
Poznanės ir Berlyno KOLEKTYVINĖ AR ALKOHOLINĖ VYRIAUSYBĖ? SEPTYNIOS DIENOS
pašvaistės

Tarp visiškos vergijos ir tikros laisvės 
yra pašvaisčių pasaulis, krauju nušvintąs 
ir parodąs laisvėje gyvenantiems, kad ver 
gijoje esantieji kartas nuo karto, nepabū
gę komunistų represijų, veržiasi laisvėn. 
Tų pašvaisčių momentai pavojingi tiems, 
kurie jas uždega, tačiau nemažiau pavojin 
gi ir raudoniesiems gaisrininkams, nesls- 
kaitantiems su priemonėmis jas užslopin- 

/ - ti. Prieš tris metus Malenkovas, ėjęs vyr. 
Maskvos gaisrininko pareigas, patyrė tai 
Rytų Berlyne gesinant vokiečių sukilimą. 
Su. analoginiu gaisru dabar susidūrė Chruš 
čipvas, kilus gaisrui Poznanėje, nors, rei
kia pabrėžti, kad 1953' metų birželio isto
rija Berlyne nėra visai tokia pat, kaip Poz 
nahės. Pastarieji trys metai, skirįa tuos 
įvykius, išgyveno šiokių tokių pasikeiti
mų, kurie, galimas dalykas, skiria ir Berly 
no įvykius nuo Poznanės.

Berlyno suiklimas įvyko taip pat tuoj po 
to, kai, Stalinui mirus, Kremlius lyg ir at
leido varžtus. Tačiau Rytų. Vokietijoje šis 
atodrėkis truko labai trumpai: iš Maskvos 
vėl spūstelėjo „šaltis“, dar daugiau sukaus 
tęs žmones, bandančius bruzdėti. Malenko 
vas, tikriausiai, ir šiandien griaužią pirš
tus dėl anuometinio atodrėkio, kuris ir bu
vo tikroji priežastis jo iškritimo iš valdiš
ko balno. Mat rytinė Vokietija, ypač ryti
nis Berlyno sektorius per arti Vakarų. Ry 
tinto Berlyno gyventojai, matydami Vaka 
rų- gyvenimą, netinka sovietiniam eksperi
mentui — melo propagandai, kadangi tie 
gyvnetojai asmeniškai mato ir girdi, kaip 
vokietis gyvena Federalinėje V. Vokieti jo 
je. Kitas reikalas su Lenkija. Ji atskirta 
ir užantspauduota nuo Vakarų, apsaugota 
nuo infiltracijos, atitiko Kremliaus progra 
mai ją „sudemokratinti“. šį eksperimentą 
su lenkais Kremlius vykdė, neatsižvelgda
mas į vietines sąlygas, nenumatęs dviejų 
būdingų šio meto faktorių. Pirmas — tai 
komunistinės Lenkijos „mažojo Stalino“ 
B. Bieruto staigi mirtis Maskvoje. Jo įpė
dinis, Edvardas Ochabas, nesuspėjo perim 
ti pilnos krašto kontrolės. Antras faktas 
yra tas, kad Ochabas, derinantis prie ko
lektyvinės vadovybės principo, turėjo da 
lintis valdžia su ministeriu pirmininku 
Juozu Cyrankievičiu. Pažymėtina, kad Cy- 
rankievičius nėra komunistas, bet social
demokratas. Ilgus metus jis vadovavo Len 
kijos socialdemokratų partijai, kol priėjęs 
liepto galą, turėjo susijungti su komunis
tais tuoj po karo, kada iš tų dviejų parti
jų buvo, sudaryta viena nauja — „Jungti
nė Darbininkų Partija“. Prieš kurį laiką 
Cyrankievičiu komunistai tik šiek tiek to
leravo, tačiau, Kremliui įsakius vykdyti ko 
lektyvinės vadovybės principus, jis pasida 
rė reikalingas žmogus ir, suprantama, jo 
vertė padidėjo, juo labiau, kad iš komu
nistų pusės atėjo dar nepatyręs partneris. 
Ochabui, vykdant Chruščiovo potvarkį 
stiprinti sunkiąją pramonę, neatsižvelgiant 
viso kito, reikėjo didinti skurdą ir nepai
syti darbininkų reikalavimų, kas ir priver 
tė Poznansė darbininkus prie atviro suki
limo.

Kaip tas sukilimas atsilieps į Chruščio
vo padėtį?

Chruščiovas, pasmerkęs Stalino meto
dus, atsidūrė nekokioje padėtyje, ryšium 
su Poznanės įvykiais. Prieš tris mėnesius

Grįžęs iš Maskvos, Walter Farr, „Daily 
Mail“ korespondentas praneša, kad perei 
tą savaitę Kremliuje, per priėmimą sureng 
tą Vakarų delegacijoms dalyvavusioms So 
vietų aviacijos šventėje, Chruščiovas bu
vo tiek girtas, kad visiškai nebežinojo ką 
kalbąs. Jis viešai įžeidinėjo užsienio sve- 
čius ir asmeniškai britų aviacijos minis
ter;, Nigel Birch ir Jungtinių Amerikos 
Valstybių karo aviacijos generalinio šta- 
tip- viršininką generolą Twiningą. Bulgani- 
pas buvo tiek pat prisilakęs, kaip ir Chruš 
čiovaš’.

Pagal „D.M.“ korespondentą, priėmime 
dalyvavę Molotovas ir Mikojanas aiškiai 
rodė savo pyktį dėl tokio „vadų“ nepraus 
tabųrniško elgesio. Maršalas Žukovas bu
vo išblyškęs, neramus ir vėliau atsiprašė 
minister; Birch ir gert. Twiningą. Mano
ma, kad tas girtų vadų incidentas galįs tu 
rėti nenumatytų pasėkų.

Pažymima, kad Chruščiovas turi daug 
priešų, nors- Politbiūro- dauguma Sudaro 
jo įtraukti patikūnai „savi žmonės“. 
Chruščiovo markė kritusi dėl sudaryto blo 
go efekto satelitiniuose kraštuose po jo an- 
tistalininės kalbos.

Visą incidentą kilusį per šį užsienio sve 
čių priėmimą Kremliuje mdtė daug ten bu 
vusių žurnalistų, tačiau cenzūra jiems ne
leido apie tai rašyti.

Priėmimo metu Bulganinas ir Chruščio
vas išsikoliojo viens kitą besiginčydami, 
kuris turi tarti viešą žodį. Chruščiovas, 
vapaliodamas įvairius rusiškus žodžius pri 
vertė Bulganiną atsisėsti.

Chruščiovui pradėjus kalbėti, visi pama 
tė, kad jis visiškai nusilesęs. Chruščiovai 
pradėjo pulti Vakarų kraštus, ypač Anglį 
ją, Prancūziją ir JAV.

Kiti Kremliaus hierarchijos nariai atvi
rai kritikavo'Chruščiovo pareiškimus.

Svečiai pasijuto užgauti tokiu Chruščio
vo elgesiu ir jo piktais žodžiais. Jis užgau 
liojo amerikiečius, sakydamas, kad jis ne 
pasitiki dauguma asmenų užimančių augš 
tas vietas Vašingtone. Anglijoje jam bu
vę per mažai parodyta, kad jis būtų galė
jęs įsitikinti, jog RAF turi geriausius lėk
tuvus. Jis išsireiškė: „Gal jie mumis nepa 
sitikėjo ir geriausių aviacijos vienetų ne
rodė, ir, gal būt, jie visiškai neturi tikrai 
gerų lėktuvų, Aaa?“ ...

Chruščiovas piktai užsipuolė Belgiją, 
Olandiją. Italiją, Norvegiją, o taip pat ir 
savo Rytų Europos satelitus.

Jis pabrėžė kad: „Mažos valstybės netu 
ri jokios reikšmės moderniškajame pasau
lyje...“

Po tų žodžių Chruščiovas atrodė visai 
„nuvargęs" nebeįveikė apversti liežuvio.

Bulganinas bandė jį laikyti nuo kvailio
jimo, tačiau, kaip paprastai su įkaušusiu, 
jam sunkiai vyko, nes ir pats skerečiojosi 
nuo vodkos garų galvoje. Pagaliau „drau
gą“ Chruščiovą pasodinęs pats drožė kal
bą...

Visi tuojaus pamatė, kad Bulganinas bu 
vo nemažiau girtas už savo vienmintį. Jo 
kalbos, kuriai iš šalies pritardavo Chruš
čiovas svečiai negalėjo suprasti.

To svečiams užteko. Visi atsikėlė ir iš
ėjo, o Bulganinas vis tebetęsė savo kalbą, 
kurią Chruščiovas stengėsi nutraukti...

Juokdariai kalba, kad, svečiams išsineš 
dinus, Chruščiovas vienas išklausė Bulga- 
nino žodžio ir, prisiminęs „mokytoją Sta
liną“, įsakęs Bulganinui sušokti „gopaką“. 
Gi, vakarų svečiai, po šitokio misterių K 
ir B priėmimo, sako, kad Sovietų Sąjun
gos kolektyvinė vyriausybė virto alkoholi 
ne vyriausybe. Neabejotina, kad iš viso to 
daugiausiai džiaugiasi Mikojanas, kuris 
taikstosi užimti šiltą Chruščiovo sostą.I

Gera informacija
Dažnai tenka girdėti nusiskųndirfiu, kad 

iškilus skubiam r<KJialui, mes esame nepa
jėgūs suinteresuotiems asmenims pateikti 
tikslios, tvarkingos ir trumpos informaci
jos apie save ir savo kraštą. O tokių reika
lų laikas nuo laiko atsiranda ir, atrodo 
ateityje jų gali atsirasti dar daugiau.

Negalima būtų pasakyti, kad mes netu-. 
rime iš viso svetimomis kalbomis informa
cijos apie Lietuvą. Jos yra ir kasmet šiek 
tiek daugėja. Bet daugumoje tai yra 
kruopščiai paruoštos didesnės ar mažes
nės studijos ir išleistos, palyginti, ne pi
giais leidiniais — knygomis. Tai yra labai 
gražus, naudingas ir būtinas dalykas ypač 
tiems, kurie domisi mūsų problemomis ir 
jos studijuoja. Bet masiniam panaudoji
mui,, ypač kasdienei spaudai, jos ne visa
da yra patogios ir todėl negali pasiekti 
reikiamo tikslo.

Imkime, pav., tokį atsitikimą. Iš vaka
ro į Londoną atskrido Serovas, o sekantį 
rytą visi didieji Londono ir provincijos 
laikraščiai jau turi paskelbti visus jo „žy
gių“ aprašymus. Negi patieksi visiems ko 
respondentams Pelėkio , Genocide“, kuri 
kaštuoja 15 šilingų, kurią ne kiekvienas 
turi ir kuriai išstudijuoti pusvalandžio ne 
pakanka. Jiems reikia trumpų, suglaustų,

-didelis dalykas
Šitaip paruoštos kelių puslapių brošiū

ras neturėtų būti be laiko metamos į „rin
ką“, kur jos galėtų būti paskaitytos už pi
gios rūšies propagandą. Nuolatinei ir giles 
nei informacijai daug geriau tinka knygos 
ir jų tokios brošiūros neatstos. Todėl mo
mentui pritaikyta informacija (brošiūros) 
galėtų būti išdalintos lietuviškoms organi
zacijoms bei jų padaliniams, lietuviškiems 
laikraščiams ir pavieniams veiklesniems 
lietuviams. Iškilus reikalui, kiekvienu mo 
mentu atitinkama medžiaga galėtų būti 
masiniai paskleista, patiekiant ją spaudai 
ir suinteresuotiems asmenims. Tokiu at

sitikimu kiekvienas tautietis tikrai ga' 
jaustųsi lyg savotiškas ambasadorius, tu

rėdamas po ranka medžiagą kiekvienam 
svarbesnam savo krašto reikalui išaiškinti.

Kad šitokia proklamacinio pobūdžio in
formacija turėtų pasisekimą, ji turi atitik
ti du reikalavimus: 1. patiekiami faktai tu 
ri būti absoliučiai teisingi, ir 2. jos leidė
jai turi būti patikimos ir visuomenei žino
mos institucijos — VLIKas ar Diplomati
nės atstovybės.

Kai kam gali atrodyti, kad visa tai būtų 
riais klausimais medžiagos iš viso gali ne
riai sklausimais medžiagos iš viso gali ne 
priseiti pavartoti. Žinoma, taip gali atsi-

KETVIRTADIENIS
KOMPENSACIJOS KACETININKAMS

Garsus pasaulyje vokiečių I. G. Farbe 
sindikatas, pasiūlė išmokėti 30 milionų 
markių žydams ir kitų tautybių nacių au
koms, išsigelbėjusioms iš koncentracinių 
stovyklų. Tuoj po karo, I. G. Farben sindi 
katas buvo suskaldytas į tris stambias įmo 
nes ir visą eilę mažesnių fabrikų. Pagrin
dinė sindikato bendrovė Frankfurte dar ir 
dabar tebėra likvidacinėje stadijoje. Ji dis 
ponuoja dar labai stambiomis lėšomis. Iš 
viso, nacių rėžimui žlugus, sindikatui bu
vo įteikta 2.406 skundai dėl brutalaus el
gimosi su nacių aukomis, dirbusiomis šia
me sindikate. Hitlerio laikais I. G. Farben 
sindikatas buvo nacių politikos įrankiu. 
Sindikato fabrikuose buvo gaminamas sin 
tetinis benzinas ir sintetinė guma karo rei 
kalams. Fabrikuose dirbo darbininkai, 
imami iš Auschwitzo koncentracijos lage
rių. Darbininkus, netekusius jėgų, siųsda
vo į dujų kameras likviduoti. Darbininkų 
likvidacija 'buvo gerai žinoma sindikato 
direkcijai, tačiau nerasta jokių dokumen
tų, įrodančių, kad direkcija nors kartą bū 
tų dėlto pareiškusi protestą nacių val
džiai. Buvusi sindikato direkcija ir dabar 
teisinasi, kad bet kurios rūšies protestai 
nebūtų turėję jokios reikšmės, ir jie buvę 
•pavojingi...

To paties I. G. Farben sindikato veikla 
siejama su dujų kamerų istorija. Sindika
to fabrikuose buvo gaminamos baisios du
jos „Cyclon B“, kuriomis Auschwitzo la
gerių kamerose buvo žudomi žmonės.

Sindikato direkcija dabar pasiūlė išmo
kėti kiekvienam skundą įteikusiam 12.000 
DM. Stambesnių sumų atsisakoma išmokė 
ti. Taip pat parbėžiama, ka dsindikato di
rekcija nesiima atsakomybės už įvykius 
Auschwitze. Skelbiama, kad sindikatas no
rįs „ubžaigti“ jam iškeltas bylas ir, šį pro
cesą baigus, pertvarkyti bendrovę naujais 
pagrindais...

PENKTADIENIS
MOTOCIKLISTŲ ŠALMAI 

BRITŲ PARLAMENTE
Parlamento atstovas E.W. Short paklau

sė susisiekimo ministerį, kiek žuvo moto- 
ciklistų 1955 metais ir koks žuvusiųjų pro 
centas neturėjo šalmų?

Susisiekimo ministerijos sekretorius Mr. 
H. Molson atsakė, kad 1955 metais susisie 
kimo nelaimėse žuvo 1.146 motociklistai. 
Iš jų 747 nedevėjo apsaugos šalmų.

Atstovas Short siūlė įvesti nuostatą, įsa 
kantį motociklistams dėvėti šalmus. Susi
siekimo ministeris paaiškino, kad parla
mento narių tarpe vyrauja aiški opozicija 
bet kurios rūšies priverstinoms priemo
nėms, pastebėdamas, jog Kelių Tarnybos 
žiniomis pastaruoju laiku motociklistai pa 
tys susipranta dėvėti šaipius, kurie suma
žina riziką jiems užsimušti.

BELGŲ TEISMAS NUTEISĖ 
BALTŲJŲ VERGIŲ PIRKLIUS

Garsi brolių Messina byla pasibaigė Bru 
sėlio teisme, Belgijoje. Abu broliai Messi
na, pastoviai gyveną Londone, buvo apkal 
tinti baltųjų vergių prekyba. Vienas jų ga 
vo 7 metus, antras 10 mėnesių. Teismas 
nustatė, kad broliai Messina iš Europos

sisiekimo kelius su Kinija. Nors kiniečiai 
labai žiauriai reagavo ir bombardavo pro
vincijos sostinę Litang, sudegino visą eilę 
vienuolynų, puolimai prieš kiniečius tebe
vyksta ir šiandien.

Neseniai kiniečiai paskelbė, kad potvy
nis nunešęs tiltą, esantį Yangtse upėje. Pa 
sirodo, kad tiltą ne potvynis nunešęs, bet 
jį susprogdinę tibetiečiai sukilėliai.

Tibetiečiai įteikė Indijos premjerui Ne
hru, prieš jam atvykstant į Londono kon
ferenciją, protestą, kuris pasirašytas pa
ties Delai Lamos brolio. Protsete kiniečiai 
kaltinami nužudę 4000 vyrų, moterų ir vai 
kų per Litango bombardavimą. Proteste 
sakoma: „Mums, tibetiečiams, kartojimas 
apie „Tibeto išlaisviinmą“ yra ne kas kita, 
kaip mirtina pajuoka. Tikra istorinė iro
nija vyksta šiandien .kada Azijos tauta, 
vos nusikračiusi kolonializmo jungo, oku
puojama ir kolonizuojama raudonojo kai
myno.“

Sukilimas Tibete taip išsiplėtęs, kad 
patsai Dalai Lama buvo priverstas kreip
tis į kovojančius, prašydamas padėti gink
lus. Vienoje provincijoje, tibetiečiai, išvi
ję kiniečius, paskelbė laisvą vyriausybę ir 
pripažino vieninteliu savo valdovu Dalai 
Lamą. »

SEKMADIENIS
PIRMIEJI KARŠČIAI

Pereitas sekmadienis buvo pirma šios 
vasaros karšta diena. Šimtai tūkstančių 
londoniečių visomis įmanomomis susisieki 
mo priemonėmis bėgo iš miesto, norėdami 
pasinaudoti retai šioje saloje saulėta die
na. Pavėlavusius ištiko staigmena: tropi- 
kinis lietus iš sekmadienio į jpirmadien; 
naktį, užtvindė ne tik kelisu, bet ir miega
muosius, padaręs šiokių tokių nuostolių. 
Šimtai tūkstančių žmonių, pirmadienio ry 
tą buvo raudoni it vėžiai, ūmai saulės įkė 
pinti. Ne vienas dėl tokio staigaus nudegi
mo pateko ligoninėn.

KARINĖ PRIEVOLĖ VOKIETIJOJE
Europoje ir visame pasaulyje buvo ko

mentuojamas Bundestage priimtas Vakarų 
Vokieti jos įstatymas, liečiąs privalomą. ka
rinę tarnybą. Pagal naujai priimtą įstaty
mą, karinėn tarnybon galės būti pašaukti 
vyrai nuo 18 iki 45 metų amžiaus. Vokie
čių socialistai balsavo prieš tą įstatymą, 
bijodami, kad tai nepatiks rusams. Detalių 
apie algas ir apginklavimą nepaskelbta. 
Spėjama, kad karo tarnybai bus pašaukta 
500.000 vyrų. Pradžioje bus parengtas kad 
ras, kareivinės, ginklai ir visa karinė ad
ministracija. Šis darbas užtruksiąs apie 9 
mėnesius. Tenka pažymėti, kad kelios de
šimtys tūkstančių vyrų jau tarnauja kari
niuose pasienio daliniuose. Tačiau mažai 
kas iš tų karių pareiškė norą pereiti į re
guliarią kariuomenę. Taip pat jau yra vo 
kiečių kariuomenės branduolys, kurį suda 
ro pereitais metais įstoję savanoriai. £

„EURATOMAS“
Euratomo vardu pasikrikštijo nauja ato 

minės energijos tyrimo organizacija, Euro
poje. Ryšium su tuo įvykiu, prancūzų spau 
da pastebi, kad Europa palyginus su JAV, 
žengianti tik pirmuosius žingsnius šioje 
srityje.

jis ėmė skelbti pamokslus apie „toleran
tiškumą“. Dabar jam pačiam reikia paro
dyti pavyzdį, kitaip tariant, nukirsti šaką, 
ant kurios sėdi. Todėl Vakaruose spėlioja
ma, kad ir jo sostas braška. Panašiems į 

' Pciznėnėš įvykiams pasikartojus, jis visai 
subyrėtų. Chruščiovas tai žino, todėl, nors 
apie toleranciją ir kalbėjo, nors ir. pasmer
kė Srtalino metodus, bet išsilaikymo sąs
kaitom jis turi sekti savo „mokytojo“ pė
domis ir bet kuriems, darbininkų reikala
vimams numalšinti, siunčia emvedistus, 

E kurie ilgus metus laikė soste Staliną, ban
dys jais išsilaikyti ir Chruščiovas.

| Kalbant apie ekonominį karą, kurį Chru 
j ščiovas paskelbė Vakarų ; valstybėms, pir 

miausiai jam teks nors šiek tiek tas eko- 
nominse sąlygas pagerinti plačioje soviet! 
nėję imperijoje. Ekonomines sąlygas page 
rinti yra tik viena priemonė: atleisti gyven

■ tojams varžtus. Tai padarius, Chruščiovui 
’ teks eiti įtempta virve, nes kito kelio nėra.

Tegu, sakysime, jis ir nepaprastas cirki- 
ninkas, nors ir turi milionus emvedistų, 
bet vistiek vieną dieną tokiam kelyje ba-

• lansuodamas, kris.
; į, Poznanės sukilimo aukos teisiamos. Šim 

tai, gal ir tūkstančiai žmonių bus sušaudy 
ti po parodomųjų ar slaptų „teismų“, ta
čiau šis didvyriškas pasipriešinimas prieš 
Kremliaus tironiją turės žymiai didesnės 
reikšmės, negu aukos, kritusios prieš tą pa 
tį |monijos tironą Rytų Berlyne prieš tre
jus metus.

teisingų faktų, kuriuos galima tiesiai imti 
ir spausdinti. Šitoje vietoje prisimintinas 
prezidento Eisenhoverio įspėjimas, kad rei 
kalas, kurio negalima išdėstyti viename 
puslapyje, nėra iš viso vertas dėmesio.

Todėl: atrodo, kad kiekvienu mums rū
pimu klausimu būtu tikslu turėti atskirai 
paruoštą ir išspausdintą koncentruotą me 
džiagą, kurią kiekvienu momentu, prirei
kus, galima būtų panaudoti. Tatai būtų 
tikrai didelis dalykas. Pav., šiuo metu bū 
tų labai naudinga turėti trumpas brošiū
ras apie Nepr. Lietuvos ūkį, okupacijos pa 
darytą ūkinę žalą, dabartinę Lietuvos būk 
lę (kiekviena sritis atsikirai), deportaci
jas, išlaisvinimo kovas, Lietuvos rubežius, 
Vilnių bei Klaipėdą, Lietuvos žydus, užsie 
Mio lietuvius ir kt.

tikti. Tačiau iš tikrųjų pakanka, kad tik 
vieną kartą šiuo keliu patiekta medžiaga 
būtų plačiai panaudota ir tai visas triū
sas bus su kaupu apmokėtas. Netolima pra 
eitis aiškiai parodė, jog tai, ką gali pada
ryti gerai painformuota spauda yra ne
įvertinama taikstančiais svarų ar dolerių.

Reikia pripažinti, kad dėka pagalbos iš 
šalies, turime, palyginti, gerų žinių perda
vimą į tėvynę radijo bangomis. Tačiau in
formacija laisvės kraštuose vis dar gero
kai tebešlubuoja. Tuo labiau, kad ikf šiol 
gal dar tik vienas kitas yra pajėgus lais
vai svetimomis kalbomis plunksną valdyti. 
Todėl mano išmanymu, čia keliamas klau
simas turėtų būti svarstomas ir judina
mas.

J,Lūža.

PLB Huettenfeldo apylinkės nariui 
TAUTVYDUI GAILIUI, 

staiga mirus jo tėvui a.a. VIKTORUI
GAILIUI, reiškiame gilią užuojautą 

Huettenfeldo Apylinkės Valdyba

Vasario 16 Gimnazijfcš mokytojui • 
TAUTVYDUI GAILIUI, 

staiga mirus jo tėvui a.a. VIKTORUI 
GAILIUI, reiškiame nuoširdžią užuojautą.

Gimnazijos Mokytojų Taryba.

Vašingtonas. JAV Kongresas ir Senatas 
patvirtino įstatymą, kuriuo įvedama; mir- 

. ties bausmė už pardavinėjimą mažame
čiams kenksmingo narkotiko — heroino.

Mielam bendradarbiui 
Kazimierui DEVEIKIUI, 

jo Mainytei Lietuvoje mirus, nuošir
džią užuojautą reiškia

DBLS Nottingham© skyriaus 
Valdyba ir nariai.

gabendavę mergaites, kurioms pradžioje 
parūpindavę Londone darbą, o vėliau jas 
įtraukdavo į prostitucijos namus, esančius 
jų žinioje, Londone.

ŠEŠTADIENIS
AUDRA TIBETE

Paskutinios žinios, pasiekusios Dehli, 
skelbia, kad Tibeto sukilimas prieš kinie
čius buvo, žymiai didesnis, negu Pekine 
prisipažįstamą. Sukilo šios Tibeto provin
cijos: Gollog, Horkhok, Derge, Yalung, 
Chanting, Litang, Markham ir Mheli. In
dijon atvykę lamos pasakoja, kad kiniečiai 
evakuavo Kham-Golog sritį. Ten likusi tik 
viena jų bazė, gerai įtvirtintas Kantze ka
riškas aereodromas.

Sukilimas prasidėjęs, kada kiniečių ka
rinė valdžia, priešingai oficialiems paža
dams, ėmė vykdyti komunistinę „žemės re 
formą“. Prieš kolchozus sukilo ne tik tibe
tiečiai, bet ir vietiniai lamos, turį didelės 
įtakos šiame krašte. Jų vienuolynai sėk
mingai iki šiolei tvarkė didelius žemės plo 
tus, iš kur buvo papildyti krašto aruodai. 
Raudonųjų kiniečių naujieji potvarkiai bu 
vo vietos žmonių laisvės ir jų religinių 
jausmų pažeidimas. Kraštas sukilo. Tibe
tiečiai pradėjo pulti kiniečių įgulas ir su-

Amerikoje atomo energijos panaudoji
mo srityje šiuo metu dirba 150.000 darbi
ninkų, jų tarpe 30 nuošimčių chemikų, 18 
nuošimčių fizikų, 13 nuošimčių mechani
kų, 12 nuošimčių biologų, 10 nuošimčių 
elektromechanikų ir t.t. Anglijoje šioje 
darbo srityje, tedirba 5000 darbininkų, 
Prancūzijoje — 2000, o likusioje Europos 
dalyje vos 1000. Praktiškai Amerikoje jau 
veikia kelios elektros jėgainės, varomos 
atęmine energija. Antri metai plaukioja 
povandeniųis amerikiečių atominis laivas. 
Keturios lėktuvų gamybos bendrovės: Boe 
ing, Convair, Lockheed ir Curtiss Wright 
nuosekliai dirba bandymus įkinkyti atomi 
nę energiją lėktuvams.

PIRMADIENIS
„CHRUŠČIOBOS“

Kremlius priėmė naują įstatymą, liečian 
tį sovietinę statybą. Naujasis potvarkis 
draudžia architektams daryti projektus pa 
gal jų skonį. Visi statybos projektai turį 
prisilaikyti duoto šablono. Naujos staty
bos pastatai bus standartiniai. Jie gali būti 
didesni ir mažesni, pagal reikalą, bet visi 
vienodi, statomi pagal standartinius pla
nus ir standartinę medžiagą. Pačių rusų 
spauda pripažįsta, kad tokia statyba ne
santi patraukli, tačiau, esą, galima iš to 
kių pastatų išgauti gražius architektūri
nius „ansamblius“. Nuotraukos rodo, kad 
tokie „ansambliai“ tuo tarpu tėra ateities 
fantazija. Praktiškai sovietinis žmogus gy 
vena labai senuose namuose, arba „stacha 
novišku“ būdu statytuose, kurie per sta- 
čfianoviškai greitą laiką išgvero. Sovieti-
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AUŠRININKO PROF. J. RAGDONO NETEKUS
LONDONO LIETUVIUS

rą, rašė ir leido politiniais ir kultūriniais 
reikalais knygeles.

Už tą veikalą jau 1893 m. policijos-tar- 
domas, o 1897 m. areštuotas, bet už užsta
tą iš kalėjimo išleistas. 1899 m. sužinojęs, 
kad tremiamas į Viatką (šiaur. Rusijos 
sritis prie Uralo kalnų), pasitraukė į Ma
žąją Lietuvą. Čia jis redagavo su viene- 
rių metų pertrauka Varpą nuo 1899-1905 
m.. Ūkininką 1900 ir 1904 m., Naujienas 
1901-1902 m. Be to, 1900 m. padėjo Lon
dono lietuviams organizuoti atskirą nuo 
lenkų lietuvišką parapiją, ir tuo reikalu 
išspausdino knygutę „Parapija ir klebo
nas“; Londone ir Škotijoje organizavo 
Šviesos draguiją. 1900 m. Amerikos lietu
vių pavestas, surengė Paryžiaus pasauli
nėj parodoj lietuvių paviljoną.

Tasai paviljonas buvo mums lietuviams 
labai reikšmingas: buvo paskelbta pasau
liui apie lietuvių tautos gyvastingumą, 
apie jos sunkią dalią rusų caro priespau
doje. Apie anuometinę Paryžiaus parodą 
prof. dr. J. Bagdonas išspausdino savo at
siminimus Mūsų Senovėje.

ŽANDARŲ AREŠTUOTAS
Nepaliko ramybėje dr. J. Bagdono ir 

Maž. Lietuvoje: vokiečių žandarų buvo 
1903 m. areštuotas, tik jį išgelbėjo turėtas 
Amerikos lietuvio Lalio asmens liudiji
mas, bet Maž. Lietuvą turėjo galutinai ap 
leisti. Išsikėlė į Šveicariją, vėliau į Austro 
Vengrijos Ukrainą, Lvivą, ir pagaliau į 
Škotiją, kur vertėsi gydytojo praktika. 
Spaudą atgavus iš Škotijos bendradarbia
vo Vilniaus Žiniose. Per visą tą laiką tik 
vieną kartą jam pasisekė slapta atsilanky 
ti Lietuvoje: 1902 m. dalyvavo lietuvių de 
mokratų suvažiavime. Grįžęs į Lietuvą 
1906 m. redagavo Ūkininką, bendradrar- 
biao šviesoje, Viltyje, Litwoje. Pirmojo 
Pasaulinio karo metu ir vėl jam reikėjo 
apleisti Lietuvą: kaip gydytojas buvo mo
bilizuotas. Bet ir ten bendradarbiavo pa
bėgėlių spaudoje — Santaroje ir Lietuvių 
Balse.

LAISVOJE LIETUVOJE
Po karo grįžęs 1918 m. į Lietuvą vėl pra 

dėjo K. Naumiesty verstis gydytojo prak
tika, bet 1919 m. tapo jau Sveikatos de
partamento direktorius, o 1922 m. Lietu
vos universiteto profesorius, 1923-1924 m. 
Medicinos fakulteto dekanas.

PASKUTINIS AUŠRININKAS
Dr. J. Bagdonas buvo vienintelis užsili

kęs Aušrininkas: jo pirmoji koresponden
cija buvo kaip tik Aušroje 1886 m. Uzmez 
gęs ryšį su tų metų draudžiamąja spauda, 
jis nepadėjo plunksnos per visą savo gy
venimą. Bet jis nebuvo vien laikraščių 
bendradrarbis, jis rašė ir leido brošiūras, 
knygas, pvz., Broliai Lietuviai, Kur dings 
ta mūsų sudėti mokesčiai, Penkiolikai me
tų sukakus, Iš revoliucijos judėjimo, 
„Šventoji“ caro valdžia. Nepriklausomoj 
Lietuvoj parašė Įvadą į bendrąją medici
ną, Iš mūsų kovų ir žygių (dvi dalys), Ko 
va dviem frontais, bendradarbiavimo Me-

VELIONIS 1900 m., ORGANIZAVO
Clevelande palaidotas mūsų nusipelnęs 

kultūrininkas dr. J. Bagdonas.
Dr. Juozas Bagdonas, gimė 1866 m. ba

landžio mėn. 6 d. Slibinų km., Kybartų 
vaisė., Vilkaviškio apskr., atsei.t neužilgo 
po spaudos uždraudimo. Mokėsi pradžios 
mokykloje Kudirkos Naumiesty, 1878- 
1886 Marijampolės gimnazijoje. Tasai 
gimnazijos lankymo periodas sutampa su 
šviesiausiu tos gimnazijos prieškariniu lai 
kotarpiu. Tuo laiku dar dažnai Marijam
polės gimnazijoje galima buvo išgirsti lie
tuviškai kalbant ne tik mokinius, bet ir 
mokytojus. Štai, gimnazijos inspektorius 
Andr. Botyriu^ nors tada jau sukūręs ru 
sišką šeimą ir pats perėjęs į provoslaviją, 
nesivaržydamas šaukė gimnazijos korido
riuje lietuviškai: „Vyrai, ar nesiliausite 
išdykavę“. O ką kalbėti apie kitus lietu
vius tos gimnazijos mokytojus, kaip an
tai, Petrą Arminą, Petrą Kriaučiūną, Vin
cą Stainškj, Juozą Jasiulaitį. Jie ne tik 
kablėjo lietuviškai bet ir mokinius mokė, 
kur tik galima, taip elgtis.

Daug garbingų Lietuvos dirvų purinto- 
jų davė tasai Marijampolės gimnazijos 
laikotarpis: J. Jablonksis-Rygiškių Jonas, 
K. Grinius, V. Kudirka-Kapsas, z vysk. P. 
P. Bučys, P. Leonas, kun. Ant. Milukas ir 
visa eilė kitų. Viena iš garbingiausių vie
tų jų tarpe tenka dr. J. Bagdonui. Keitėsi 
laikai: 1883 m. iškėlė iš tos gimnazijos P. 
Arminą, po dvejų metų A. Botyrių, dar 
po trejų metų P. Kriaučiūną ir 1898 pas
kutini — V. Staniškį. Juos iškėlė, bet ja 
nepajėg ėiškelti įdiegtos lietuviui jaunuo
liui tėvynės meilės. Toji dvasia neapleid 
gimnazijos jaunimo iki nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo.

VARŠUVOS IR MASKVOS 
UNIVERSITETUOSE

Dr. J. Bagdonas, palikęs gimnazijos 
suolą, visą gyvenimą paliko ištikimas sa
vo gimnazijoje susiformavusioms idėjoms, 
kuriose pirmavo darbas tėvynės prikėli
mui. 1886 m. stojo į Varšuvos universite
tą, kur jau surado vienminčių kuopelę. 
Tais pat metais jau jis buvo parašęs Kvie 
taičio slapyvardžiu Aušron koresponden
ciją. Toj epačioje kuopelėje kilo mintis 
steigti, vieton nustojusios eiti Aušros, nau 
ją lietuvišką laikraštį Varpą. Taigi jis, dr. 
J. Bagdonas, buvo steigėjų tarpe.

1889 m. nusikėlė tolimesnėms studijoms 
i Maskvos universitetą, kur vėl įsijungė 
J slaptą lietuvių studentų draugiją. Moks
lus baigęs 1891 m. pasiliko ištikimas savo 
mokytojo P. Kriaučiūno patarimui, bū
tent, nesikelti į Rusiją, o palikti Lietuvo
je.

GYDYTOJAS LIETUVOJE
1892-1896 m. vertėsi gydytojo praktika 

Kudirkos Naumiesty, 1896-1898 m. Vilka
višky. Išgavo Kražių bylos uždaro teismo 
posėdžių protokolus, kurie buvo panaudo
ti prieš rusų carą ir jo valdžią. Tuo pačiu 
metu bendradarbiavo draudžiamojoj lietu 
viškoj spaudoj: Varpe, Ūkininke, Vienybė 
je Lietuvininkų, be to platino tą literatū-

Europos Lorruvis

Lituanistine dizertacija
Strasbourgo

Š.m. birželio mėn. 18 d., K. J. Čeginskas 
apgynė disertaciją „Lietuvių tautinis atgi
mimas, sociologijos istorijos bandymas“ ir 
gavo Strasbourgo universiteto daktaro 
laipsnį. Disertacija paruošta sociologijos 
ir moralės profesoriaus G. Duveau vadovy 
bėję, šalutiniais gynimo klausimais taip 
pat buvo parinktos lietuviškos temos: pas 
literatūros fakulteto dekaną, religijų isto
rijos profesorių, M. Simon „Bažnyčios 
vaidmuo lietuvių tautos praeityje“ ir pas 
slavistą profesorių Triomphe „Lietuvių pa 
sipriešinimas rusinimo politikai carinėje 
Rusijoje“. Disertacija įvertinta labai gerai 
(pažymiu „tres honorable“).

Džiaugdamasis šiuo nauju lietuvio lai
mėjimu mokslo srityje ir, norėdamas dau
giau patirti apie lietuviams įdomią ir svar 
bią Dr. K. J. Čeginsko disertacijos temą, 
kreipiausi į gerbiamą daktarą keliais ak
tualiais klausimais:

—Kas paskatino rašyta lietuviška tema?
—Disertaciją rašyti lietuviška tema ne 

tik pats norėjau, bet tam mane ragino tiek 
fakulteto dekanas, tiek mano darbui vado 
vavęs profesorius. Pasirinkau mūsų tauti
nį atgimimą visų pirma todėl, kad jį pa
nagrinėti yra įdomu ir naudinga ne tik 
mums, bet ir svetimiesiems. Čia glūdi šian 
dieninės lietuvybės raktas. Be to, šiuo 
klausimu iki šiol neturime išsamesnio is
torinio darbo. Bene vienintelis platesnis 
darbas šiuo klausimu yra M. Roemerio len 
kų kalba parašytas veikalas „Litwa“ 
(1908), tačiau ir jame neišvengta išanksti 
nių (apriorinių) aiškinimų. Krinta į akis 
ir tas faktas kad visų rašiusiųjų nuomo
nės, liečiančios tautinio atgimimo periodą, 
labai skiriasi: kai vieniems jis teprasideda 
su „Auszra“ (1883), tai kiti jį nukelia į 
Vilniaus universiteto laikus (1803-1831).

dicinoj, Lietuvių Enciklopedijoj, redaga
vo Blaiviąją Lietuvą, vėliau pavadinta 
Bleivybe ir Sveikata. Kiek daug dr. J. Bag 
donas rašė draudžiamojoj Lietuviškoj 
spaudoj, liudija jo vartoti net 50 slapyvar 
džių.

MIRĖ SVETIMOJ ŠALY
Šitas garbingas asmuo senatvėje, sveti

mų okupantų išguitas iš tėvynės, kuriai 
jis ištikimai tarnavo per visą savo amžių, 
1944 m. pasitraukė į Vokietiją, vėliau į 
Austriją. 1951 m. atvyko į JAV ir vargo 
senelių prieglaudoje Clevelande ir ten š. 
m. birželio mėn. 8 d.10 vai. 30 min. ryto 
mirė. Palaidotas birželio mėn. 9 d.

Tie patys Maskvos tironai neleido dr. 
J. Bagdonui ramiai baigti senatvės dienas 
savo mylimam krašte.

Garbingasis Aušrininkas, Varpininkas, 
Lietuvių Profesorių draugijos Amerikoje 
garbės narys, užsitarnavo didžios pagar
bos ir dėkingumo iš lietuvių tautos. Bet 
tik laisvajame pasaulyje esanti mūsų ken 
čiančios tautos dalis pasiskaitys apie dr. 
Bagdono mirtį ir, nors nuotrupomis, pa
minės, o už geležinės uždangos mūsų Tė 
vynėje gal ir mirties faktą nutylės.

„Draugas“ M. Krikščiūnas
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PATAISYTI FRONTO PRALAUŽIMUSI
Ką sakyti apie katalikiškąją Italiją, 

skelbia Tėvas Lombardi, kur šiūo metu net 
8 milionai balsų nuėjo kairiajam blokui, į 
aiškiai Bažnyčios pasmerktam. Popiežiaus « 
žodis, Vyskupų įspėjimas, kunigų aiškini
mas nebuvo pakankamas, kad didelį kata
likų skaičių atitrauktų nuo bendradarbia
vimo su klaidingu mokslu. Net nė eksko- < 
munika, komunizmą išpažįstantiems, ne
daug ką atšaukė atgal. Iš vienos pusės at
rodo, kad turime didesnes pasaulio jėgas, 
iš kitos pusės matome nepaneigiamą silp
numą. Tad visur mes privalome geriau or
ganizuotis, burtis ir žymiai- ryžtingiau dirb 
ti, kad įgyvendintume Popiežiaus Didįjį 
Kvietimą į Religinį Atgimimą už- Geresnį 
Pasaulį.

Uždavinys, kurį mes krikščionys esame 
pašaukti atlikti, yra Kristaus paskelbtas 
karas: „Nemanykite, buk aš atėjęs ramy
bės atnešti žemėn; ne ramybės atnešti aš 
atėjau, bet kalavijo!“ Kristaus vertybių 
gradacijoje žmogaus augščiausia pareiga 
ir didžiausia meilė priklauso Dievui. Žmo- ; 
gus tik būdamas ištikimas Dievui sugebės 
be pavydo kitiems savo pareigas gerai at- g 
likti ir tėvynei, ir šeimai, ir savo artimui.

Tai šventas karas, kuris niekam neduo- 
da žalos, nes nori visus išgelbėti, taip pat 
ir tą, kuris atrodo priešas esąs, bet tikru- JĮ 
moję yra brolis, skubiai gelbėtinas iš am
žinojo pražuvimo.

Nėra reikalo dramatizuoti, slėpti ar ma
žinti didįjį gėrį, kuris yra Bažnyčioje, taip 
pat ir vienybė spinduliuoja daugeriopose 
formose. Tačiau pavojaus valandose rei
kia matyti ir trūkumus, o tada reikės pri
pažinti, kad mūsų tarpe yra fronto pralau
žimų, kuriuos reikia pataisyti. Mūsų tarpe 
yra įsigalėję per daug asmeniškumų, tik 
savo reikalų žiūrėjimo.

Mes, katalikai, šiandieną esame mobili
zuojami. Vyksta sprendžiamoji kova, šau
kiami visi aktyviai joje dalyvauti. Ar žen 
giame» pagal maršo ritmą, ar taip kaip 
kam papuola, atsilikdami, delsdami — bus 
begaliniai skirtingi rezultatai. Vieno susil 
pnėjimas yra visų susilpnėjimas, vieno lai 
mėjimas yra visų laimėjimas. Pergalės- 
dieną kartu giedosime Kristaus himnus, 
kuris laimi ir nemiršta. Pergalės himnų 
skambesy mažai_ svarbu kas atliko vieną fr- 
ar kitą darbą: būsime bendrai kovoję ir bū 
sime bendrai laimėję!

Broliai, Sesės, pakilkime! Pagyvinkime 
mūsų visą religinę ir tautinę veiklą —- re
liginę ir tremties kultūrinę rezistenciją! 
Pabuskime naujam dieviškam gyvenimui! 
Bažnyčia šventais Sakramentais dažnai 
stiprins mūsų jėgas, Dangaus Karalienė 
globos mūsų Kryžiaus žygį, pats Kristus | 
vadovaus kovai už Geresnį Pasaulį!

P. Dauknys MIC

universitete
Visa tai mane ir paskatino bandtyi prieiti 
prie šio klausimo moksliškai. Sovietinis 
įnikimas vertinti visus lietuviškus klausi
mus marksistinės metodologijos šviesoje, 
man davė akstiną jieškoti tokio metodo, 
kuris atitinka objektyvų reiškinio pobūdį. 
Vadovavausi sociologiniu metodu, todėl ir 
savo darbą pavadinau sociologinės istori
jos bandymu,

— Kokiu sunkumų teko sutikti ir kur 
radote medžiagos?

— Ruošiant darbą teko Susidurti su įvai 
riais sunkumais. Pirmiausiai dėl to, kad 
nebuvau Specialiai studijavęs lituanisti
kos, į ją atėjau iš teorinių mokslų srities. 
Ir be to šiandieninėse sąlygose lietuviškas 
mokslinis darbas užsienyje sutinka žymių 
sunkumų. Juk mes vis dar stokojame ben
dro pobūdžio sintetinių veikalų. Reikia 
dažnai pasitenkinti palaida spragota, dau
giausia nerijodikoje išbarstyta medžiaga, 
kuri nelengvai prieinama, jeigu iš viso dar 
prieianma. Savo darbui medžiagą rinkau 
Romoje (žymia dalimi Tėvų Marijonų bi- 
blitekoje), Srasbourgo miesto archyve ir 
universiteto biliotekoje, daug pasinaudo
jau Laisvosios Europos Kolegijos įsigytu 
min. P. Klimo rinkiniu. Taip pat turėjau 
laimės pasinaudoti lietuvių profesorių Dr 
J. Griniaus ir Dr. Z. Ivinskio vertingais 
patarimais.

— Kur studijavote?
— Augštąjį mokslą pradėjau 1946 me

tais Hamburge, Pabaltijo universitete; dar 
tais pačiais metais persikėliau į Eichstae- 
tto Fil.-Teol. augštąją mokyklą kur porą 
metų studijavau filosofiją; tas pačias stu
dijas užbaigiau 1950 m. licenciato laipsniu 
Romoje, Popiežiškame Grigaliaus u-te; ten 
pat 1952 m. pasiekiau teologijos bakalau- 
reato laipsnį ir, gavęs L. Europos Kolegi
jos stipendiją, persikėliau į Strasbourgą, 
kur mokiausi prancūzų kalbos ir klausiau 
sociologijos paskaitų.

— Kas daugiau iš lietuvių studijavo ar 
studijuoja Stra^bourge?

— Jau 17-18 amžiais į Srasbourgą at
vykdavo lietuviai studentai semtis mokslo 
šviesos. Jų būta ir no šio karo. Tiksliau 
su šiuo klausimu nesu susipažinęs. Man 
daugiau žinomi lietuvių studentų LĖK sti 
pendininkų mokslo pasiekimai. Jau 1952 
m. čia baigė medicinos studijas Dr. B. 
Kvietelaitis, 1954 m. politinių mokslų di
plomą įgijo Dr. J. Norkaitis. Kiti lietuvių 
grupės studentai, baigę ar jau bebaigią, 
kaip Dr. Z. Brinkis, K. Jasutytė, M. Mace
vičiūtė gilinosi ir tobulinosi savo srityse. 
Nuo 1955 m. vasaros L. Europos Kolegija 
yra likviduota, tačiau stipendijos ir toliau 
teikiamos, šiuo metu Strasbourge beliko 
tik vienas lietuvis studentas.

— Žinau, kad Lietuvių Fronto sąjūdyje 
turite augštas pareigas. Kę galėtumėte pa
pasakoti apie Jūsų artimą ryšį su šiuo są
jūdžiu?

— Su Lietuvių Frontu esu susirišęs <la- 
nuo vidurinės mokyklos suolo. Dalyvauti 
pasipriešinime laikau savaime suprantama 
lietuvio patrirotine pareiga ir ją visuomet 
stengiausi atlikti, kaip mokėjau. Neatsisa-

PAMALDOS
NOTTINGHAMAS — liepos 22 d., 12,15-v.
MANSFIELD — liepos 22 d„ 3 v. p.p.
HALIFAX — liepos 29 d. 12 v.
KEIGHLEY — liepos 29 d., 5 v. p.p.

kau-jos ir dabar. Pernai Europos LF Bičių 
liai man patikėjo valdybos pirmininko pa
reigas ir už tai neužilgo turėsiu duoti apy? 
kaitą šiemetinėje konferencijoje.

— Kokie Jūsų ateities planai?
— Primum vivere klausimas yra aršus 

kiekvienam humanitarui tremtyje. Be to, 
esu šeimos tėvas ir turiu rūpintis jos atei
timi.’ Galimas dalykas, jog būsiu privers
tas pasinaudoti emigracija. Tačiau ir atei
tyje nemanau mesti tų studijų, kurias pra 
dėjau. Atėjęs iš teorinių mokslų srities, pa 
mėgau lituanistiką ir, kiek sąlygos leis, 
jos'neapleisiu. M. Musteikis (ELI)

M. KRUPAVIČIUS

Lietuvių - žydų santykiai 
RUDOSIOS OKUPACIJOS IMTU

Sis Aleksos, Griniaus ir Krupavičiaus nu 
baudimas sukėlė visą Lietuvą ant kojų. Von 
Rentelnui pasipylė, kaip iš maišo, protestų 
ir solidarizavimo su minėtų nubaustųjų iš
dėstytomis mintimis raštai. Jie buvo siun
čiami su šimtais parašų. Rašėsi intelektu
alai, rašėsi ūkininkai ir darbininkai. Tų raš 
tų čia turima tuo tarpu tik»vienas — bū
tent: vienatinės liet, organizacijos -r-. Savi
tarpinės Pagalbos. Jame tarp kitko taip ra 
Soma:

„Savitarpinė Pagalba, kaip vienintelė lie 
-tuvių visuomenės organizacija, laiko savo 
šventa pareiga pareikšti Tamstai, pone Ge
neralini Komisare, kad memorandume 
(Aleksos, Griniaus ir Kjrpavičiaus) išdės
tytos mintys ne tik jų, pasirašiusiųjų asme 
•nų, nuomonė, bet ir visos lietuvių tautos aiš 
kus nusistatymas“.

ŽYDAI IR LIETUVOS EPISKOPATAS 
BEI DVASININKIJA

'Lietuvos episkopato ir katalikų dvasinin 
kijos pagalbos žydai pradėjo fšauktis jau 
antrą-trečią nacių-bolševikų karo dieną. Vo 
-Riečiai, pav., — už nužudytą karininką nu
žudė 150 gatvėse sugautų žydų — vyrų, mo 
terų ir net vaikų. Panašių egzekucijų gal ma 
žesnėje apimtyje įvyko visa eilė. Įgąsdinti 
žydai kreipėsi pas Arkivyskupą J. Skvirec
ką, prašydami pagalbos. Arkivyskupas pa
siuntė Prel. Šaulį tuo reikalu kalbėtis su vo 
kiečių karo vadovybe. Įvairiose įstaigose 
padaryti jo žygiai nedaug davė naudos, bet 
vis tik šis tas buvo laimėta, būtent: laisva 
asmens iniciatyva žmonių žudymas, vadi- 
fiasi ir žydų, buvo uždrausta. Ta teisė buvo 
pavesta išimtinai vokiečių karo lauko teis- 
ihaihs. tuo būdu arkivyskupo įsikišimas 

atvėsino ir kiek sušvelnino kelias dienas 
fronto atmosferą.

Kai Kauno miesto komisaras Kramer, 
mažo išsilavinimo fanatikas nacis, žiaurus 
ir gobšus žmogus su žydų reikalams SD 
valdininku Jordanu įsakė Kauno žydams 
ligi VIII.25 persikelti į Kauno priemiestį- 
Vilijampolę, jiems įsteigtą getą gyventi ,žy 
dų delegacija, sudaryta iš' Dr. Elkes ir ad
vokatų Goldbergo ir Garfunkelio, kreipėsi 
pas vysk. Dr. V. Brizgi, prašydama jo išrū 
pinti iš vokiečių to įsakymo panaikinimą. 
Vysk. Brizgys atsakė, kad katalikų dvasi
ninkija padarys žydų gelbėjimo reikalu vi
są, ką tik galės, kartu pridurdamas, kad 
daug iš to nereikia tikėtis, nes naciai yra be 
dieviai ir nėra pagrindo manyti, kad jie 
Lietuvos dvasininkiją palankiau traktuotų, 
negu savo vokiškąją. Ir teisybė, vysk. V. 
Brizgio intervencija šiuo atveju jokio teigia 
mo rezultato nedavė.

Tuomet žydų visuomenės atstovai paruo 
šė vokiečiams memorandumą, išaiškindami 
Vilijampolės geto nepatogumus ir prašyda
mi, jei geto yra būtinas ir neišvengiamas 
dalykas, tai steigti jį Kauno Senamiesty 
tarp Nemuno ir Nėries su šiomis ribomis: 
Kanto ir Seimo gatvėmis pro Čiurlionio gv. 
ir Nėries. Tą memorandumą jie atnešė 
vysk. V, Brizgiui peržiūrėt ir pasitart dėl 
jų sumanyto žygio. Vysk. V. Brizgys, susi
pažinęs su paruoštu memorandumu ir, tu
rėdamas patyrimo iš pirmo savo žygio pas 
vokiečius geto reikalu, žydų atstovams pa
sakė, jog yra maža vilčių bet ką laimėti, bet 
patarė derėtis, kad tuo būdu bent nutęstų 
laiką ir palaikytų savo visuomenėje vilčių 
nuotaiką. Tačiau vadams patarė į klausimą 
žiūrėti realiai ir pasirengti pačioms blogiau 
sioms galimybėms.

Žydai .pradėjo jieškoti naujų gelbėjimosi

kelių: buvę lietuviams bolševikmečiu loja
lus žydai pradėjo apsirūpinti žymesnių lie 
tuvių rekomendaęjjų laiškais, pradėjo slėp 
fis kaimuose pas ūkininkus, kad ir visai ne 
gausiose iš bolševikų meto išlikusiose vie
nuolių bendruomenėse, parapijose, kleboni 
jose ir t.t. Suprantama, kad tuo būdu daug 
pasislėpti negalėjo, nes didesnėmis -grupė
mis niekur nebuvo galimybės pasislėpti, 
antra, buvo vokiečių paskelbtos skaudžios 
bausmės ir tiems, kurie slėpė, ir tiems, ku
rie slėpėsi. Tuomet žydai stvėrėsi kitos prie 
monės, tokios, kuri galėjo apimti ir žydų 
mases, t.y. krikšto, eiti į katalikų tikėjimą. 
Krikšto prašymas greitu laiku virto masi
niu reiškiniu. Šio fakto akivaizdoje vysku
pai priversti buvo įspėti kunigus, kad pra
šantiems krikšto žydams pirmiausia išaiš
kintų, jog krikštas nėra apsauga nuo nacių 
teroro. Kas ir po tokio paaiškinimo prašė
si krikštijamas, liepta nustatyta tvarka 
krikštyti. Ne visus žydus krikštas apsaugo
jo. Bet atsirado tokių žmoniškų vokiečių 
komendantų, kurie žydų naikinimo nuosta 
tų apsikrikštijusiems netaikė: jie ne tik iš
laikė savo gyvybę, bet ir į geto nebuvo va
romi. Tuo būdu krikštas išgelbėjo nuo pra 
žūties nemaža žydų skaičių. Du tokie pir 
miau apsikrikštyję žydai — Dr. Zivas, „Ju 
de Envache“ knygų autorius, ir Šachovas 
buvo priimti į Kauno kunigų seminariją. 
Po kelių savaičių juodu pakvietė ateiti į SD 
įstaigą. Šachovas nuvyko ir, priėmęs SD tar 
nybą, daugiau į seminariją nebegrįžo. Dr. 
Zivas į SD nėjo, bet išėjęs iš seminarijos 
s’apstėsi pas įvairius kunigus.

1941 m. spalio mėn. 9-10 d.d. Kauno ge
to žydai nuo mažiausio ligi seniausio buvo 
suvaryti į geto aikštę, būk tai darbo jėgoms 
patikrinti. Čia atvyko SD ir SS valdininkai. 
Vienas augštesnis pareigūnas atsistojęs vi
duryje gatvės, liepė žydams rikiuotis į kolo 
ną po keturis ir žygiuoti pro iį. Neskirda- 
mas nei amžiaus, nei lyties, nei tinkamumo 
darbui, lazda jis skyrė žydus vienus į kai
rę, kitus į dešinę. Atskyręs apie 9.000 gal
vų, uždarė į atskirą geto dalį. Sekančią die 
ną juos visus nuvežė į rietoli esantį 9-tą for 
tą. Ten jie turėjo patys .išsikasti griovius.

. ■■.dS'Ej:
šauliui paskelbė, būk žydus Lietuvoj naiki
ną ne jie, bet patys lietuviai. Po pirmų ne
pasisekimų įtraukti „geruoju“ lietuvius. į 
žydų žudymo^ darbą, naciai ėmėsi apgau
lės ir prievartos, reikalaudavo, pav., iš va|s 
čių pristatyti -išvardintų lape buvusių .lietu
vių policininkų ir karių nustatytą, skaičių, 
nenurodydami kuriems tikslams. Atvykus 
jiems į nurodytą vietą, juos varydavo žy
dus šaudyti. Kas atsisakinėjo, grąsino sušau 
dyti kartu su žydais. Vėliau lietuviai, suži
noję tuos vokiečių gudrumus, jr šaukiami 
nevykdavo. Tuomet vokiečiai siųsdavo žy
dus šaudyti aprengtus lietuvių policininkų 
ar karių uniformomis rusų nelaisviuš ir vo 
kiečių karius. Tuos maskaradus žydų nai
kinimo metu filmuodavo. Tuo būdu rengė 
„argumentus, dokumentaciją“ įrodyti pašau 
liui, būk ne jie — vokiečiai, bet lietuviai iš 
naikinę Letuvos žydus. Tuo rekalu jie ren 
gė net knygas — Kaip lietuviai žudė žydus. 
Jos buvo pavesta pararšyti žydui gestapi
ninkui žydų spaudos žurnalistui Serebrovi- 
čiui, kuris visą laiką, kuomet jo tautiečiai 
sėdėjo getuose ir masiniai buvo žudomi, 
laisvas vaikščiojo su prigrūstu portfeliu po 
Kauno gatves. Serebrovičius tuo savo gau
tu iš vokiečių uždaviniu didžiavosi, gyrėsi 
pažįstamiems lietuviams ir rodė jiems port 
fely nešiojamą minėtoms knygoms gautą iš 
vokiečių medžiagą ir foto nuotraukas. K'ek 
Serebrovičiui pavyko savo darbo atlikti, 
nėra žinių, nes vokiečiai ir šį savo ištikimą 
vergą ir žydų tautos išsigimėlį vieną gražią 
dieną sunaikino.

Getuose gyveną žydai buvo labai gerai 
informuoti apie katalikų dvasininkijos ir 
bendrai lietuvių laikyseną ir nuotaiką žydų 
atžvilgiu. Rabinas Sniegas, kuris dažnai už 
eidavo pas Vysk. Dr. V. Brizgį, ne kartą 
žodžiu dėkojo už visų katalikų, ypatingai 
dvasinmkijos laikyseną, pareikšdamas, kad 
katalikų laikysena negalės būti žydų kad8 
nors pamiršta. Ir tikrai, pav., Kauno Arki
vyskupijos Ordinarijatas įvairiomis progo
mis duodavo vokiečiams pajusti, kad vokie 
čių elgesį su žydais jie seka ir jam beprita
rta.

(B. D.)

Visi jie buvo plikai išrengti, iš kulkosvai
džių sušaudyti ir tuose grioviuose užkasti. 
Visą šią operaciją atliko vokiečiai rusų ka 
ro belaisvių pagalba.

Šio įvykio metu Kaune į savo metinę kon 
ferenciją rinkosi Lietuvos Katalikų Vysku
pai. Pirmą konferencijos dieną Vyskupų 
Konferencija įgaliojo Vysk- .Dr. V, Briz
gi nuvykti pas pirmą Generalinį Tarėją ge
nerolą Kubiliūną žydų reikalu. Į pasiteira
vimą, ar lietuviškoji administracija daro 
ką nors žydų reikalu, Kubiliūno buvo atsa
kyta, kad šį re- ka'ą paėmė savo žinion SD 
ir kitiems į jį kištis draudžiama. Į prašymą, 
kad Gen. Tarėjai padarytų žygių, kad žy
dai nebūtų žudomi, kad lietuviai policinin 
kai nebūtų verčiami dalyvauti žydų egze
kucijose, kad būtų sustabdytos varžytynės 
pardavinėti žydų daiktus, kurias ruošė 
kiečiai parduoti, kas jiems netiko, gen. Ku
biliūnas atsakė, kad tarėjai ką galėjo, pa- 
adrė šiuo reikalu. Vysk. Brizgys paliko gen. 
Kubiliūnui raštą, prašydamas jį perduoti 
vokiečių Generaliniam Komisarui. Šis žy
gis nieko nepadėjo. Nors trijuose getuose žy 
dus buvo liautasi žudyti, bet provincijoje 
žydai buvo žudomi greitu tempu, taip, kad 
išskyrus tris getus dar prieš žiemą visur ki 
tur žydai buvo išžudyti. Vyskupams liko 
vienas kelias — įspėti, kad lietuviai niekur 
nedalyvautų žydų egzekucijose, nedalyvau
tų net egzekucijose žiūrėtojais, nepirktų iš 
vokiečių žydams priklausiusių daiktų. Dau 
gelyje vietų šie paraginimai buvo paskelbti 
iš sakyklų. Reikia konstatuoti, kad ar tai 
savaime, ar tai propagandos dėka, kuriai 
ne mažai pasidarbavo slaptoji lietuvių 
spauda ir pasauliečiai inteligentai visoje lie 
tuviškoje visuomenėje vokiečių elgesiu su
sidarė visuotina pasipiktinimo nuotaika. Vo 
kiečiai pasijuto savo kruvinoje akcijoje 
prieš žydus pasilikę vieni. O tai jiems la
bai nepatiko. Jie nirto, pirmiausia, dėl to, 
kad subyrėjo jų norai ir pastangos „neat- 
rriezgartiai surišti Lietuvos likimą šu Vokie 
tijos likimu“, o antra, kad nepasisekė nai
kinti žydus lietuvių rankomis, ko naciai 
dėl kažkokių sumetimų labai troško ir pa-
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JAUNIMO DĖMESIUI
Vykstantiems į Jaunimo Stovyklą Vokie 

tijoje pranešama, kad keliaujantiems su 
Travel Document'd tereikia gauti Belgijos 
tranzito vizą. Prie parieškiĮpp vizai gauti 
reikalingos 2 fotografijos. Šį dokumentą 
turintiems į Vak. Vokietiją leidžiama vyk
ti be vizos.

Turintiems Lietuvos Užsienio Pasą rei
kia gauti Britų vizą grįžimui, Vak. Vokie 
tijos vizą ir Belgijos tranzito vizą.

Visiems užsirašiusiems į ekskursiją paš
tu siunčiamos smulkesnės instrukcijos.

Į ekskursiją užsirašė 29 jaunuolių.
Visi įrašyti į sąrašą, kuris pasiųstas Vo

kietijos Krašto Valdybai.
Visos informacijos bus skelbiamos „E. 

Lietuvyje“, nes visiems atsakyti atskirai 
daug darbo.

STOVYKLAI AUKOJO
VI. Miškinis —• 2 sv. 10 šil., Leamington 

Spa skyrius — 1 sv. 6 šil., Rochdale — 5 
sv. 7 šil. 6 d., Lincoln — 10 šil., Wakefield 
— 1 sv. 10 šil., Lawton — 6 sv., Stoke-on- 
Trent — 5 sv. 15 šil. 6 d., Bolton — 3 sv. 
ir Preston 9 sv.

Aukojusiems širdingas skautiškas dėkui!
Skyrių Valdybos maloniai prašomos au

kų lapus su aukomis ne vėliau liepos m. 
21 d. grąžinti šiuo adresu: V. Fidleris, 48, 
Henrey Rd., West Bridgeford, Nottingham. 
Net ir tuo atveju, jei aukų ir nebūtų su
rinktą, 
jie yra 
kaitos.

aukų lapus prašome grąžinti, nes 
numeruoti ir reikalingi prie apys-

ATITAISYMAS
Nottinghamo skyrius pirmame aukų la

pe aukojo ne 9 sv., kaip kad buvo praeita
me ,E.L.“ numeryje paskelbta,^bet 8 sv. 
13 šil. 6 d. Už nemalonią klaidą atsiprašo
me.

Kun. KAPELIONO SUKAKTIS

EKSKURSIJA LIETUVIŲ SODYBON
DBLS Pirmasis Londono skyrius, rugpjū 

čio 5 d., sekmadieni, rengia ekskursiją į 
Skautų užbaigiamąjį laužą. Ekskursantai 

, renkasi prie Lietuvių Bažnyčios 9 vai. Iš 
ten bus užvažiuota į Lietuvių Namus, iš 
kur rtaip pat norintieji galės prisijungti. 
Kelionės mokestis 12 šilingų. Užsirašyti 
pas sk. p-ką Kasparą arba Sąjungos rašti
nėje.

AUKOJO
Keturiems skautukams iš Vokietijos ir 

vienam berniukui iš Šveicarijos, į mūsų 
vasaros stovyklą pasikviesti aukojo: V. Ta 
mašauskas iš Birminghamo — 1 sv. Už au 
ką ponui Tamašauskui didelis širdingas dė 
kui!

Stovykla artėja, o jų viltys mažėja, kad 
jie visi penki galėtų atvažiuoti į musų 
stovyklą. Jų atvykimas priklauso tik nuo 
Jūsų geraširdžiai aukotojai.

Aukas šiam reikalui maloniai prašome 
siųsti: K. Vaitkevičius, 21, Cobden Str., 
Derby.

DARIAUS — GIRĖNO MINĖJIMAS
Liepos 21 d. DBLS Londono Pirmasis 

skyrius rengia Dariaus ir Girėno minėji
mą. Minėjimas rengiamas Liet. Soc. Klubo 
salėje, 345 a, Victoria Park Rd. Pradžia 7 
vai. vakaro. Londoniečiai kviečiami m nė- 
jime dalyvauti.

LIET. SODYBOJE ATOSTOGAUTOJŲ 
TIRŠTA

Pereitą sekmadienį, esant gražiam orui, 
Lietuvių Sodybos virtuvė turėjo taip pat 
karštą dieną: pietavo 100 vasarotojų! Da
lis jų buvo atvykusi savaitgaliui praleisti, 
tačiau ir nuolatinių vasarotojų skaičius šie 
kia kapą. Sodybos administracija džiaugia 
si tuo, kad po dažnų „sausrų“, pagaliau 
išspręstas vandens klausimas: pastatyti 
nauji motorai, įveikią pripumpuoti tiek 
vandens, kad nebėra pavojaus jo pritrūk
ti.

PARODA
V. Tamašauskas iš Birminghamo. sutiko 

atgabenti į stovyklą savo didžiulį lietuviš
kų pašto ženklų rinkinį ir specialioj pala
pinėj įrengti šių ženklų parodjlę. Ši lietu
viškų ženklų parodėlė veiks iki stovyklos 
pabaigos. Tai bus, kaip Tamašauskas sako, 
priaugančiai 
su netolima 
minti.

R E G
Liepos 28-ji jau čia pat. Pats paksūtinis 

laikas norintiems stovyklauti užsiregistruo 
ti. Registruojamės pas sktn. K .Vaitkevi
čių, augščiau paminėtu adresu, pažymint 
vardą, pavardę,, amžių ir adresą. Negalin
tieji susimokėti stovyklinio mokesčio ar 
net kelionės išlaidų, apie tai pažymi užsi
registruodami. Visiems, kurie bus reikalin 
gi paramos, bus padėta.

BRADFORDAS

kartai naudinga susipažinti 
praeitimi, o paaugliams prisi-

ISTBUOKIM.fi S

Nors Nottinghamo lietuviai savo kapelio 
no kun. J. Kuzmickio 20 metų kunigystės • 
sukaktį atšventė prieš porą savaičių, no
riu paminėjimo įspūdžiais pasidalinti ir 
su skaitytojais.

Tuoj po liet, pamaldų, kurių metu pui
kiai solo giedojo J. Biskienė, atlikdama 
„Avė Maria“ ir „Kai širdį“, šimtas su vir
šum žmonių susirinko parapijas salėje, 
kur visų laukė parengti užkandžiai su šil
ta kava. Visiems besistiprinant, minėjimą 
atidarė bažn. kom. pir. K. Bivainis, pa
kviesdamas visos bendruomenės vardu 
prabilti M. Mašalaitį. Puikiai parengtoje 
kalboje kalbėtojas gvildeno įdomią temą
— kunigas idėjų kovose. Nurodęs Bažny
čios reikšmę kultūrai ir pažymėjęs, kad 
tarp bedievybės ir katalikybės negali būti 
koegzistencijos, sveikindamas iškėlė su
kaktuvininko bruožą — artimo meilę.

Po to skautų vardu sveikino V. Fidleris, 
kartru perskaitęs sktn. K. Vaitkevičiaus 
sveikinimą. Pažymėjo, trejopą kun. Kuz
mickio darbo barą — Tėvynei, Dievui ir 
jaunimui. DBLS Nottinghamo apygardos 
vardu sveikino J. Matulaitis, linkėdamas 
ir toliau nepavargti. LRS vardu sveikino 
p. Juozelskis iškeldamas sukaktuvininko 
kultūrirnį darbą, ypač pasigėrėdamas „Ži
binto“ redagavimu. LAS vardu sveikino 
p. Deveikis, suminėjęs lietuvius kunigus, 
dirbrusius Tėvynės garbei ir labui, kartu 
į jų skaičių įrikiuodąmas ir sukaktuvinin
ką. Tėvų komiteto vardu sveikinęs p. Ky- 
buras linkėjo jėgų ir entuziazmo ir ateity
je. Pagaliau p. Krivickas prisiminė Lietu
vą, kur sukaktuvininkas redagavo „žvaigž 
dutės“ laikraštėlį ir papasakojo, kokios 
įtakos , tas laikraštis turėjo jo vaikams.

Protarpiais Sveikinimus paįvairino jau
nasis atžalynas. Gail. Domeikaitė padekla 
mavo „Voverytę“, Jz. Oželis — , Be mamy 
tės“, B. Bedulskytė — „Vytį“, S. Domeika
— „Čia ne mano nameliai“, broliukai Ma
tulevičiai — „Du broliukus“, B. Radzevi
čiūtė — „Debesėlius“, A. Kyburas — „Al- 
gučio miestelį“, R. Zaveckas — „Graži ša
lis“, o visi kartu padainavo „Piemuo yra 
karalius'-'. Meno mėgėjams p. Matulevičius 
inscenizavo savo kūrinėlį.

Kai sukaktuvininkui buvo įteikta dova
na — puikus portsigaras,, visi sudainavo 
Ilgiausių metų.

.Sukaktuvininkas padėkojo visiems svei
kinusiems ir susirinkusiems, ypač džiaug
damasis, kad jo šventė subūrė visų lietu
viškų organizacijų atstovus.

Kor.

PR. L. B. APYLINKIŲ PIRMININKŲ BEI ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS PARYŽIUJE
Pr. LB Krašto Valdyba š.m. birželio rė apylinkių pirmininkai bei atstovai, ku 

17-18 d.d. Paryžiuje suruošė Pr. L. B-nės ' 
Apylinkių pirmininkų bei atstovų suva
žiavimą. Tai nepaprastas įvykis Prancuzi 
jos liėuvių gyvenime, nes persiorganiza
vus Pr. L. Šalpos Dr-jai į Bendruomenę 
benė pirmasis apylinkių atstovų pasitari
mas bendruomeninėje plotmėje. Suvažia
vime dalyvavo šie atstovai: V. Bajarskas 
(Pas de Calais), F. Garbauskas (Frey- 
ming), K. Jonaitis (Nord), J. Jaknevičie- 
nė (Nilvange), Br. Jucius (Morhange), A. 
Liutkus (Alpes Maritimes), J. Lapinskas 
(Ardeche-Drome), Kazokaitis (Mulhou
se), V. Narbutas (Lyon), ir O. Peruche- 
Gęcaitė (Rouen).

riuos išklausius buvo galima aiškiai susi
orientuoti apie Prancūzijos lietuvių ben
drąją būklę ir lietuvybės išlaikymo padėtį' 
provincijoje. Krašto Valdybos sekretorius 
p. E. Vaicekauskas tarė žodį apie padėtį 
Paryžiaus darbovietėse.

Lietuvos atstovas padarė pranešimą po
litiniais, emigraciniais ir mūsų krašto da
bartinės padėties klausimais. Krašto Ta
rybos pirmininkas J. Lanskoronskis nega
lėdamas atvykti į suvažiavimą atsiuntė 
sveikinimą, kaip lygiai p. šeferienė - Ka
čiutė Strasburgo apylinkės seniūnė.

Dviejų dienų bėgyje išdiskutavus rūpi
mus klausimus buvo priimtos rezoliucijos

Pr. L. B-nės apylinkių pirmininkų suvažiavimo dalyviai. Sėdi: Kun. J. Petrošius, j. 
Juknevičienė, O. Peruche-Gečaitė, Dr. S. Bačkis. Stovi: A. Liutkus, K. Jonaitis, Br. 
Jucius, Garbauskas,'O. Bačkienė, J. Lapinskas, V. Narbutas, V. Bajarskas, K. Kazo- 
kaltis, V. Švirmickas.

PUSMEČIO SKAITYTOJAMS
„Europos Lietuvio“ prenumeratoriai, už 

sisakę savaitraštį pirmam šių metų pusme 
čiui, prašome atsilyginti už antrąjį pusme
tį. Pusmečio kaina — 22 šil.

Neatsilyginusiems, savaitraštis nuo rug
pjūčio 1 d. nebebus siunčiamas.

P, O. KA'IRIUKŠTIENĖ PERSIKĖLĖ 
MANCHESTERIN ' '

Londone ilgesnį laiką gyvenusi p. O. 
Kairiūkštienė šią savaitę persikėlė į 
Manchester!. Ji prašo visais Pasaulio Lie- 

. Tuvių Archyvo ir kitais reikėjais ateityje 
kreiptis šiuo adresu;. 26,' Delaunays' Rd., 
.gTUonpsa.ll, Mąpchester 8. f
' ATOSTOGAUJA LIETUVIŲ

' ' NAMUOSE
Šią •savaitę’L.ietuvių Namuose atostogau 

ja trys iš Blcesterio atvykę lietuviai: Vin
cas Jurevičius, Jonas Karia ir Bronius 
Kijauskas. Atostogų metu jie aplankė žy- 
mesnias Londono vietas ir,-taip pat apsi
rūpino lietuviška spaudą. Bicestęryj ešiuo 
metu gyvena tik 6 lietuviai,

Liepos 8 d. Estų Klubo namuose įvyko 
Bradfordo Lietuvių Namų Fondo rėmėjų 
susirinkimas, kuriame buvo svarstyta Na
mų Komiteto pasiūlymas pirkti surastus 
namus. . ■ >

Komiteto pirmininkas, J. Varanavičius, 
davė smulkią apyskaitą Namų Fondo sto
vio, iš kurios paaiškėjo, kad yra surinkta 
iš 107 asmenų gryn. pinig. ir pasižadėji
mais sv. 820.10.0 ir išleista sv. 9.9.3 Tai 
nėra pakankama suma namams nupirkti, 
tačiau pirmininko nuomone suradus tinka 
mą. namą, galima būtų piniginį vajų su
stiprinti ir surinkti virš 1000 svarų. Suras 
tas namas su dideliu, gražiu parku kainuo 
ja 1850 svarip ir bankas duoda 1000 svarų 
paskolos, kųrją reikėtų sumokėti vienerių 
metų bėgy j ę, kad nepatekus į ekonominius 
sunkumus. ’’ 4 -

Po’ pranešimo vyko labai gyvos diskusi
jos, iškeliant teigiamas ir. neigiamas namo 
puses. Pastačius pirkimo klapsima balsavi 
mui bųvo balsų dauguma nutarta surastą 
namą nepirkti, suaktyvinti pinigų telkimą 
į Namų Fondą ir jieškoti kito tinkamesnio 
namo. Šiam tikslui buvo išrinktas naujas 
komitetas iš U narių, kurį sudaro 7 asme
nys iš Bradfordo kolonijos ir 4 iš apylin
kių.

Linkėtina naujam komitetui surasti ir 
nupirkti tinkamą namą šią vasarą, nes be 
lietuviškos pastogės čia darosi vis tamsiau 
ir nykiau.

MANCHESTERIS
Lietuvių .Sjga/Ramovė Manchesterio sky 

rius, 1956 m. liepos mėn. 21 d. Cheetham 
Public Hali rengia didelį ,

KONCERTĄ "'~vv"
Programoje dalyvauja „ramoųėnų“ ok

tetas. O svarbiausiai, atvyksta žinomas 
garsus Bradfordo „Atžalynas“, kuris išpil
dys didelę programos dalį.

Prašome visus manchesteriečius ir aįSy-- 
linkės lietuvius dalyvauti šiame koncerte.

Po programos bus šokiai. Gros puikus

EKSKURSIJA Į LIETUVIŲ SODYBĄ

Pranešame visiems nottinghamiečiams, 
kad rugpjūčio 5 d. rengiama ekskursija į 
skautų stovyklą, Headley Park, paskuti
niojo laužo programos pamatyti. Suaugu
siems kąina 24 šil. Vaikams nemokamai. 
Visi tėvai ir busimieji tėvai, tuoj pat pra
šomi registruotis. Ekskursijos dalyviai tu
rės, progos pasidžiaugti skautų šeimoje, 
kur skambės lietuviškos dainos.

Smulkesnės informacijos gaunamos pas 
eks. vadovą K. Bivainį, 39, Woodhouse 
Str., Carlton Rd., Nottingham.

Skyriaus Valdyba
. ' ■ ' •. • : ' t . • . • :■ i.f • •• ’ . . ‘

Suvažiavimas prasidėjo iškilmingomis kuriose, paliesta: Pasaulio Lietuvių Sei- 
pamaldomis už mirusius ir kenčiančius Si mas, (kviečiama jis šaukti Paryžiuje), lie 
bire, kurias atlaikė Kun. J. Petrošius; pa- ’ - - " , ’ "
maldų metu Lietuvos vėliavą perrištą gė- tūriniai židiniai, savišalpos: fondas, į.Pti 
dulo kaspinu laikė p. Br. Jucius asistuo- lietuvių biuletenis ir kita. Beto, buvo nų- 
jamas lietuvaičių tautiniais drabužiais. So tarta pareikšti padėką BALFui bei Pran- 
lo giedojo karys legionierius Br. Vrublevi 
čius: ‘ „Kad skausmas tau širdį kaip pei
liais suspaus“...

Posėdžius atidarė Krašto Valdybos pir
mininkė O. Bačkienė, o jiems sekretoriavo 
p. Švirmickas. Toliau sekė Krašto Valdy
bos pranešimas, kurį padarė Krašto Val
dybos vice-pirmininkas Kun. J. Petrošius. 
Labai įdomius ir gyvus pranešimus pada-

tuvybės išlaikymas, vaikų kolonijos, -kul-

cūzijos Įstaigai kuri rūpinasi pabėgėliais;
Suvažiavimas praėjo nepaprastai dar

bingoje ir draugiškoje nuotaikoje. Pietuo
se — vaišėse dalyvavo L. E. K-to Atsto
vas T. S. Hoge, Dr. Jaskevičius, S. J. For- 
damo Universiteto (New Yorke) profeso
rius, p. E. Petraitienė iš Rio de Janeiro -ir 
kiti svečiai.

Pr. L. Ž.

VOKIETIJA

BIRMINGHAMAS
j?as mus jau į tradiciją įėjo — kadj šau 

kiamas DBLS skyriaus susirinkimas, la
bai dažnai pradedame lietuviškais atlai
dais, o po to jau seka kultūringas , kermo
šius“. Mišių metu išklausę pamokslą apie 
Popiežiaus skelbiamą religinį atgimimą už 
geresnį pasaulį, tuojau po pamaldų susi
rinkome į netoli bažnyčios esančią mūsų 
nuolatinę būstinę.

Skyriaus pirmininkas Jonas Zokas pa- . _
darė gyvą pranešimą apie Londone įvykįj-, orkestras. Pradžia 5.30 vai. p.p. Pabaiga 

S 'sį DBLS skyrių atstovų suvažiavimą. Da- 
f daug įdomios medžiagos, nes pats sekre 

toriavo suvažiavimui. Kolonijos kapelio-
| nas kun. Dauknys savo pranešime papa

sakojo apie Komisijos darbus DBLS 10 m.
į ^sukakčiai paminėti ir šaukė:burfis tauLi- 

•jhui prie tautiečio, pagyvinti tremties re-
į Zistenciją. už Lietuvos Laisvę, savo tarpe 

-palaikyti brolišką ryšį.
į f Diskusijose numatyta netrukus suruošti 

-bendrą iškylą. Skautų vasaros stovyklai 
■Čia pat buvo surinkta 3 sv. 11 šil. ir išsiųs 
.tą, Anglijos lietuvių skautų šefui Vaitkevi
čiui.

! » Susirinkimas proėjo nuoširdžioje dvasio
je ir su nauju pasiryžimu burti visus tau
tiečius į bendrą Sąjungos veikimą. Tenka 
taip pat priminti, kad skyriaus .narys Ta- 

■jmašauskas, surinkęs pilną komplektą Lie 
-tu vos pašto ženklų, dabar juos menišką! 
.ant specialaus popierio suklijuoja ir vasa
ros skautų stovykloje išstatys parodai.

CORBY
SIŪLO DARBĄ ,.

Corby gyveną lietuviai praneša, kad ta
me mieste, S.L. Iron Steel Company Ltd. 
fabrikuose galimą gauti.darbo. Corby yra 
besikuriantis, naujas mįsstąs.„ Pradžioje 
dirbantieji gali apsigyventi privačiai, arba 
fabriko bendrabučiuose. ’ Ta'čiau čia talpi 
pat yra galimybė 8-10 mėnesių bėgyje gau 
ti namus, kadangi nauja statyba čia labili 
plačiu mastu vykdoma. Dėl informacijų 
prašomi parašyti šiais adresais: A.' Pau
lauskas, 7į Ashley Av., Corby, arba M. Ve 
reika, 39, Stephenson- Way, Corby. ■

. : * * *
DBLS Corby skyrius liepos 14 d:, 6 vai: 

vakaro, šeštadienį, Congregational Church 
Hail, rengia mūsų Transatlantinių Didvy
rių Dariaus ir Girėno garbei

MINĖJIMĄ
Programoje: Paskaita ir Nottinghamo 

LAS Skyriaus 3-jų veiksmų vaidinimas 
' ‘ AMERIKA PIRTYJE“

!Bė‘'to/ veiks turtinga loterija, šokiai, 
’žaiciitnhi.'
’‘’'jit'aibnfai prašome visus tautiečius ir iš 
tpiimų'apylinkių atvykti, Sudarant ekskur 
sijas.“ ’

Prašome ir Plunksnagraužį.
' * Ccrby skyriaus valdyba

11 vai p.p. Pasiekti salę iš Cannon St., au
tobusais Nr. 59, 4, 62, 75, 35 ir 60.

Lietuvių S-ga '„Ramovė“.
GLOUCESTER

Mūsų negausioje kolonijoje atgijo lietu
viška veikla, kaip žadinimo aidas Kongre
so už Geresnį Pasaulį. Apie 3 m. čia buvo 
apręiręs skyriaus veikimas. Pereitą šešta
dienį iš Londono atvykęs kun. Dauknys at 
laikė lietuviškas pamaldas. Karštai pasi
meldę, išklausę žadinančio pamokslo, su
sirinkom į čia pat esančios mokyklos salį 
atgaivinamo skyriaus susirinkimui. Kape
lionas padarė pranešimą apie būtiną reika 
lą pagyvinti mūšų tremties kultūrinę re
zistenciją, kuri apimtų visus išbalškytus 
tautiečius į kovą už Tautos Laisvę. Kartu 
nušvietė ir DBLS 10 m. rūošiamą sukak
ties minėjimą, kuris įvyks sekančiais me
tais Londone ir Lietuvių Sodyboje per Sek 
mines.

Po pranešimo į DBLS įsirašė visi tautie 
prašom čiai, dalyvavę susirinkime. Išrinkta sek.an

PRESTON AS

' DBLS Prestono skyriaus surengtoje lo
terijoje Lietuvių Sodybai paremti, laimėjo 
3įe liliętai; Nr. 90 — moteriškai .nailoiio 
kojines,'"Nr. 5 — 50'cigarečių, "Nr. Iš 
rankų darbo dėžutę ir Nr. 15 — vyno bu- 
teij- ■ -t- • ■ . . - ' : ' iViso parduota 100 bilięjų. G'ąutg, 5.^žą- 

u rai pelno. Visiems, kurie kuriuo ^aors bu^u 
prisidėjo prie loterijos siyręjįgįnįp, taria

me nuoširdžią padėką. ' •
Skyriaus Vaidyba

K. BRAZDŽIONIENĖ
ną Jablonskį, generolą Bulotą, kanaunin
ką Prapuolenį ir daug kitų. Ypatingai ar
tima velionė buvo Vincui Kudirkai ir Ar- 
minų-Kriaučiūnų šeimai. Dar neseniai 
prieš mirtį velionė Brazrdžionienė pasako 
jo, kaip rusų žandarų buvo suimtas Plokš 
čiuose Vincas Kudirka. To suėmimo ji pa
ti buvo liudininkė.

Daktarą Kazį Grinių velionė pažinojo, 
dar jam esant medicinos studentu.

Velinoė paliko dukrą Gražiną Grinie
nę, Anglijoje gyvenantį sūnų Algirdą ir 
anūką Algį, pulkininko Griniaus sūnų. 
Velionė buvo du kartu ištekėjusi, abu kar 
tu už Brazdžioniu. Pirmam vyruį Kaziui 
mirus, antrukart ištekėjo už jo brolio JJo- 
no. Brazdžioniai kilę iš Panevėžio apskri
ties.

Velionė palaidota Miunchene, liepos 4 
d., greta ten besiilsinčių kitų lietuvių, ku
riems nebuvo lemta matyti laisvos, nepri
klausomos Lietuvos, jos naujo prisikėli
mo.

Velionės paskutinis noras buvo būti pa 
laidota Nepriklausomoje Lietuvoje.

sunkios ir 
Kazimiera

AtA
š.m. liepos antrą dieną, po 

ilgos ligos Miunchene mirė 
Brazdžionienė, gim. Vilkaitė.

Velionė gimė 1873 metų kovo 3 dieną 
Purviniškio vienkiemy, Antanavo valsč., 
Mariajmpolės apskrityje. Jos prosenelis 
Jonas Vilkas su žmona žozefina, gim. Ge- 
djminaite, atsikėlė įi Suvalkiją 1833 me
lais. Iki tol jie buvo gyvenę Naugarduko 
vaivadijoje.

Velįonės Brazdžionienės senelė Viktori
ją Vilkiefiė, -gim. Karpavičiūtė, už akty
vų dalyvavimą 1863 metų sukilime buvo 
rusų teismo už akių nuteista mirties baus
me.'. ■.

- Kurį laiką besislapstydama, velionės 
senelė pagaliau pabėgo Austrijon, kur gy 
veno svetima pavarde. Ten ir mirė. Tai
gi, visu šimtu metų vėliau jos anūkė Ka
zimiera Brazdžionienė, tam pačiam rusui 
okupantui ir vėl Lietuvoje siaučiant, savo 
nuotykingo gyvenimo pabaigos susilaukė 
ne savo ■ mylimojoje tėvynėje Lietuvoje, 
o Bavarijoje, nepertoliausia nuo savo se
nelės Viktorijos kapo.

Šiurpias rusų okupanto priespaudos die 
nas Lietuvoje teko gyventi ir jos moti
nai Marijai. Kai motina Viktorija spėjo 
pasislėpti, jos dukra Marija buvo rusų 
žandarų suimta ir karo teismo nuteista 
miriop. Kauno kalėjime (rusų nusavinta
me karmelitų vienuolyne, Nepriklausomy
bės laikais Karo ligoninės pastatuoe) mir 
ties belaukdama, susipažino su savo bu
simuoju vyru, tolimu giminaičiu Vilku. 
Paskutinę akimirką, jau prie kartuvių sto 
vint, geros valios žmonių dėka, mirties 
sprendimo vykdymą pavyko sustabdyti, o 
kiek vėliau buvo laimėtas ir teismo spren 
dimo panaikinimas. Kazimierai Brazdžio 
nienei iX gyvųjų įtarpo pasitraukus, jau
noji lietuvių karta praranda paskutinę 
Lietuvos atgimimo lemiamo tarpsnio fak
tinę liudininkę ir aktyvią kovos dalyvę. 
Vokietijos pasienyje gyvendama, velionė 
Brazdžionienė daugeliu atvejų buvo lan
kiusi. Rjfįpfūsiuose (Tilžėje, Ragainėje, Ka 
raliaučiuįjj; ryšiams su ten gyvenančiais 
veikėjais ^laikyti ir rusų draudžiamos 
literatūros ifįį Rytprūsių parsinešti.

Savo gyvenimo tarpais velionei Braz-
i to 

atgimimo ąžuolus-

SKELBIMAS
Šių metų liepos mėnesio 15 dieną, sek

madienį, 3val. p.p. Manchesterio Lietuvių 
Socialinio klubo patalpose ir aikštelėje ati 
daromas

VAIKŲ DARŽELIS
Visus tėvus turinčius vaikučius, minėtą 

dieną prašom atvesti į klub^. Darželiui va 
dovauti sutiko p, Kbųčienę'; ' '

Tėvų Komitetas.
S K E L B T M AS

Manchesterio Lietuvių Socialinib Klubo
Valdyba 1956 mėtų liepos mėnesio '28 d.,- 
šeštadienį, rengia savo klubo nariams 
g P„ O B C V J
'-'Norintieji pobūvyje dalyvauti p.__ _____ . _________  _________

užsirašyti pas klubo sekretorių p. A. Ja- čios sudėties skyriaus Valdyba: pirmiųin 
lovecką ligi š.m. liepos m. 14 dienos. Įsto- kas Aleksandras Gravas, vicepirm. Stasys 
ji'mo mokestis 10 šil. šuliauskas, sekretorius Pranas Bielskis.

Bažnyčios maršalka — Jonas Vilimas. Ka
ti kolonija skaito apie 20 lietuvių. Prie

•KbfiOdro ■dfrrbft- ,bus. pritraukti .fc fi«( JįūHe 
susirinkimo metu turėjo dirbti fabrike. 
--Tenka labai pasidžiaugti dėl. atgąiyįpto _ ...

• skyriaus. Dabar yėl bus progos,. vjsįęįmSj dziomėpet'tjriro suertr ir arčiau pažinti 
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Dcrtumundas, Liepos mėn. 1 
tijos Krašto Valdybos rūpesčių 
do Apylinkės lietuviams buvo 
koncetras.

Koncertą atliko solistė p-lė

d. Vokię- 
Dortmun- 
surengtas

____ „ ____ _____ _ J. Liusti- 
kaitė iš Romos ir lietuvių darbo kuopų 
vyrų kvartetas, vadovaujamas muziko p. 
Fausto Strolio. Padainavo daug gražių lie 
tuviškų liaudies dainų.

Nevienam lietuviui sujaudino širdį, kai 
kuriai moterėlei net ir ašarėlė per skruos 
tą nuriedėjo.

Šiuo koncertu vietos lietuviai liko labai 
patenkinti ir toliau linki koncerto daly
viams tęsti savo kilnų darbą, žadinant lie 
tuvišką dvasią.

MIUNCHENO RADUOFONE PASKAITA 
APIE LIETUVA

Liepos mėnesio 3 d. per Vokietijos ra
dijo stotį Miunchene buvo skaitoma vokie
čio prof. dr. V. Jungfer paskaita „Lietu
vių kultūra“. Tai ta pati lietuviasm labai 
palankiai parašyta paskaita, tik šiek tiek 
sutrumpinta, kurią prof. dr. Jungfer skai
tė š.m. Vasario 16 minėjime Miunchene, 
dalyvaujant ir daugeliui svetimtaučių.

SKAITYK 
EUROPOS LIETUVĮ"!
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Britų lėktuvų pramonė
Nr. 28, (428) 12. 7, 1958.

Pereitą savaitę Brightone įvyko šio kraš 
to metinis gydytojų suvažiavimas, kuria
me dalyvavo keli šimtai mūsų sveikata be
sirūpinančių atstovų. Suvažiavimas, mums 
mirtingiesiems, vertas dėmesio tuo, kad 
jame kilo aštrios diskusijos dėl rūkymo. 
Iki šiolei suvažiavę atstovai pilna burna 
rūkydavo posėdžių salėje. Įtariu, kad šiais 
metais į tą suvažiavimą pateko ir Dr. Val
teris, kadangi gydytojų sąskrydis vos ne
subyrėjo, kai atisrado balsų, reikalaujan
čių uždrausti posėdžių salėje dalyviams rū 
kyti. Kai gražiuoju nesusitarta, klausimas 
pastatytas balsavimui. Slapto balsavimo iš 
davos buvo tokios: 173 gydytojai, (jie nuo 
lat skelbia, kad nuo rūkymo susergama vė 
žiu), pasisakė už tai, kad salėje būtų lei
džiama rūkyti cigaretes, pypkes ir cigarus, 
gi 154, žinoma, įskaitant ir Dr. Valterį, pa
sisakė už susivaldymą. Nors persvara bu
vo rūkančiųjų pusėje, tačiau pypkoriai nu 
sileido, (kaip žinome, rūkantieji visada su 
kalbamesni), ir pirmą kartą gydytojai ne
rūkė posėdžiaudami, išsiderėję kas pusva
landis padaryti „smok taimus“...*****

Bet kurios rūšies mūsų pobūviai neapsi
eina be dviejų dalykų: be degtinės ir be 
lietuviškos dainos. Gyvi pavyzdžiai rodo, 
kad ko ne ko, bet lietuviškos dainos mes 
nepamiršime, nors užsienyje gyventume

iki mirties. Kitas reikalas, kaip mes dai
nuojame?! Dalyviams, žinoma, svarbu, kad 
toji daina būtų skardi, kad ją girdėtų kuo 
plačiausiai, kad kitos gatvės kaimynai ry
te galėtų kalbą pradėti ne nuo oro, bet nuo 
mūsų per naktį skambėjusių dainų, nekal
bant jau apie tuos, artimuosius, gyvenan
čius 300 metrų spindulyje, negalėjusius už 
migti. Iš šalies, pavyzdžiui, iš ketvirto kai 
mynystės namo, koncerto besiklausant, at 
rodo, kad ten tą koncertą išpildo tokie ins 
trumentai: skerdžiamos kiaulės žviegimas, 
cementui trupinti grąžto dūzgimas, liūtų 
maurojimas, lentpjūvės pjūklų cypimas, 
staklių dūzgėjimas, sirenų kaukimas, ži
noma, pritariant mūsų, (dažniausiai klau 
sos neturinčių), dangaus keršto bešaukian 
čiais balsais. Kitą dieną mes stebimės, kad 
kaimynai nebenori su mumis kalbėtis, 
kad, neįvertinę mūsų liaudies dainos gro
žio, vienintelio turto, atsivežto su savim, 
kreipiasi į policiją su skundais! Supranta
ma, kad dainuoti mums reikia, kad daino
je randame paguodos, tačiau dainuodami 
pabandykime išjungti tuos garsus, kurie iš 
dainos padaro kačių muziką, dėl kurios 
kaimynai turi nemigo naktį, o mes patys 
sutinusias gerklėje balso „striūnas“ nuo 
šauksmo, pvz., kad ir „Ilgiausių Metų“, ku 
rią būtinai turime užbaigti „Vaisingumo“ 
posmeliu...

nis žmogus standartinio tipo namus pava
dino „Chruščiobomis“...

ANTRADIENIS
PIRMIEJI ATPIRKIMO OŽIAI

Komunistinės Lenkijos vyriausybė, ma
tyt, gavusi Maskvos įsakymą, surasti at
pirkimo ožius už Poznanės įvykius. Varšu
va paskelbė, kad pramonės ministeris R. 
Fidelski jr Automobilių pramonės ministe 
ris J. Tokarski atleisti iš einamųjų parei
gų. Fidelski apkaltintas už nesugebėjimą 
greitai patenkinti Poznanės „Zispo“ darbi
ninkų ir tarnautojų reikalavimus... To
karski buvęs atsakingas už darbininkus 
automobilių fabrike.

TOGLIATTI JAU APGAILESTAUJA...
Italų komunistų vadas Togliatti, nese

niai pasmerkęs Kremliaus politiką, atsi
liepdamas į Chruščiovo antistalininę kal
bą, dabar vėl giria Maskvą. Italų kompar
tijos organas „Unitą“ paskelbė jo straips
nį apie Poznanės įvykius. Togliatti šiuo 
klausimu be rezervų palaiko sovietų ko
munistų lyderių nuomonę, kuri skelbia, 
kad Poznanėje riaušes kėlė „provokato
riai“,

TREČIADIENIS
RASTA IŠEITIS

Spaudos žiniomis, britų vyriausybė nu
sprendusi lėisti Kipro salos gyventojams 
laisvai apsispręsti. Matyt, kad dėl šios, 
dar oficialiai britų vyriausybės nepaskelb 
tos taktikos graikų atžvilgiu, Šepilovas bu 
vo labai šaltai sutiktas Atėnuose, ir turėjo 
grįžti Maskvon nieko nepešęs. Jo nepavy
kusio vizito faktą pailiustruoja graikų vy
riausybės laikysena: nei Graikijos premje 
ras, nei užsienių reikalų ministeris ,nepri- 

-ėmė šepilovo kvietimo atvykti Maskvon, 
kur pastaruoju metu kaikurie politikai 
skrenda, lyg musės prie medaus...

Politiniuose sluogsniuose kalbama, kad 
britai pasiliksią Kipro saloje ribotą kiekį

bazių, gi visa kita salos dalis gaus savival
dą ir, jei dauguma gyventojų paissakys už 
prisijungimą prie Graikijos, jie galės tai 
įgyvendinti. Graikai sutinką britams bazę 
duoti ilgiems metams. Tuo būdu britams 
nebebsu „Kipro bazė“, bet „bazė Kipre.“

Turkai, turį didelių pretenzijų į Kipro 
salą, tokiam sprendimui esą priešingi, ta
čiau, tikimasi, kad su JAV pagalba, pa
vyks turkus įtikinti, kad tai vienintelė išei 
tis, atitinkanti demokratinių valstybių pa
grindinėms laisvės ir laisvo apsisprendi
mo principams. Jei turkai nusileis, netru
kus prie vieno stalo gali susėsti britai su 
Kipro salos gyventojų atstovais naujoms 
deryboms. Kai kurie anglų laikraščiai abe
joja, ar bus galima tai padaryti; negrąži
nus iš tremties arkivyskupo Makarios. Su
prantama, kad neapseis ir be karčių prie
kaištų: kuriam tikslui reikėjo Kipre tiek 
aukų, jei galima buvo tai padaryti seniai, 
pačioje nesusipratimų užuomazgoje?

Po karo britų lėktuvų ir lėktuvams va
riklių eksportas žymiai padidėjo. Tai 
ypač ryšku šiais metais. Per paskutinius 
penkis mėnesius jų eksportas pasiekė 55 
milionus svarų sterlingų. Ketvirtadalį tos 
sumos sudarė varikliai, tris ketvirtada
lius lėktuvų eksportas. Per tą patį perei
tų metų laiką šių gaminių eksportas sie
kė 24 milionus svarų. Dabar lėktuvų eks
portas didesnis už garvežių ir vagonų. Jis 
taip pat didesnis ir už laivų eksportą, 
nors dar žymiai mažesnis už automobilių 
ir jų dalių išvežimą, šiais metais lėktuvų 
eksportas sudaro 3.4 nuošimčius viso bri
tų eksporto.

Prie regimo eksporto reikia pridėti taip 
vadinamą nematomąjį, kurį sudaro su
mos, įplaukiančios už parduodamas užsie
nio valstybėms teises statyti britų paten
tuotus lėktuvus ir jų variklius. Taip, pvz., 
garsieji Hunter naikintuvai gaminami 
Olandijoje ir Belgijoje: Vampyrus gami
na Italijos, Šveicarijos ir Indijos dirbtu
vės, Canberra lėktuvą gamina Australija, 
JAV, Britanija ir Canada. Bristol Rolls 
Royce ir Armstrong Siddeley sprausmi- 
nius variklius gamina JAV, įvairių tipų 
sprausminius, turbininius variklius ir mo 
torus gamina septynios kitos valstybės, 
žinoma, Anglijoje taip pat gaminami įvai 
rūs varikliai, pagal užsienines licenzijas, 
tačiau prekybinis balansas yra aiškiai bri 
tų naudai.

Britų lėktuvų eksportą padidino Vykęs 
vidutinių distancijų Viscount lėktuvas. Di 
džioji Britanija dabar vykdo stambius ka 
rinių lėktuvų užsakymus. Prancūzija. Ve- 
necuela, Ekvadoras, Peru, Indija, užsakė 
didelį skaičių lengvų Canberra bombone
šių. Hunter naikintuvus perka Belgija, Da 
nija, Švedija ir JAV. Parduota įvairiems 
kraštams dideli kiekiai Vampyre' moko
mųjų sprausminių lėktuvų. JAV užsakė

daug Hunter tipo lėktuvų, vykdant kari
nės paramos Vakarų Europos valstybėms 
planą.

Britų firmos eksportuoja daug sporti
nių pigių Auster, de Havilland ir Heron 
tipo lėktuvų. Paskutiniu laiku britų lėktų 
vų eksporte vyrauja Viscount keleiviniai 
lėktuvai, kurių vienas su atsarginėmis da
limis kainuoja apie 400.000 svarų. Iki šiol 
jų parduota, (ir daug dar nepristatyta) 
net 255. Vien už Viscount‘us bus gauta 
užsienio valiutos per 90.000.000 svarų.

Britų Aviecijos pramonei yra dvi ga- 
čių padidinti eksportą, pastačius naują 
Britanijos tipo keleivinį lėktuvą. Jo pir
mieji modeliai pagaminti ir jau išbandyti. 
Padarius kelis pakeitimus, už kelių mė
nesių šie lėktuvai pradės kursuoti BOAC 
linijose. Jų eksploatacija žymiai pigesnė 
už sprausiminių lėktuvų, tačiau greitis 
mažesnis. Yra nuomonių, kad keleiviai vė 
lys brangiau mokėti, bet skristi greičiau, 
nors toji nuomonė gali ir nepasitvirtinti. 
JAV lėktuvų pramonė sparčiai pažengė 
pirmyn ir užima žymiai geresnę vietą 
tarptautinėje rinkoje, bet ir britai neatsi
lieka. Šiandien visi pripažįsta, kad lėktu
vų statyba geriau sekasi amerikiečiams, 
negu britams, bet angliški varikliai skai
tomi geriausiais pasaulyje.

Britų Faviacijoš pramonei yra dvi ga
limybės: gerinti variklių gamybą, lei
džiant JAV pirmauti lėktuvų statyboje, 
ar stengtis nenusileisti nei vienoje, nei ki
toje srityje. Atrodo, kad britai stengsis 
variklių gamybą tobulinti ir taip pat rung 
tis. su amerikiečiais pačioje lėktuvų sta
tyboje. Apčiuopiami ir praktiški rezulta
tai jau pastebimi šos rūšies britų pramo
nėje, į kurią investuojami mlžiniški kapi 
talai. ką verča daryti gyvybinis britams 
klausimas: kuo daugiau eksportuoti.

PASAULYJE
'.g ■ ~‘n. ■ . .

AMERIKIEČIŲ LĖKTUVAI 
VIRŠ LIETUVOS

Vašingtonas. Liepos mėn. rusai įteikė 
JAV notą, protestuodami prieš jų oro erd
vės ribų pažeidimą. V

Notoje sakoma, kad JAV lėktuvai buvo 
įskridę keliais atvejais iki 198 mylių į So
vietų Sąjungos teritorijas.

Kai kurie lėktuvai skraidę virš . SSSR 
daugiau kaip 2 valandas. Lėktuvai skrai
dę virš Vilniaus, Kauno, Kaliningrado, 
(Karaliaučiaus), Minsko, Pinsko ir Pabal
tas valstybių zonoje.

* * *
SOLIDARIZUOJA POZNANĖS 

SUKILĖLIAMS
Londoniškis lenkų dienraštis „D. Polski“ 

rašo, kad pereitą sekmadienį, ryšium su 
Poznanės įvykiais, Westminster Cathedral 
Hall, Londone, Pavergtų Jungtinių Tautų 
Vykd. Tarybos pastangomis, buvo sureng
ta manifestacija, kurioje dalyvavo apie 
700 asmenų,

Prof. S. Žymantas kalbėjęs Centro ir Ry 
tų Europos kraštų laisvų atstovų Komite
to vardu, pareiškė, kad lenkų darbininkai 
Poznanėje kovojo už savo laisvę ir kartu 
už 100 milionų europiečių laisvę.

*
Ldndonas. Sir Anthony Eden, britų mi

nisteris pirmininkas ir Mr. Selwyn Lloyd, 
užsienio reikalų ministeris, vyks į Maskvą 
1957 metų gegužės mėnesį. Svečiai bus So 
vietų Sąjungoj dešimt dienų ir, be Mask
vos, aplankys Leningradą ir kitas vietas.' ■

Praga. Garsusis pasaulio bėgikas, čekas 
Zatopek'as paguldytas į ligoninę, kur jam 
daryta trūkio operacija. Manoma, Jcad jis 
negalės dalyvauti šio mėn. anttoje pusėje 
įvykstančiose atletikos rungtynėse tarp
Pragos ir Londono.

Ponia, nebijokit...

IBI

PRAŠOMI ATSILIEPTI
Akstinavičius Alfonsas, apie 28-30 m. 

amžiaus. Deltuvietis. Anglijon atvykęs
1947 m.

Valys Juozas, apie 37-39 m. amžiaus. 
Prieš pasitraukiant iš Lietuvos gyvenęs 
Jonuškų km. Deltuvos valse., ir

Batkus Povilas, apie 33-34 m. amžiaus.
1948 m. gyvenęs Anglijoje, Boston Rd. 
Hostel, Sleford, Lancs. Jie patys, ar jų 
adresus žinantieji, prašomi parašyti: VI. 
V. Kiškis, 1925 Ronda Drive, Los Ange
les 32, Calif. U.S.A.

Ona Tumėnaitė, gyvenusi Vokietijoje, 
Flensburgo priemiestyje Mueltzelburge, 
1947 m. atvykusi Anglijon. Ją pačią, ar ži 
nančius jos adresą, prašoma atsiliepti gi
minei, turinčiai svarbių ir gerų žinių.. Ra
šyti: O. Tum-tės Giminė, 3a, Chambord 
Str., London E. 2.

J. Kursonas, gyv. Anglijoje, paršomas 
parašyti „ E. Lietuvio" Redakcijai. Turi
me laišką, siųstą jo vardu į Peterborough.

Vaclovas Piščikas prašomas parašyti 
„E. Lietuvio“ Redakcijai. Turime jam ži
nių.

SIUNTINĖLIAI Į VISĄ PASAULĮ

Vilnonės medžiagos, (vairių rūšių oda, 
megstiniai, vilnos ir šilko skaros, ava- 

j lyriė, vaistai, maistas 2j
10 metų patyrmas ir nusavi turtin- g 

» gi sandėliai garantuoja geriausi pa- jį S tarnavimų jūsų giminėms g
ir draugams krašte. e*
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I TAZAB & CO. LTD. I
5 Sgg Tazab House, 22 Roland Gardens, £

London, S.W.7, England

Prieš keletą metų esu skaitęs tok;, pasa
kojimą: tamsų rudens vakarą puošni po
nia ėjo silpnai apšviesta didmiesčio gatve. ■ 
Staiga ją apspito padaužų vaikų būrys, ir 
ėmė į ją mėtyti pagalius, akmenis ir pur
vą. B eto, nepasigailėjo ir riebių keiksma
žodžių; Reikalų verčiauia, ta pati ponia po 
kelių metų vėl atvyko į tą patį miestą ir 
vėl turėjo eiti ta ■ pačia gatve. Bijodama 
praeities įvykių pasikartojimo,, ji užėjo i 
to rajono policiją ir paprašė, kad kuris iš 
policininkų ją palydėtų. Budintis policinin 
kas, išklausęs jos prayšmą ir motyvus, šyp 
telėjęs pasakė: . ,

— Miela ponia, šio rajono vaikai dabar 
yra susibūrę į skautų organizaciją. Todėl 
nebijokite, ponia, — jokių nemalonumų 
šio rajono vaikai, tamstai nepadarys,: jie 
tik gali mandagiai Tamstai patarnauti, jei 
būtų reikalas.

Ar taip buvo iš tikrųjų ar ne, nežinau. 
Bet kas yra susipažinęs su skautybės idė
ja, to šis pasakojimas nenustebins.

Šioj saloj jau pridygo apie tuziną lietu
viškų organizacijų. Daugelis jų jau tar
pusavy riejasi ir viena kitai duobę kasa. 
Bet skautus, kiek žinau, visos organizaci
jos remia, šis faktas skautų organizacijos 
vertę iškelia geriau, negu ilgiausi straips
niai ar pamokslai. Skautai nesireklamuoja 
savo žygdarbiais, nežada viršgamtiškų bū
dų išlaisvinti Tėvynės, o svarbiausia, ne
siveržia į VLIK'ą... Jų energija nukreipta 
savęs tobulinimui, o ne kitų niekinimui!

Dalis mūsų lietuviškosios visuomenės 
skautus pamato tik jų metinėse „rekolek
cijose“ — jaunimo vasaros stovyklose. 
Skautai yra patyrę ir nepamainomi tokių 
stovyklų organizatoriai ir vadovai. Ką"tc- 
kios vasaros stovyklos reiškia lietuviškai 
—• tautiniam auklėjimui — čia netenka įro 
dinėti. Šios stovyklos kiekvieną vasarą bū 
na mūsų tautiečių dėmesio centre. Į pasku 
tinįjį laužą paprastai suvažiuoja gausus 
tautiečių būrys. Manau, kad niekas nesi
gaili šio žygio, nes savo akimis pamato 
stovyklavimo rezultatus.

Štai pernai paskutiniojo laužo progra
moj pasirodė skautai vyčiai su jaudinan

čia patriotine melodeklamacija. Pasibaigus 
laužui prie manęs priėjo apsiašarojusi r 
Žukauskienė ir virpančiu balsu pasakė:

— Labai ačiū, labai gražu, ale kam rei
kėjo taip jaudinti, virkdinti!... — šalę jos 
stovėjo tylus, pilnomis akimis ašarų Kl. 
Žukauskas — LAUKINIS. Tada pagalvo
jau: „Na, .‘jei jau laukiniai .taip jaudinasi, 
tai, matyt, yra dėl ko“.

Vasaros stovykols visada praeina paki
lioj lietuviškoj religinėj dvasioj. Čia įžieb
ta tautinės meilės kibirkštėlės rusens mū
sų jaunimo sielose visą gyvenimą.

Skautų vadai vasaros stovykloms paau
koja savo atostogas o kiti net turi nutrauk 
ti darbą dešimčiai dienų. Jie savo energi
ją, laiką' ir lėšas aukoja: lietuviškajam jau 
nirmJi. Skautų vadovybė kasmet kreipiasi 
į tautiečius prašydama aukų nepasiturin
čių tėvų vaikams apmokėti stovyklavimo 
bei kelionės išlaidas. Lietuyiai savo auko
mis įgalina stovyklauti daugelį lietuviukų 
ir lietuvaičių. Tas labai gražu. Bet niekas, 
deja, nepagalvoja apie stovyklos organiza
torius. Nejaugi pora tūkstančių šios salos 
lietuvių negali sumesti tiek, kad ir patiems 
stovyklos organizatoriams būtu galima ap
mokėti stovyklavimo ir kelionės išlaidas, o 
taip pat padengti išlaidas susidariusias ry 
šy su pertrauktu darbu?

Lietuviai yra duosnūs jei žino, kad jų 
aukos bus panadotos geram tikslui. Kas 
abejotų naudingumu ir svarba jaunimo va 
saros stovyklų, vadovaujamų skautų, ku
rių šūkis yra: „DIEVUI, TĖVYNEI IR AR
TIMUI.“

K. Valteris.

Vilnius, šiais metais brandos atestatui 
gauti egzaminus laikė 7,620 gimnazistų ir

PRAŠOMAS ATSILIEPTI
JONAS GULBINAS, gim. 1919 iri., gyve

nęs Vilkijos vienk. 1941-1944. Vėliau gyve
nęs Saksonijoje. Prieš kapituliaciją buvo 
pietų Vokietijoje. Kas turi apie jį bet ko
kių žinių, prašomas tuojau parašyti A. 
Daučanskui, 14, Melville Rd. Coventry, 
England.

gimnazisčių. Skelbiama, kad atestatui gau 
ti egzaminus laikė apie 1,000 darbininkų, 
pasirengusių įvairiuose vakariniuose kur, 
suose. ,t

*
Vilnius. Geologijos ir Geografijos Insti

tutas, veikiąs prie Lietuvos Mokslų Aka
demijos, šią vasarą rengia dvi , ekspędicl. 
jas“. Geografinė ekspedicija tirs Utenos ir 
Molėtų ežerus, gi geologinė vyks į Žemai
tiją mineralams tirti. Geologinei ekspedi
cijai vadovauja jaunesnysis mokslinis ins 
tituto bendradarbis Michailą.

*
Vašingtonas. Visos 37,863 JAV pašto įs

taigos bus aprūpintos rutuliniais pieštu
kais. Iki šiol, (panašiai, kaip Anglijoje) 
pašto įstaigose buvo nutriušę mediniai 
plunksnakočiai su išgverusiomis, senomis 
plunksnomis.

•
New Ycrkas. SAS, Skandinavijos*oro su 

s'siekimo bendrovė, kuri neseniai atidarė 
naują oro susisiekimo liniją tarp Ameri
kos vakarų pakraščio ir Europos, per šiati 
rėš Ašigalį, paskelbė, jog nuo liepos 10 d. 
lėktuvai šia linija skraidys kasdien.

»
Maskva. Rusai skelbia, kad jie dabar 

stato 16.000 tonų talpos atominį ledlaužį. 
Tas laivas bus varomas atomine jėga. Jo 
motorai išvystys 40.000 arklio jėgų. Jo 
greitis bus 18 mazgų į valandą ir jis galės 
plaukioti tris metus „nenuleisdamas inkar 
ro“. ‘

■
Londonas. Sprausminiai lėktuvai kelia 

tokį triukšmą, kad kai kurių valstyNy, 
miesto savivaldybės uždraudė miesto, ribo 
se šiems lėktuvams skraidyti. Ypatingi! 
nuo tokio triukšmo kenčia gyventojai, tu
rį namus prie aerodromų, kur tie lėktuvai 
bandomi. Britai jau šią problemą išspten 
dė: lėktuvų fabrikantai Vickers-Armsrohg 
išrado ir jau naudoja triukšmą kelian
tiems lėktuvams slopintuvuą. Tie slopintu 
vai tlėk sumažina motorų ūžesį, jog ir pa
čiame aerodrome, esant, nesigirdi įkyraus 
triukšmo.
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BRADFORDE ,
Moterų ir vyrų rankų darbo eilutės‘ir 
apsiaustai siuvami iš geriausios rūšies 
medžiagų pagal kiekvieno individualų 
skonį ir pageidavimą, prieinamomis 
kainomis.

Dirba kontinento ir anglų stiliaus 
specialistai.

Turime geriausios „Crombig“ me
džiagos!

Siuvama taip pat iš atneštos me
džiagos. ,

Speciali 3 ši. nuolaida nuo kiekvie
no svaro tiems, kurie pareikalaus pre
kių nuo gruodžio 31 d. iki š.m. sausio 
14 d. .

JOHN GAY 
BRADFORD

25, Manchester R<»d 
Greta Odeon kino teatro
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