjų bei giminių ir pažįstamų.
Jubiliatai Liūdžiai nuo pat pradžios
Londono Lietuvių parapijos įsikūrimo
daug prisidėjo prie bažnyčios pastatymo
ir jos išlaikymo. P. Liūdžiuvienė per 20 su
viršum metų pirmininkavo Lietuvių Ka
talikių Moterų Šv. Onos draugijai ir yra
viena iš Londono moterų žymiausių veikė
jų — visuomenininkių. Abu Jubiliatai vi
są laiką rėmė religinį, visuomeninį bei

SKAUTIŠKUOJU KELIU

MANCHESTERJS

Stovyklai aukojo
Neturtingiems skautams ir lietuviš
kam jaunimui stovyklinį mokestį apmo
kėti aukojo: J. Štaras 2-10-00, Flackwell
Heath skyrius 3, sv. Nottinghoma sky
rius 9, sv. Wolverhampton© skyrius 12-1
ši. ir Gražina Fidlerytė iš Ameriko 5 do
lerius.
Aukojusiems didelis širdingas skautiš
kas dėkui!
Skyrių Valdybos, maloniai prašomos
aukų lapus su aukomis ne vėliau liepos
mėn. 21 d. grąžinti šiuo adresu: V. Fidleris, 48, Henrey Rd. West Bridgeford,
Nottingham.

VOKIETIJA

■SKELBIMAS
Manchesterio Lietuvių Socialinio Klubo
Valdyba 1956 metų liepos mėnesio 28 d.,
šeštadienį, rengia savo klubo nariams
POBŪVĮ
Norintieji pobūvyje dalyvauti prašom
užsirašyti pas klubo sekretorių p. A. Jalovecką ligi š.m. liepos m. 14 dienos. Įsto
jimo mokestis 10 šil.
Klubo Valldyba
LOWTONAS
1941 metų birželio mėnesio liūdnų įvy
kių sukakties progą prisimenant Tautos
Fondui aukojusiems:
J. Evaškaičiui —
1 sv. 2 šil., J .Pilipavičiui — 2 šil., S. Gris
AUKOJO
— 1 šil., S. Griškauskienei — 1 šil.
Keturiems skautukams iš Vokietijos ir kauskui
Nuoširdžiai dėkoja Lowtono Tautos
vienam iš Šveicarijos, į musų vasaros
stovyklą pasikviesti aukojo’ S. Štaras Fondo Talkininkas.
2-10-00, P. Kaminskas 16 ši. ir Gervelis
PAMALDOS
10 ši.
Geraširdžiams aukotojams, tikrai dide NOTTINGHAM — liepos 8 d., 12,15 v.
lis_ nuoširdus
dėkui! _ ____ ___
__ _jau____
Stovykla
netoli, o keturi neturtin-BRADFORD — liepos' 15 d., 12,15 v.
gi~skautukai”iš Vokietijos” ir”vienas” ber- GLOUCESTER — šį šeštadienį — liepos
niukas iš Šveicarijos nekantriai laukia
7 d. 12 vai. Po pamaldų visų lietuvių
žinios, ar jie galės atvažiuoti į Angliją, į
susirinkimas. Kviečiami plačios apylin
musų tradicinę vasaros stovyklą, pasto- kės tautiečiai.
vyklauti kartu su savo broliais ir sesėm.
_
...
Tik nuo Jūsų Geraširdžiai Aukotojai, jų BIRMINGHAMAS — sį sekmadieni ,— lie
vilčių išsipildymas priklausys.
pos 8 d. 10 vai.
Aukas šiam reikalui, maloniai prašome
siusti: K. Vaitkevičius, 21, Cobden Str.
SVEICARUA
Derby.

KAS ATVYKSTA VASAROTI
LIETUVON?

LABAT SVARBU DAR NORINTIEMS
Į Birštoną siunčiami net jš Sachalino...
EMIGRUOTI Į JUNGTINES AMERIKOS
Vilniaus radijo pranešimu, j Birštono ku
VALSTYBES
rortą atsiunčiami pagal profesinių sąjun
gų „kelialapius“ tūkstančiai „darbo žmo
Birželio 19 Munchene įvyko visų Ame- nių iš įvairių šalies vietų“. Tarp jų nere
rikos konsulų Vokietijoje, saugumo virši- tai galima sutikti atsiųstųjų iš Vidurinės
ninku bei kitų Amerikos valdžios atstovų Azijos, Tolimųjų Rytų ir net iš Sachalino.
ir emigraciją vykdančių organizacijų Išeitų, kad niekur Sov. Sąjungoje negalima
taip puikiai pasigydyti, kaip lietuviškaja
bendras susirinkimas.
me Birštone, šiuo metu Birštono sanato
Buvo pranešta, kad emigracija į Ame rijose jau pradėtas vasarojimo sezonas.
riką vykdoma paspartintai ir formalumų 1956. V. 20 atidarytas dar vienas gyvena
sutvarkymas daug greičiau atliekamas. masis korpusas 100 žmonių. Tačiau daug
Tačiau vyriausiasis Amerikos konsulas ką reikia gerinti net ir bolševikiškoje apVokietijai paaiškino, kad registracija į Jinkoje. Sudarius „Kauno jūrą“, paskan
JAV Vokietijoj ir kituose Europos kraš dinta bus ir žem. Birštono dalis su gar
tuose per organizacijas konsulatuose gali siaisiais „Vytauto“, „Birutės“ šaltiniais
bet kurią dieną būti nutraukta. Kvieti Dabar gręžiami nauji šaltiniai aukštesnia
mai (garantijos) per Vašingtoną gal dar me Nemuno krante, ten suprojektuotą pa
kurį laiką bus priimami, bet paskutinis statyti ir naują gydyklą. Taigi, giriamasi,
jų sudarymo terminas buvo minimas kad į okup. Lietuvą atsiunčiami poilsiau
rugpiūčio mėnuo. Tat laikas liko labai ti ar pasigydyti žmonės net iš Kamčatkos
trumpas. Nenumatoma, kad šio specia ar Sachalino, bet ir patys bolševikai pri
laus pabėgėlių emigracijos įstatymo vei pažįsta, jog visur dar yra daug netvarkos
kimas būtų prailgintas po Naujų Metų. ir apsileidimo, štai Palangoje stovi surausužvilkinti vandentiekio ir ka
Todėl, kas apsisprendė emigruoti, turi tos gatvės, darbai.
Druskininkuose — dar
nė dienos neatidėliodami registruotis UL nalizacijos
blogiau: ten kanalizacijos visai nėra. Vil
RA-BALF emigraciniuose biuruose, kar kinama
naujos purvo vonių gydyklos sta
tu įteikdami anketą, Mūsų organizacija tyba. Aplankai Trakus — negausi valte
tuoj duos eigą ir visą pagalbą.
lės pasiirstyti po ežerą. Valakumpiuose
patalpos blogai apšildomos, nešvaru, pa
BAL Munchen
plūdimy trūksta paprasčiausios tvarkos.
Kauniečiai poilsio dienomis neturi prie
SCHWETZINGENAS
monių nuvykti į Kačerginę ar Kulautuvą.
Birželio it
14 u.
d. A.U11.
kun. o.
B. nuumab
Liubinas aunuju
aukojo Visoj eilėj ,,sanatorijų
pereitais
j•
-ligoniai
“
♦
šv. Mišias už išvežtuosius, žuvusius ir dar metais nusiskundė nerūpestingai paruoštu
maistu,
bloga
medicinine
priežiūra.
Ku

tebekenciancią lietuvių tautą. Po pamaldų
J. Medušauskas skaitė 8591 Inžinerijos rortuose blogai sutvarkyta prekyba pieno
kuopos vyrams paskaitą, tema: „Tremties produktais, nepristatoma daržovių ir net
būtiniausių reikmių, nors kurortas daržo
prasmė Birželio įvykių perspektyvoje“.
vėmis aprūpinti paskiausiu metu duotas
įsakymas Kretingos, Kretingalės, PuogyHUETTENFELDAS
nės, Neradavos sovehozams. Blogai orga
nizuotas transportas, vasarotojai negauna
Birželio 14 d. Vasario 16 Gimnazijoje, nusipirkti net ledų, gėralų, būtiniausių
J. Medušauskas skaitė paskaitą: „Trem atviručių, vokų ar brošiūrų su kurortų
ties prasmė Birželio įvykių perspektyvo vaizdais. Jų arba visai nesti, arba nuolat
je“.
pritrūksta. Net ir per Lietuvos kp IX su
važiavimą buvo nusiskųsta, kad dar ligi
šiol neatstatyti Nidos ir Juodkrantės pa
KAISERSLAUTERNAS
jūrio kurortai. „Neatidėliotinas uždavinys
8593 ir 2040 kuopų vyrai kartu su savo yra pakelti ir veikiančių kurortų sanitari
vadais birželio 14 d. vakarą paminėjo Bir nę padėtį“, konstatavo suvažiavimas, nes
želio įvykius. Kun. B. Liubinas prisiminė toji padėtis — netenka abejoti, „sovie
Lietuvą šv. Mišiose ir už žuvusius komu tiška"...
nizmo vergijoje lietuvius atgiedojo Libe Pastaruoju metu visos Lietuvos esan
ra. Savo pamoksle kun. Liubinas žvelgė čios sanat. — kurortai perduoti jau Sov„
į žmogaus kančią kaip į malonę dalyvauti Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijai.
— Ir patys bolševikai pripažįsta, kad
Kristaus kančioje. Dienos rimčiai skirtą
paskaitą skaitė J. Medušauskas. Paskai Kaune vykd. komitetas neskiria pakanka
tininkas sistemtingai išnagrinėjo tremties mo dėmesio tolesniam miesto sutvarkymui,
prasmę, kurią itin ryškiai nušviečia 1941 ypač jo pramoninių pakraščių, taip pat
m. pradėta Lietuvoj vykdyti tautžudystė. gyv. namų, miesto gatvių, aikščių ir šaMuziko F. Strolios vedamas chorelis pa litgatvių remontą vimui bei užlaikymui.
maldų metu pagiedojo keletą giesmių. Vė Įsakyta užbaigti 200 vietų pirtį, iki liepos
liau jis pradžiugino minėjimo dalyvius 1 d. „paruošti projektinę užduotį kanali
gražiai atliktomis lietuviškomis dainomis. zacijos statybai Vilijampalės rajone ir už
tikrinti, kad ji būtų patvirtinta nustaty
ta tvarka“ (t.y. kad neužsigulėtų tarp
MIUNCHENAS
krūvos kitų popierių ,kaip paprastai yra
santvarkoj....), paspartinti
Miuncheno lietuviai 1941 m. birželį, pri bolševikinėj
siminė susikaupdami pamaldose, kurios „Kauno Audinių“ fabriko statybą, 1956 m.
baigti statyti 60 tonų duonos per parą pa
birželio 17 d. Karlsfeldo bažnyčioje buvo jėgumo Kauno duonos įmonę, 1957 m. pra
atlaikytos Lietuvos intencija. Apylinkės dėti statyti Vilijampolėje 100 lovų ligoni
ELTA
Valdyba liūdnų sukaktuvių proga išleido nę.
„Informacijos“ numerį.
PRANCŪZAI APIE PABALTIJO
Birželio '18 d. lėktuvu iš Miuncheno į

STOVYKLA
Šveicarų dienraštis „Die Ostschweiz“
Šių metų vasaros stovykloje Headley savo vakarinėje birželio 21 d. laidoje paPark, įsikūrimas bus labai lengvas. Sa- minėjo lietuvių maldininkų kelionę į Ein
• • •prieš
•■
vaite
stovyklą,
į stovyklavietę at- siedelną ir Sachselną birželio 16-17 dienovyksta savanorių skautų pionierių dali- mis. Ilgo straipsinio, atspausdinto I-me ir
sto- mon
U-me- cmpuslapiuose
„Susitikinys, kuris atliks visus ___.i__.i_..
ssunkiuosius
......*
.- -, r»T o n-iiro. -pavadinto
, ITrrxc" ■ TicirJn
. ..
. _i . _ •
T
VO1
vykios įkūrimo darbus: pastatys palapin?as SU rrnrcnlri
persekiojama
Lietuvos
Bažnyčia
,
stalą,'
pastatys
įžangoje
nušviečiami
tragiškieji
1941
m.
nes, sutvarkys skautišką
aptvarkys
stobirželio
mėn.
įvykiai
Lietuvoje,
pailius

abiem stovyklom vartus,
truojant juos skaičiais ir lietuvių partiza
vyklavietę ir t.t ir t.t.
šie visi darbai buvusiose stovyklose nų laiško šv. Tėvui citatomis. Po to išsa
miai aprašomas Birželio įvykių minėji
užimdavo labai daug laiko, ko šiais me mas
Sachselno mieste. Straipsnis užbaigia
tais nebus ir tikras stovyklavimas prasi mas klausimu: „Ar galime mes, kurie
dės nuo atvažiavimo dienos. I*
_
_ ..__
__________
_
Mergaičių
vjską turime, būti
abejingi
likimui tų, -ku
ir berniukų stovyklos bus sujungtos „te- rįe viską prarado?“.
legrafu“. Specialus skautiškas
tiltas u..„
bus gig straipsnis, kurs leidžiamas St. Gal21
pastatytas per upelį, šiais^ metais ypatin- jenei susilaukė atgarsio skaitytojų tarpe,
naktinių
gai
„i ’bus
.”7 daug
J
't’ “i žaidimų.
-nes jau sekančios dienos vakarinėje lai
doje nurodomas Šveicarų-Lietuvių Pagal
REGISTRUOKIMĖS
bos Komiteto pašto čekių sąskaitos nume
Liepos mėn. 28-toji jau netoli. Norin ris. To pageidavę skaitytojai, norį pa
tieji stovykloje dalyvauti skautai, skau gelbėti lietuviams.
ELI
tės ir lietuviškasis jaunimas, tuoj pat,
nelaukiant nei vienos dienos, registruo
jasi pas Sktn. K. Vaitkevičių, virš nuro
Gerb. narį p. JONĄ TAMOLIUNĄ
dytų adresu.
Registruodamiesi pažymi savo vardą,
ir
pavardę, amžių ir adresą. Negalintieji
p. BIRUTĘ ŠUKYTĘ,
susimokėti stovyklinio mokesčio (2-5-00),
ar net kelionės išlaidų, užsiregistruoda sukūrus’ius lietuvišką šeimos židinį,
mi tai pažymi. Visiems kurie bus reika sveikiname ir linkime siu.ėtj gyve
lingi paramos bus padėta.
ninio. ,
Lietuvių S-ga „Ramovė“
ATSISVEIKINIMO LAUŽAS
Manchester!© skyrius
Paskutinis atsisveikinimo laužas stovykioje su tėvais ir visuomene įvyks rug
piūčio mėn. 5 d. (sekmadienį) 3 vai. p.p.
Į šį lauželį širdingai kviečiame visą
Anglijos lietuvišką senimą, pabuvoti ir
Sveikiname
padainuoti kartu su jaunimu.
ONĄ ir PETRĄ LIŪDŽIUS
auksinių vestuvių proga ir linkime
BRADFORDAS
Dievo palaimos
1956 m. liepos 15 d. 6 vai. Latvių klūŠv. Onos Moterų Draugiąja.
bo salėje 5, Clifton Villas of ManningJAV išvyko dipl. jnž. V. Žiaugos šeima.
ham Lane šaukiamas DBLS Bradfordo
skyriaus narių susirinkimas. Dienotvarkė
je: atstovo pranešimas apiezsąjungos sgos suvažiavimą, laikomų banke pinigų
reikalais ir kt.
Jei numatytu laiku daugumas nesusirinks, tai po valandos laiko susirinkimas
įvyks, nežiūrint susirinkusių skaičiaus,
Narių dalyvavimas būtinas.
DBLS Bradfordo sk. v-ba.
dhzciiu

BRADFORD© LIETUVIŲ NAMŲ
FONDO RĖMĖJAMS
PRANEŠIMAS
Pranešame, kad yra surasti namai su
dideliu, gražiu parku, Brunswick House,
Dudley Hill Rd., Bradford, tinkami vietos
ir apylinkės lietuvių kultūrinei veiklai.
Pirkimo ir kitiems reikalams aptarti yra
šaukiamas š.m. liepos m. 8 dieną 3 vai.
p.p. Estų Klubo namuose, 8 Clitton Villas, Manningham Lane, Bradford.
SUSIRINKIMAS
Darbotvarkė: 1) Komiteto pirmininko
pranešimas; 2) Diskusijos; 3) Socialinio
Klubo įstatų svarstymas ir priėmimas;
4) Klubo organų rinkimai; 5) Patikėtinių
rinkimai; 6) Įvairūs reikalai.
Prašome visus Bradfordo Lietuvių Na
mų Fondo rėmėjus ir prijaučiančius skait
lingai dalyvauti šiame labai svarbiame su
sirinkime.
Brarllcrdj Lietuvių Namų Komitetas.

MOTTINGHAMAS
LAS Nottinghamo skyrius liepos 7 d.,
šeštadienį, Sycamore Rd. mokykloje ren
gia DARIAUS-GIRĖNO minėjimą. Progra
moję: 1. Pradžia 6 vai. vakarą: 2. Paskai
ta J. Kaulėno; 3. Vaidinimas — Amerika
Pirtyje; 4. šokiai ir žaidimai.
Nottinghamo ir artimesnius lietuvius
kviečiame atsilankyti.
Sk. Valdyba.

tautinį kolonijos gyvenimą. Turėjo 6 sū
nus. Albinas žuvo karo metu Jugoslavijo
je, kaip Britų aviacijos lakūnas. Vienin
telis gyvas sūnus — Jonas, prieš šį karą
Londone buvo lietuviško jaunimo organiatorius ir veikėjas, tarp kitko surengęs
dvi nemažas ekskursijas į Lietuvą. Nors
šiandieną, gyvendamas Tol. Rytuose, bet
dar labai gražiai kalba lietuviškai, net be
angliško akcento. Tad neveltui vaikai yra
tėvų garbė!
,
Sukaktuvininkams Liūdžiams linkime
sulaukti sveikiems Deimantinio Jubilė
jaus!

PRAEITIS IR DABARTIS
Greit bus dešimts metų, kai mes „laiki
nai“ pradėjome kurtis Anglijoje. Tada tu
rėjome pakankamai energijos kas savaitę
parašyti po keletą laiškų, ruošdavome pui
kius minėjimus, juos lankydavome ir vi
sur pareikšdavome savo patrijotinius
jausmus. Devyneriems metams praslin
kus, drėgnas ir vėjuotas Anglijos klima
tas, baigia mūsų buvusį patrijotiškumą iš
blaškyti — atvėsinti. Suprantama, kad
kiekvienam mūsų pačiam savo kailyje tai
sunkiau pamatyti, bet kiekvienas aiškiai
matome draugų laikysenoje. Daugumas
nebematom jokio reikalo priklausyti DBLS-gai, tvirtindami, kad iš jos jokios nau
dos nebėra. Nebesilankom net ir Vasario
16 minėjime, nei Birželio tragiškų įvykių
minėjimuose, sakydami, kad visvien ten
nieko gero nematysime. Minėjimų salės
apituštės, o paskaitininkai neriasi iš kai
lio, norėdami mums įkvėpti ta(, ką praradome.

Prisimenu laikus, kada „bobutė“ reng
davo mus prie Pirmos Komunijos ir ji įti
kinėjo, kad labai didelis griekas papulti į
puikybę. Anglijos demokrati ško oro pri
sikvėpavę, mes tiek įklimpom į puikybės
grieką, kad visa, kas ne mano „aš“ —
menkystė. Nieko mums nebėra švento, nie
ko gerbtino, išskyrus paties saves. Į orga
nizacijas ir į toms organizacijoms vado
vaujančius asmenis žiūrime kaip į išnau
dotojus, klaidas darančius žmones. Nėra
nieko šlykštesnio, kaip iš pakampės loti,
pačiam nė piršteliu neprisidedant prie bet
kurios veiklos, prie betkurio konkretaus
darbo. Daugiausiai dėl Lietuvių Namų Bvės kai kurie nariai jau rengiasi kapitų-

TAUTAS

Prancūzų ,Paris Presse -1 ‘Intrassigenat“ paskelbė platų pranešimą apie Pa
baltijo valstybes ir reiškia samprotavimų,.
kad esą žymių, rodančių, jog Pabaltijo
kraštus Sovietai norį paversti „liaudies
demokratijomis“. (Centro ir Rytų Euro
pos kraštų laisvojo jaunimo Tarybos lei
džiamas žurnalas „Jeunesse Libre" Nr.
12) 1956 pasipuošė savo viršelį lietuvai
čių tautiniais drabužiais nuotrauka ir pa
skelbė Rič. Bačkio informacinį straipsnį
apie lietuvių tautą, jos kovas su prispau
dėjais, okupacijas, dabartinį Lietuvos
valstybės statusą ir laisvinimo žygius,
(Tarptau. Laisvųjų Sindikalistų tremtyje
centro leidžiamas organas ,,Le Syndicaliste“ Nr. 71) 1956 paskelbė Tarptautinės
Laisvųjų Sindikatų Konfederacijos gen.
sekret. J. H. Oldenbroeko, atsišaukimą į
darbininkus, esančius anapus geležinės
uždangos. (Tarptau. Katalikų Profesinių
S-gų Šveicarijoje leidžiamas „L'Echo dės
persecutes“ Nr. 4) 1956 įsidėjo platų pra
nešimą apie religinę padėtį okup. Lietu
voje, atvaizduojančią viską toli gražu ne
taip, kaip skelbia italų kom. „L'Unita“
ir kt. panašūs organai. Lietuvoje religinė
vienybės yra išlaikyta. (Visa eilė amerikiečių laikraščių teigiamai atsiliepė apie
Philosophical Library New Yorke išleistą
L. Arėjo — Vitkausko parašytą angliškai
emigranto istoriją — ,Ąn immigrant's
story“.
E.

liuoti tokių kalbų prisiklausę. Liūdna,
kad darant žygius dėl parėmimo Liet. So
dybos, tenka susidurti su organizuota opo
zicija, kuri jau imasi griovimo darbo. Ki
ti jau ir datas nustatė, kada Liet. Namai
ir Liet. Sodyba bankrutuosianti. Gi ir toji
opozicija veikia ne tiek iš blogos valios,
kiek iš nesusipratimo, tikriau sakant, i'
„perdidelio supratimo“, dėl to grieko, apie
kurį anuomet mums kalbėjo bobulė.
Nesakau, kad Namų B-vė ar ir DBLSgoje nepadaryta klaidų, bet jas galima tai
syti. Jeigu visi susirinktume į susirinki
mus, jei reikštume savo sveikas nuomo
.nes, išdiskutavę pasiųstume į centrą protokolą, reikalaudami skaitytis su mūsų pa
geidavimais ir sumanymais. Gal ne vienas
mūsų turime auksinę mintį, bet ji išreiš;kiama tik prie alaus stiklo, žinoma, išsi.
sklaido
su cigaretės dūmais. Reikia, kad
ypač skirtingų nuomonių asmenys dalyvautų susirinkimuose ir įvairiuose paren
,
gimuose.
Jei viešai bus išreikšta nuoširdi
VALSTYBĖS DEPARTAMENTO
ir be pagiežos nuomonė, jei ji bus daugu
PAREIŠKIMAS AMERIKOS
mos priimta, visada ji bus ir įgyvendinta.
LIETUVIU TARYBAI
Tačiau, kai griebiamasi tik griovimo, tik
iš pasalų vapaliojamų nesąmonių, tai jau
joks didvyriškumas ir jokia veikla, neda Jungtinių Amerikos Valstybių vyriausy
ranti garbės tiems, kurie šitokios „veik- bė daugelių atvejų pareiškė savo užuolos“ griebiasi. Mums reikia demokratinę jautą aukoms masinių deportacijų, kurios
santvarką suprasti taip, kokia ji yra i: minimos šį birželį, ir daro ką gali ątkrelp
tikrųjų. Reikia žinoti, kad ir demokratinė ti dėmesį į žmogaus teisių laužymą Šo
je santvarkoje, ypač demokratinėje, kiek- vietų okupuotuose kraštuose. Sekretorius
vienas esame atsakingi už tai, ką sakome. Dulles, pereitą vasariomėnesį, minint PaMes turime teisę reikalauti, kad mums bi baltijo valstybių paskelbimą nepriklausbtų sakoma tiesa, bet taip pat žinokime, mybės pareiškė: „Mes ir toliau tikime
kad to paties gali pareikalauti ir iš mūsų, principu, kad suverenės teisės ir nepriTik nuoširdus ir beantagonizmo bendravi- klausomybė turi būti atstatyta tiems, iš
mas atneš tų vaisių, kokių visi mes pagei- kurių jėga ji buvo atimta. Tikime, kad
daujame.
tas principas vieną dieną bus įgyvendin
V, Paulionis,
tas“.
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Nr. 27. (427) 5. 7. 1956.
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PLUNKSNAGRAUŽIO

Sommos mūšio sukaktis

II

PASAULYJE

Liepos 1 d. sukako 40 metų nuo didžiau pakibti spygliuotų vielų užtvarose ir ten
šio Pirmojo Pasaulinio Karo mūšio Som mirti dešimtimis tūkstančiais, tuo būdu
Winslow. (Arizona) Du milžiniški kelei
mos slėnyje, Prancūzijoje. Sornmos mūšis parodant patrijotizmą ir drąsą, tai vėliau viniai lėktuvai sudužo šiaurinėje Arizo
įvyko Vakarų fronto sektoriuje ,kur jun šis jausmas pasikeitė.
noje. Lėktuvai skrido iš Los Angeles į Ry
gėsi dešinysis anglų laikomo fronto spar
Antrajame pasauliniame kare Sommos tus. Spėjama, kad jie nukrito susidūrę
nas su kairiuoju prancūzų armijos spar- mūšio pasėkos turėjo didėlės įtakos. Ka tuo metu, kai juos užklupo audra. Katas
sunaikinti vokiečių dangi tas mūšis buvo vedamas prancū trofoje žuvo abiejų lėktuvų keleiviai —
surengė Londone spaudos konferenciją, nu. Mūšio užduotis
PONUI PLUNKSNAGRAUŽIUI
Raudonosios armijos dainų ir šokio an- įremtą alkūnę Vakarų frontan. Strategai zams prašant, virtęs vėliau „antruoju fron viso 128 žmonės, ši katastrofa yra pirma
Netikėtai papuolė mums įi rankas laik samblio dalyviai, žinių apie Rusiją ištroš ir šiandien tebesiaiškina, kad tuo mūšiu tu“, todėl Churchillis ir jo karinis štabas, civilinės aviacijos istorijoje, pareikalavu
raščio, vadinamo „Europos Lietuvis“ Nr. kusiems anglų plunksnagraužiams, mielai ne tiek norėta pasiekti geografinių laimė prisimindami Sommą, labai
atsargiai si tiek aukų.
24., (šiaip mes jo neskaitome ir netikėkite, atsakinėjo į klausimus, žinodami, kad jimų, kiek padaryti vokiečiams didesnių svarstė rusų prašymą 1941 metais suda
*
kad ateityje skaitysime), kuriame Jūs iš- kiekvienas jų žodelis bus stambiomis rai nuostolių.
ryti „antrąjį frontą“. Amerikiečiai, kurie
Los Angeles. Amerikiečių Sportininkai
augštinate mūsų partiją, t.y. ,.PAKETĖ dėmis atspausdintas britų spaudoje. Besi Kaip žinoma, tas mūšis pareikalavo 400 Sommos mūšio nebuvo matę ir nepatyrę pasiekė tris naujus rekordus: C. Dūmas
LIŲ PARTIJĄ“. Kadangi dabar pas mus kalbant, tačiau, ir emvedistai išsidavė, pri tūkstančių anglų karių gyvybių ir apie jo žaizdų, į „antrąjį frontą“ žiūrėjo ki šuolyje į augštyje peršoko 7 pėdas ir pusę
artėja rinkimai į PLB Vokietijos Krašto sipažindami, kad jie moką ir anglų dainas 200.000 geriausios prancūzų kariuomenės taip.
colio; G, Davis 400 metrų su kliūtimis
Tarybą, todėl prašome paskelbti mūsų par dainuoti. Tarp kitų, jie paminėjo ir Big vyrų. Vokiečiai, apskaičiuojama, neteko
Sir Vinstonas atvirai rašo apie tai savo perbėgo per 49.5 sekundes (senasis rekor
Ben dainą, kuri jiems geriausiai patinkan Sommos mūšyje 500.000 karių. Ši kova, istorijoje, ir jo laikysena visai supranta
tijos programą, kuri yra tokia:
das buvo ruso L. Litujevo 50.4 sek.); L.
1) Nereikalauti ir neimti solidarumo ti. Paprašytas kapitonas Vinogradovas ją užsitęsusi 18 savaičių, vakarų Europos ma. Mūšiai, kurie vykdomi „nelaiku, ne Jones 400 metrų (be kliūčių) perbėgo per
valstybėms
atėmė
daugiau,
kaip
milioną
mokesčio, (tiesa, mes jo ir dabar nemo pats padainavo. Paaiškėjo, kad britų klau
vietoje ir netinkamu būdu“, vien tik tam, 45.2 sekundes, pagerindamas savo paties
kame), nes jis lietuvybės palaikymui vi sytojai visai tokios dainos nežino. Mat ji jaunimo. Be to, prie šio mūšio reikia dar kad patenkinus sąjungininką, blogas biz pasaulinį rekordą dviem dešimtosiom se
naudojama britų BBC transliacijoms, skir pridėti tais pačiais metais įvykusį didįjį nis. Iš čia ir kilo aštrių ginčų sąjunginin
siškai nereikalingas mūsų supratimu;
kundės.
2) Nerengti jokių lietuviškų minėjimų, toms klausytojams už Geležinės Uždangos Verdeno mūšį, rusų gen. Brosilovo ofen kų strategijoje, dėl taip vadinamos „Over
zyvą
rytuose
ir
pragaištingas
Trentino
ir
rusų
kalba.
Tuo
būdu
paaiškėjo,
kad
ir
jokiu būdu juose nedalyvauti. Tiesa, mes
lord“ opeareijos.
St. Yan. (Prancūzija) čia vyksta pašau
juose ir dabar nedalyvaujame, nes kai pats Vinagradovas tas transliacijas mie Isonzos kovas italų fronte.
linės sklandymo rungtynės. Pirmieji skri
Be
viso
to,
Sommos
mūšis
parodė
dar
Su Sommos mūšiu- prasidėjęs didysis vieną karo aspektą. Tas mūšis parodė, dimai
____ turėjo
____ būti
____________
____
mynai vokiečiai gali pasakyti — „Der hat lai klauso, žinoma, viršininkui negirdint...
atlikti Prancūzijos
terižudymasiS- turėjo nepaprastas ir pasėkas. koks<* karas gab bQti mechaniškas Ir ne- torijos ribose. Sklandytuvai buvo paleisetwas mit Litauer zutun“.
Mes eame nuomonės, kad lietuvybei la Apie ruskius kalbant, reikia įamžinti ir Anglams ši, operacija^ kaštavo Kitčenerio žmoniškas Jame nenuneigiama individus ti iš 2.000 pėdų augščio. Ilgiausia distanpaaukojo
~ ..
1
267 myįjaS| nusklendė argentiniebai daug pasitarnaujame, išdalindami Bal vieną neseniai iš Maskvos atkeliavusį Armijos netekimą. Prancūzai
line drąsa, karinių dalinu kovos garbės ei ją
fines dovanas, kiti gi ateidami jas pasiim anekdotą, kuris, kalbama, Maskvoje, tu savo geriausias ofenzyvines jėgas. Vokie tradicija, mankštos vertė, sumanumo ir tis Cuardo, britų statybos sklandytuvu
Skylark III. Antrąją vietą užėmė ameri
ti, nors tas mums nelabai malonu, nes rįs pasisekimą. Kalba sukasi apie garsųjį čiams šis mūšis buvo galo pradžia.
pasiaukojimo vertybės. Visa tai turi re
kartais gali pamatyti kaimynas vokietis sovietų kultūros minister} Michailovą. Ne Britai ypatingai gailėjosi Kitčenerio ar- mės, bet tik periferinės, dalinės ir parapi kietis sklandytojas Paul Mac Cready, nu
ir paklausti iš kur gavai?
seniai, vienas švietimo ministerijos tar mijos, nes ji buvo sudaryta vien iš sava- jinės reikšmės. Temis vertybėmis galima skridęs 242 mylias su prancūzų Breguet
sklandytuvu.
Paėmę valdžią į savo rankas, mes reika nautojas, sunervintas kažkokio naujo Mi- norių. Gi savanoriai kaip tik ir neša tą laimėti mūšius, bet ne karus,
laušime, kad BALFas savo paramą pri chailovo potvarkio, išbėgo į ministerijos dvasią, kuri užtikrina pergalę sunkiausio- Nuo 1916 metų karai laimimi milion'
Vašingtonas. Prezidentas Eisenhowerls
statytų kiekvienam į namus, o už paramos rūmų koridorių šaukdamas: -— Michailo- se aplinkybėse. Jaunimas, einąs su entu- nėmis armijomis, masiniais kiekiais ginkpaskirstymą skirstytojams mokėtų atlygi vas didžiausias kvailys! Michailovas be ziazmu ginti savo tėvynės, su entuziazmu
karo mecĮžiagos pagalba ir visa naiki- šeštadienį, birželio 30 d., apleido ligoninę,
nimą.
,
protis!... Suprantama, neilgai jis šūkavo, už ją ir miršta. Tos pasiaukojimo-sava- nančiomis priemonėmis. Kokia gali būti po trijų savaičių gydymosi. Paskutinis jo
Tada mes su malonumu priimsime BAL nes pilietį čiupo emvedistai, gi po kelių noriškos dvasios mažai buvo belikę Di žmogaus moralė akivaizdoje vandenilio sveikatos biuletenis skelbia, jog preziden
Fo paramą ir tuo lietuvybės išlaikymui pa dienų jis buvo nubaustas 23 metams ka džiojo Karo parbaigoje, 1917-1918 metais, bombos pragaro Kita kario moralė buvo to sveikata ir savijauta puiki.
kankamai pasitarnausime. Gal su laiku torgom Teisme paskelbtas toks sprendi kada reikėjo „grandyti bačkos dugną“, Sommos laukuose, kur kariai gyveno, ko
Karachi. Sovietai pasirašė prekybos su
mes išmoksime ir ačiū pasakyti, jei, ži mas: „Trys metai už ministerio įžeidimą siekiant pergalės.
vojo ir mirė suklimpę į krauju pasruvu- tartį su Pakistanu. Pakistanas sutiko pri
noma, BALFas duos daugiau paramos.
ir 20 metų už valstybės paslapčių išdavi Tokios savanorių armijos antrą kartą sį dumblą. Po Sommos mūšio žmogus pra
tik vieną sovietinę prekybos misiją,
P. P. ĮGALIOTINIS
mą“...
jau ir anglams nebepavyko sudaryti. To- dėjo žygiuoti į mechaninės pabaisos nas- imti
kuri turės gyventi Karachi mieste. Pakisdėl dėl jos paaukojimo istorikai dar ir rus, kurie ir šiandien tebėra plačiai prao o o
Mano pranašystė, kad mūsų jaunimas šiandien tebesdikutuoja, tebesiginčyja.
žioti, nes šv. Jurgio ir raudono smako mū- tnas nesutiko daugiau „misijų“ įsileisti,
ners sovietai ir derėjosi dėl skaitlingesKokios Londone būtų demonstracijos ims skaityti „Europos Lietuvį“ — pildosi.
Prancūzija Sommos mūšyje pirmą kar- šis dar nebaigtas...
nių delegacijų.
darbininkų, jei prieš šiuo metu streikuo Teko nugirsti, kad „E. Lietuvio“ adminis tą dalyvauja jau tik kaip „jaunesnis part
jančius Amerikos plieno pramonėje dir tracija yra gavusi vieno lietuvio jaunuo neris“. Ji tada galėjo perkrauti nuostolių
IR SUŠLOVAS KELIAUJA
New Yorkas. Garsioji kino žvaigždė Ma
bančiuosius išeitų tankai? Ką pasakytų lio tokio turinio laiškelį: „Aš please siun- naštą savo didesniems sąjungininkams. Prieš savaitę ministeris Sušlovas, kurio
rilyn
Mariroe ištekėjo už rašytojo Miller
D. Britanijos darbiečių lyderiai? Kas vyk čiamuoti your newspaper
Lithuanian Todėl ir buvo pasirinktas tas gasrusis žinioje yra satelitinių kraštų , priežiūra“
tų prie amerikiečių ambasados Londone?! Weekly for kvoteri T956 and užbukavoti į Sommos mūšio laukas, kuriame net ir lai lankėsi Budapešte ir Pragoję. Jis kalbėjęs (tik antrą kartą!), kuris prisipažiiio bu
Nereikia būti pranašu, kad pasakius, jog keliavimą Germany camp jaunimas, En- mėjimas negalėjo suteikti pastovesnių ir su partijos vadovybėmis, vyriausybės pa vęs komunistų simpatikas.
britų darbininkija, ypač jos vadai, darbie klosinu 10 šilingų. Mano metas 19 in Au- vertingesnių pasėkų.
reigūnais ir komunistų opozicija. Esą jis
Maskva. Garsusis Stalino vardo Mask
čių partijos lyderiai, pasielgtų visiškai ki gust 23“...
patyręs labai didelio nepasitenkinimo abe vos automobilių fabrikas perkrikšttytas.
Sommos
sektoriuje
vokiečių
linijos
bu

taip, negu jie pasielgė dabar .ryšium su
vo pačios tvirčiausios ir sunkiai įkanda jose sostinėse tuo, kad augštieji partijos Jis dabar vadinsis neseniai mifusio rusų
Poznanės darbininkų sukilimu. Tuo laiku,
New Yorkas. Liepos 1 d. prasidėjo dide
pareigūnai vis dar lieka ištikimi „Stalino
kai Lenkijos darbininkija išėjo į gatves, lis plieno pramonės darbininkų streikas mos. Po Sommos mūšio Prancūzijai buvo dvasiai“ ir nenorį įvesti jokių pakeitimų. federacijos ministerio Lichačievo vardų.
sunku
vienai
vaidinti
vyraujančią
rolę,
gi
reikalaudama laisvės ir duonos, britų an- Amerikoje/Štreikuoja 650.000 darrbininGen. Nevelle 1917 metų puolimas, kaina Tie „pakeitimai“ greičiausiai reikalauja Vašingtonas, Generolas Gavin pareiškė,
gliakasių sąjungos pirmininkas Jones, ke- kų
vęs
pusę tiek kiek kainavo Sommos mū mi santykiams su Jugoslavija gerinti. Ma kad 110 vandenilio bombų galėtų užmuš
liaklūpščiavo prieš komunistinės LenkiRoma_ Italijon atvyko Vokietijos kanč
šis,
visiškai
sužlugdė Prancūzijos oienzy- tyt, Tito reikalavo daugiau „draugišku ti 70 milionų žmonių Amerikoje. Jis pa
ios „angliakasių profesinės sąjungos“ vi- leris Adenaueris, lydimas už. reikalų mimo“...
vinę
dvasią.
brėžė, kad dabar jau gaminami tokie gin.
ce-plrmininką Fajkus, įteikdamas jam do- nisterio von Bretano. Vokiečiai Romoje
klai, kurie įveiks sunaikinti dar ore bet
Vokiečiai
prisipažįsta
taip
pat,
pats
Liu
vanas. Niekas nė žodeliu tam komunistų viešės 4 dienas. Vizito tikslas — aptarti
PRIREIKĖ IR LENINO TESTAMENTO kurias priemones, nešančias mirtinus Rink
dendorfas tai tvirtino, kad po Sommos
agentui nepriminė apie Poznanės įvykius. ekonominio bendradarbiavimo sąlygas.
Garsusis Lenino testamentas, kuris iki
mūšio vokiečių karys jau niekad to karo šiol Maskvos buvo grieščiausiai slepiamas, lūs.
Nebereikalo konservatorius Sir William
eigoje
taip
gerai
nesikovęs.
Mūšis
vokie

Lawther pareiškė: „Lenkijoje darbininkai
apie kurį pirmą kartą paminėjo viešai tik
Amsterdamas. Olandijoje įsisteigė (po
čiams sunaikino paskutinius likučius 1914 Chruščiovas savo kalboje apie „žmogų
krauju gina savo teises, gi čia, Anglijoje,
knygos
metų puikiai parengtos kariuomenės. So saulę“, dabar paskelbtas. Visą jo tekstą šio karo) 85 nauji parodomojo meno mukongresan atvykę Lenkijos angliakasių at
stovai kalba apie Lenkiją, kaip apie ne Valuckas —• NEMUNO SŪNŪS abi dalys mmos mūšyje sutirpo tie daliniai, kurie atspausdino Maskvoje leidžiamas dvisa zėjai.
kalčiausi vaikų darželį“. „Viso pasaulio — 37 šilingai. JŪRININKO SINDBADO pagal vokiečių vadovybės apskaičiavimus vaitinis kompartijos ideologinis žurnalas
Madridas. Ispanų laikraštis „Ya“ siūangliakasiai“, <— sako Lowter, — su pasi NUOTYKIAI 10 šil. 6 d. MARIJA DAN turėjo jiems atnešti pergalę.
„Kommunist“. Įdomu pastebėti, kad tame lo JAV turimas bazes Japonijoje, Maroke
GUJE
IR
ŽEMĖJE
—
11
šil.
Kun.
Tulaba
baisėjimu seka žiaurumus, vykdomus Len
Visi vokiečių šaltiniai tvirtina, kad vo testamente Leninas kalba ypatingai šiltais
kijos darbininkams, reikalaujantiems duo —
~ KAD KŪRENTŲSI — 14 šil. 8 d. Alė kiečių kariai žiūrėjo į Sommos mūšį, kaip žodžiais ir su susižavėjimu apie Trockį ir ir Islandijoje pavesti saugoti vietos ka
nos ir žmoniškesnių sąlygų, žmogžudžiai, RŪTA — TRUMPA DIENA 29 šil. 4 d. J.2 į mirties sprendimą. Po Sommos mūšio apie Buchariną, kurių pavardės buvo iš riuomenei. Reikia pažymėti, kad Islandiužsimovę socializmo kaukes .turėtų žino Jankus — NAMAS GEROJ GATVĖJ — Vokietija buvo priversta pereiti į apsigy brauktos iš visos Rusų oficialiosios spau ja kariuomenės iš viso iki šiol neturi.
ti, kad niekados laisiveji darbininkai su 28 šil.
nimo strategiją, ir šis pralaimėjimas pir dos ir istorijos.
Johanesburgas. Amerikos 20 Century
jais nekalbės ir juos boikotuos, kaip žmog Enciklopedijos prenumeratoriai prašo mą kartą dvilktelėjo žiauria realybe.
Fox bendrovė nupirko pietų Afrikoje 140
mi
paskubėti
apsimokėti
už
8
tomą.
D.
žudžius, padariusius didžiausius nusikal
Paryžius. Prancūzija stato naują trans- kinematografų. Už juos sumokėta 10 miAntraeilė Sommos mūšio įtaka atsiliepė
Daunoraitė, 49,. Thornton Ave. London.
timus darbininkijai.
laikotarpyje „tarp dviejų karų“ ir taip atalantinį keleivinį laivą, 55.000 tonų tai- lionų svarų.
W.4.
Britų konservatorių spauda stebisi, kad
•
pat Antrajame Pasauliniame Kare. Karo pos. Naujasis laivas bus pakrikštytas
darbiečiai taip nusigyveno, taip apako ,jog
baisumai, palikę pėdsakus Sommos lau , France“ vardu. Jis plaukios tarp Le Hav Bonna. Virš Bonnos sprogo britų moko
ŽIBINTO
4
nr.
tokiu laiku jie nieko geresnio nesugalvo
masis sprausminls lėktuvas. Abu lakūnai
kuose, pasireiškė Europos galybių dvasios re ir New Yorko uostų.
jo,. .kaip broliškai
... traktuoti , Lenkijos dar- Jau 'šėlo iš spaudos žymiai padidintas puoiimu po 1913 metų. Pastebimas poka Buenos Aires. Argentinos vyriausybė išsigelbėjo parašiutais.
lbininkų engejų atstovą, įteikdami jam do (40 psl.) religinės kultūros - žurnalo „Ži riniame laikotarpyje cinizmas ir materija- paprašė rusų laivyno kapitoną Morozovą
vanų ir nė žodžiu neprisimindami apie binto“ 4 nr., paskirtas J.E. Vysk. V. Pa- lizmas buvo aiški išdava karo, kurio me- apleisti Argentiną per 24 valandas. Vy Vilnius. Kauno Politechnikas Instituto
vergišką padėtį darbininkų anapus Gele dolskio apsilankymui Anglijoje. Daug įdo
žuvo sveikiausias kartos elementas — riausybės nutarimo priežastis nepaskelb- studentai vasaros atostogas turės praleis
ti prie Petrašiūnų užtvankos darbų. Vil
žinės Užadngos. Tai jau nebesanti kokia mių kongreso, Nottinghamo, Bradfordo ir jaunimas. Jei patrijotų vyrų dalia buvo ta.
niaus radijo žiniomis, jie „pasižadėjo sa
nors darbiečių krizė ,o degeneracija tokios Keighley švenčių iliustracijų. Gausu bele
vanoriškai“ atlikti būsimai hydroelekrūšies socializmo, kuris nebemato reikalo tristikos, poezijos ir įvairių straipsnių.
rinei stočiai mechaninėms dirbtuvėms sta
bent žodžiu užtarti savo draugus, mirštan Šio numerio kaina — 2 šil. Galima gau
SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ
tybos darbus iki rugsėjo 1 d., t.y. iki moks
eitis dėl kriselelio laisvės jų panosėje.
ti pas platintojus arba administracijoje:
lo pradžios.
21, Ann Pl. Bradford 5.
Londoniečiai anglai nepaprastai susiža
Atėnai. Šepilovas, viešėdamas Graikijo
vėjo emvedistais, taip meniškai mokėjų- . Jieškomas
_ ______ DOMININKAS MAŽEIKA,
Vilnonės medžiagos, įvairių rūšių oda,
je, pakvietė graikų pramj erą ir užsienio
sius sugiedoti anglų himną, kaip niekas g*m?s 1^02 m., nuo Panevėžio. Jis pats,
megstiniai, vilnos ir šilko skaros, avareikalų minister} viešnagėn į Maskvą.
jo likimą, praneškite E. Lie
iki šiolei nesugebėjo. Žinoma, emvedistai, -ar
, žinantieji
tuvio
Redakcijai. Pranešėjui bus atly►M
Abu pakviestieji kvietimo nepriėmė...
t
lynė, vaistai, maistas
sekdami savo generolo Sierovo pavyzdžiu, ginta.
10 metų patyrmas ir nusavi turtin
New Yorkas. Amerikiečių automobilis
gi sandėliai garantuoja geriausį pa
tų žurnalas paskelbė, kad 1956 metais
SS
tarnavimą jūsų giminėms
Ph
kiekvienas šiek tiek pasiturįs amerikietis •
B
turės du automobilius: vieną turbininį —
ir draugams krašte.
ilgoms distancijoms, antrą elektrinį — ne
GREITAI PATIKIMAI PIGIAI
Garantuotas siuntinėlių pristatymas
tolimoms kelionėms.
£

in 1

su tikra pristatymo garantija
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8A THURLOE PLACE, LONDON S.W.7, ENGLAND
eksporto firma, turinti 10 metų patyrimą
išsiunčia siuntinius į Lietuvą
RAŠYTI LIETUVIŠKAI!

DIDŽIAUSI SIUNTINĖLIŲ NAMAI
EUROPOJE

TAZAB & CO. LTD
Tazab House, 22 Roland Gardens,
London, S.W.7, England
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Bonna. šiuo metu Vakarų Vokietija tu
rinti 2.119 kilometrų autostradų. Vyriau
sybė yra suplanavusi netolimoje ateityje
pastatydinti dar tiek pat autostradų. Tarp 1
dviejų priešingos krypties asfaltinių ke- 1
lių numatoma sodinti gėles. Apskaičiuo
ta, kad tokio kelio vienas kvadratinis cen
timetras kaštuos du svarai ir šeši šilingai.

Vašingtonas. Graikų kilmės laivų savi
ninkas Onasis užsakė pastatyti naftai ga
benti tankinį laivą, kurio talpa 100.000
tonų, ilgis 900 pėdų, greitis 18.5 mazgą
per valandą. Tai bus didižausias pasauly
je šios rūšies laivas.
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