
IM

■

L-D S BIULETENIS Nr 

1949 metų spalio menuo

. Leidžia LD§'Centro Valdyba

Amerkos.ir Kitų Salių Lietuviai,

IŠ rytų atpludusieji į Lietuvą rusai-bolševikai naikinte- 
naikina lietuvių tautų',, jos tautinę kultuvų ir kasdieninę ge
rovę, Paskutiniais metais keli šimtai tūkstančių nieku nekal-’ 
tų ir padoriausių lietuvių.prievarta išvežti į šiaurės Sibiru, 
o į jų namus ir sodybas atkelti rusai-kolonistai. Daugybe mu
sų tautos žmonių sugrusti į kalėjimus ir baisiausias koncen
tracijos stovyklas. Labai daug lietuvių nukankinta £3 išžudy
ta. Lietuvių ūkiai, .namai, .įmones ir kitoks turtas komunisti
nes valdžios atimtas ir dažniausiai vėjais paleistas. Visokios 
mokyklos", kultūrines įstaigos; .tautinio meno kūrybos pasireiš
kimai išnaudojami rytietiškojo bolševizmo platinimo reikalams. 
Musų šaunioji jaunuomene ugdoma visai svetimoje nutautėjimo • 
ir bolševizacijos dvasioje'. Meno pasaulio veikėjai .verste ver- - 
Šlami-tarnauti Maskvos diktuojamiems tikslams. Lietuvoje nėra 
jokios laisves ir visi Žmones paversti vergais. Lietuviai ne- 

" turi nei žodžio, nei'rašto. ■ t
Šitoje baisioje musų gimtojo krašto būkleje visi laisvoje' 

gyvenantieji lietuviai privalo jausti didelę atsakomybę už sa
vo gimtosios žemes', tėvų, brolių, seserų ir kaimynų išlaisvi
nimų. Jie privalo kovote"".kovoti "del Lietuvos laisves", del jos 
Šviesesnes’.ateities.J.Kur mos begyventume - Jungtinėse'Amerikos 
Valstybėse", Kanadoje, Pietų Amerikoje", .Didžiojoje Britanijoje", 
Australijoje" -Vakarų EurOnoje’ ar fair kitur,, - negalime nie
kuomet užmiršti savosios ‘.Covynos nelaimių ir vargų. Negalime' 
pakęsti atėjūnų rusų mums daromų'baisiausių skriaudų", .bet tu- 
rime žodžiu ir raštu pasakoti demokratinių kraštų visuomenei 

- apie lietuvių, jų-turto ir kultūros naikinimus^ - apie Lietuvos 
išlalsv.ininų iš svetimųjų okupacijos. , .. ■

> ' Europe je"’veikia Vyriausiasis .Lietuvos Išlaisvinimo Konite-■
; tas - VLIKas, Jungtinėse Amerikos Valstybėse kovoja Amerikos.. ' 

Lietuvių Taryba - ALTį didžiosiose pasaulio, valstybėse, budi”., 
ir Lietuvos reikalus1ginu Lietuvos Respublikos atstovai. Tuo 

■budu visa Lietuvių Tauta, atstovaujama šių centrų ir įstaigų", 
kovoja prieš svetimųjų’ okupantų užmačias. šie vyriausieji nu-

'tuvos išlaisvinimo' kovoje. Visomis, jėgomis'ir pinigais rem- 
kine šių musų vyriausiųjų įstaigų žygius ir darbus.

■ Amerikos .lietuvių vyriausioji organizacija -Amerikos Lie- 
■'•tuvių Taryba - ALT Šaukia Visuotinį Amerikos Lietuvių Kongre
sų 1.949.;m« lapkričio 4, -5 ir .6 dienomis New Yorko mieste.

- Slo -Kongreso pagrindiniai tikslai: :
. ■ -1aPareikšti .organizuotosios Amerikos lietuvių visuomenes

nepalaužiamų.nusistatymų išlaisvinti, savo senųjų-Tėvynę iš., 
bolševikinio priešo okupacijos ir tuo budu apsaugoti lietuvių 

demokratinių-kraštų vy- ■

sų organai nuolat atlieka momento-reikalaujamus veiksnus Lie
tuvos išlaisvinimo’ kovoje. Visomis, jėgomis ir pinigais ren-

"" kine šių musų vyriausiųjų įstaigų Žygius ir darbus«

■‘•tuvių Taryba - ALT Šaukia Visuotinį Amerikos Lietuvių Kongre
sų 1.949-.m. lapkričio 4, -5 ir .6 dienomis New Yorko mieste.

- -Slb-Kongreso'‘pagrindiniai tikslai:: ■
■ ■!«.- Pareikšti .organizuotosios Amerikos lietuvių visuomenes
nepalaužiamų.nusistatymų išlaisvinti, savo senųjų-,Tėvynę iš., 
bolševikinio priešo okupacijos ir tuo budu aps"augoti lietuvių 
tautų nuo išnaikinimo;

■ Pareikalauti Amerikos ir kitų demokratinių ■ kraštų vy- ■
’ ■ riausybių pasmerkti nekaltų žmonių žudymų ir deportacijas. Liė- 

.tuvoje; ' ’. ’. . - d -■ - - • . > " ’
■' • J.: Prašyti .Amerikos Jungtinių Valstybių aukštųjų.;Vyriausy-'-

‘bę priverst! Sovietų Sąjungų nedelsiant’ atitraukti. savo kariuo- 
' menę ir policijų iš Lietuvos ir kitų Pabaltos kraštų ir 

. 4. Kreiptis- į pasaulio Žmonių sųžinę",’kvies'ti ’demokratinių.
.. šalių, veiks jus bei vyriausybių narius prisidėti prie šių rei—- ' 

kaldvinų įgyvendinimo', ir .Prįe:-kovos su.Vakarų kultūros it. ci
vilizacijos duobkasiu-bolSeviznu.■■ ■ 'ji.

Kaip 1905 metais gruodžio meų...pradžioje senojoje Lietuvos 
sostinėje Vilniuje susirinkę-virš.'2000 delegatų iš visos Lie
tuvos į Didįjį Vilniaus Seinų pasiryžo griežtai kovoti su ca
rines Rusi jos priespauda, padare svarbių nutarimų ir juos pa—
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skleidė visoje Lietuvoje bei sužadino,; visą lietuvių tautą drą
siai žengti savosios-laisves kovos keliu; taip ir sis Visuoti
nis Anerikos Lietuvių Kongresas suburs visus laisvę nyllnSius 
lietuvius kovoti pries baisųjį rytų bėlševįžmą' ir tars svarų 
Žodį dar' galutinai nsiižl.4'oliuotai demokratine£ pasaulio kras-’

.. ..tųA'Uftųomęnęl  ̂Bolševizmas žlugs savo vidaus, netvarkoje ir už
sienio persekiojamas.)'.... -,......................................................... , —

Todėl visi savo Žodžiu, darbu; lėšomis parenkime šį Visūo- 
’ tinį Amerikos Lietuvių Kongresų. Slųskine jam pasveikinimus', 

pasiūlymas; paskutinių^;-gausiui jame ./dalyvaukime; parenkime' . 
šia proga Lietuvos išlaisvinimo kovų bent kiek žynesne plnigi- ■ 
nė auka# ’.' "■■ , v • -r. •
- Tenelfeka nei vienos. Anerikos-lietuvių taut:lniai-dėnt$kra-’ 
“tines organizacijos; kuri nepasiųstų-į ŠJ, Kongresų savų ats.to- 
vų ir nepaskirtų.'Llet$.'tfoE- • iŠla.isvinipui .savosios aukos..

Tenelteka ne "vienor-ši'! s Įpratus io. lietuvio; kuris neskirtų 
svarbiajam'tautos. reikalui: ęavųjų centų ir -dolerių.

~ '. ' Visti ■'laisvųjų'kraštų.'liętuviai^savąįp, terem.ia-"šį: svarbųjį 
•-ancsrikieSių Lietuvos • išlč isvlnlmo žygįo , : . . . ,

Visi Į darbų;"į kdvoį į/laipiajima;# • " .
..... Jhloago, UI,,;- 19'4.9-els' spaųįo .vi d. 

Pr'.Kazys. Grinius.
■ ' <• Buvęs Lietuvos Respublikos- Prezidentas.

■ ✓ . . !; ■ • * • ' ’■

■■■ L Į e :.t ų v. o, ■ j ė

Paskiltlniejl'du menėsįaa-j jugpiutįs ir rugsėjis; Lietuvoje 
buvo '.ubai sunkusį Komunistų.partija isyyste nepaprastai aršų ‘

• terorų'penJrionis' kryptims:. varymu į kolūkius y^privetstinugru- - 
;dų atidavimu valstybei, rudens sėja syetimose žemęse; mokytojų

■ -ir mokinių prievartavimu. ir-, komunistinių,knygų priverstinu ,pir-; 
, kinut, Sis "teroras; vykdomas ■ penkiomis kryptimis', kaip paprastai;
.. neapaajo. ..be.aulrūa... . ....u/.___ _u-.- .’ • - .

Varymas į kolūkius.# Savarankaus ūkininko Lietuvoje Kftip ir 
-nebara# .4/1L dni,"viėnur.;-kitur laikosi pavieniai ūkininkai; tai 
reikia; žinoti., kad ir jų dienos -suskaitytos, -Komunistųparti ja 
taip užsukusi savo .propagandos ir teroro mašinų; kad iki at'ei-' 
nanSio pavasario visi ūkiai butų su jungti -į kolūkius ir-va-lsty-

• •-binlus-"uk5.us. Visi vadinamieji- buožės (kurie turė jo \didesnius 
kaip 15 na'uklus arba ir mažesnius, bet gyveno gerai) į. kolūkius 
nepriimami ir tremiami į Sovietų Sąjungos tolimas sritis# Kol- 
ukiupbe suvarytiems komunistų partija, paskiria patikimus; piarsi- 

. daveiiiis ir jie’, kad ir visai nemokėdami ūkininkauti, - pradeda • 
'■‘naują darbų. Tas jų- naujas, darbas -■? Žiūrėti; kad butų -100^ iš1- 
; laikomi komunistų partijos į-sakymai. Gi visi suvarytieji į kol

ūkius",- būdami komunistų partijos b.ųųdž<ia.unlnkai';. savo akinis 
matoį kaip.gyvenimas darosi-skurdesnis'ir skurdesnisį AnksSlau ' 
sotus:/LieVivos-gyvenimas- jau tik pr.i&jr.lnimuosd .rėminimas- Skar- 

-rralals apsidoagstę ir nedavalgę žmones - Štai pirmieji kolūkio .
gerovės ženklai# ’ .: ■’■■■ •••*■•. "■

Priverstinis grudų atidavimas. Visi- ūkininkai, kolukidi ir
■ valaiyb/miral. ūEiAi ep.d&tl grūdų, mėsos ir ■ kitų' gerybių prievo

lėmis. Paprastai y; kiekvienas iš praktikos žino', kad tikt ten
; .įvestas .prievoles natūra;.--kur valstybe .nenori ūkininkui -uS./'-jo 
.gerybes užmokėti tiek; kiek jos vertos. Sovietų Sąjungoje to
kia praktika vykdama:nuo ?jos įsikūrimo; Ūkininkai už prievarta 

—■ .paimamus grūdus;. ..mėsų, - vilnas-, linus ir kitus pfodiik-tus".gauna ' 
tik desimtųjų dalį tikrosios kainos. Ūkininkui už kvįežių.'oOnt-

—’ nerį, sumoku tik rublio", :O- rinkoje, kviečių centnerį labai 
■■■- :?sunkų gauti už 5.0. rubįįų-o-..-!. 1 " -' i i.

tSi’aįs-.tietais.pieninių."javų.'derlius SĮe-tuvėjo /buvo menkas,. 
.im/Didžiuliai .žengs-,piotal-;. buvo; visikai-'nėap'soti;- nes. nėra-kam jų ' 

■'-'-setĮ»''5Cai-:-.tilO..2.ierilniai. jayai buvo ’nuplauti; tuoj komunistų par- 
•’"iti ja. pradėjo.- tęrprlzuoti; kad,-' nieko nė raukiant' prievoles.-butų 

pristatytos .valstybei. Komunistu parti4oŠ''nariai.. ’ir'’kon-jdū?iuo- 
,i-r'' įiu£..buV.o;.'išvaryti..:į’.ka-lr.iųs. žiūrėti, .kad’-butų greit vykdomas ‘

■ javų .kūlimas,, ir ■ nieko cne laukiant > vež imas ’ į vals tybinius" sande-’ 
■••■■ liūs'. Komuništų'‘la.ikrQ5š-iaį-.. pradė jo' ištisus-puslapius spaušd'in- 
” t:i grasinimų ’tiems;kurie, laiku prievolių' nenrĮstatys, 0 reikia
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pripažinti', kad Sovietų Sąjungoje vienintelis dalykas išpildomas', 
tai komunistų partijos ■grdšiatftaiV'Kas neklauso, tas tikrai atsi
ima pačiomis sadistiSkiaustomis priemonėmis.

‘Praėjusiais metais javų surinkimas nebuvo toks karStagalviS- ' 
kas’, kaip šiais metais^ Ūkininkai pergyvena tiesiog-košmarų, Kiek- 
vienam yekte rėkia, kad jei grudų neatiduosi, tuoj busi suimtas. 
Ir norint nelaime toliau nustumti', nieko kito nelieka, kaip tik .

■ grudus atiduoti ir dar dalyvauti "savanoriškose" raudonose gur
guolėse. Tos 'gurguo2.es .tai dar kartu ūkininkų apiplėšimas', bet jau 

•••*’ ' vadinamas .savanorišku,'. Tas. savanoriškumas'- tuo pasižymi, kad komu5?
' nistu. partijos pareigūnai išnešioja raginimus tose'gurguolėse da-

■ ' Gyvauti ir grasina' kad jei papildomai grudų neveš", bus įrašyti 
į liaudies priešų sąrašus.... "

" - P.udens sėja svetimose žemes3. Ūkininkai, suvaryti į kolūkius",
nenori “Siruti j. nešT "jų. darko “vaisiais naudojasi, svetimieji. O ko- 

' ■> - riunistų partija noiciį kad visi daug -dirbtų ir jiems, krautų turtus.
'.- ■ Tarp ūkininkų, ir valstybes interesų atsiranda labai didelis ply—

■■ -§ys. T-l plyšį komunistui, nori išlyginti-ne kuo kituj kaip’tik dar 
lęartų prievarta. Todėl, artinantis Šių metų rudenio sėjai, į kai
mus vėl pasipylė savi ir atvežtiniai komunistai ūkininkus terori
zuoti, kad jie užsėtų didžiausius duoninių javų plotus. Laikraš
čiuose vėl nauja banga grasinimų ir nurodymų pavardėmis', kurie to 
■įsakymo nepaiso, Patys ūkininkai,’kad. ir kolūkiuose būdami, dar 
nori išlaikyti kad ir. mažų savarankiškumų-; bet juos plaute piau-

■ na partijos bizūnas.. Bet prievarta atlikta'sėja svetimose žemese 
vargu ar pateisins tuos.komunistų.grasinimus ir vykdomas bausmes. 
Gyvenimas turi savo dėsnius ir komunistų partija, nors ir mirti
mi švaistydamas i, jo.’nepakreips sau palankia vaga.

- ■ Mokytojų ir mokinių prievartavimas. . Rugsėjo men, pradžioje 
visose Lietuvos mokyklose, po ■ atostogų, prasideda mokslas. Visų 
rugpiutį ėjo; arši’agitacija, kad visi nOkyto-jaikurie tik skai
tomi nepatikimais į. butų.atleisti, o jų vieton;paskirti-komjaunuo
liai* Kadangi komjaunuolių mokytojų nėra tiekį kiek reikia visoms, 
■mokykloms į ' tai į mokytojus-, skiriami patys;-mokyklų nebaigę. Svar
bu', kad tlx butu, komunistų.parti jai ištikimas.

Mokyk;ų Lietuvoje tikrai du.kartus daugiau įsteigtaį negu jų 
ankščiau, buvo. Bet kam -tiek daug-mokyklų įsteigta? Gi. todėl, ka'd 
visur, valkus pervarius.per komunistinio auklėjimo katilų, Mokyk
la dabar Lietuvoje, tarnauja ne mokslui, bet komunistiniam auklė
jimui., Mokykloje lengviausiai, vaikams įkalti visus komunistinius 
melus, todėl į naujų mokyklų steigimų kreipiamas didžiausias dė
mesys.-. O kai vaikui į mokyklas suvaromi-, 'tai jie prievarta-ver-

■ šlami būti komjaunuoliais, išsižadėti viso tai kas lietuviška ir' 
garbinti "tėvą ir mokytoja", kuris pavergė ir nualino Lietuvą.

- 1 Vaikai, • Icūrie priešinasi paklusti tokiai .auklėjimo sistemai, per-
• šėkio jamiį’ driŽnai 'sūimine'jamį ir kankinami. .

. Komunistinių knygų priverstinis pirkimas. Komunistai Lietu
voje yra už'rrauię bet' kokį privatų knygų spausdinimų. Visos kny
gų ir laikraščių leidyklos yrą;:komunistų partijos. žinioje ir kon- 

■’ trelėje. Knygų ir laikraščių, propagandos reikalams, leidžia ga
lybę", tik niekas tų knygų neperka. Po kelių metų okupacijos apsi- 
žiurejoį kad beveik visos atspausdintos knygos tebeguli, o laik
raščių tiražai kelius kartus mažesni'.- negu ankščiau Lietuvoje bu
vo. Todėl Šį rudenį vėl buvo pradėta'arši prievartavimo kampani
ja tas knygas’ įbrukti už pinigus visiems', kurie jų nenori. Tuo ' 
tikslu sudarytos platintojų "brigados" ir jos eina per visus gy
ventojus ir "knygas platina". Platina sudarydami sąrašus tų. ku—

• rie atsisako tas knygas pirkti. Knygos priverstinai brukamos ūki
ninkams ir. javų supirkimo punktuose. Kai už atvežtus javus išmo
kami pinigaiį tada tie. knygų platintojai priverčia pirkti ir tas

• knygas, kurios, teršia, visa tai kas lietuviška. Ir .vargas tam, .• 
y “ ■ kurs atsisako tų.komunistinių knygų pirkti. Tokie skaitomi lįau- 

; dies' priešais ir taip pat siunčiami į -kalėjimus, ir ištrėmimą.
* B. G.

("Lietuvis" 22 nr ;1949..X.5>) . --ų ■'..’ ' K '
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Angį i joje. -

: Spalio 15 ir 16' dienomis Londone įvyko. D. 'Britanijos Lie&i-
- ■ vių. Sė. jungos atstovų visuotinis suvažiavimas, -kuriame dalyvavo *

* -61 atstovas 15 škyrių. Tai jau trečias suvažiavimas. Suvažia- 
'vimą pradėjo-, sąjungos pirmininkas p-.' Varkala, 'Garbes pirą'liin-

■ Ai ■ ku pakviestas-miniš.t.er.is Balutis , į darbo’.pręzldijuną išrinkti: 
pirmininku - Juozas, Senkus’,;•-Sekretoriais. - K,. Vaitkevičius Ir ‘

r. ••■ •Te. Rlmdžius.Min, Balutis savo' žodyje .preše visus reikalus•sprę-
- < stį ;vyri§kai įr .žmoniškai. ? vengti. a-sheniŠkŲHo’, nes suvažiavimas

. suniuktas ne asmeniškam kromeldui''.spręsti, Suvažlavina Sveiki
no .ras tu šv„' -Orės. Moterų. Draugi ja, kun,' Gutauskas ir,kiti.

.-/Suvažiavimas''iBrinkę..Jius. .komisi jas:. a/..mandatų. ir balsams -skai- 
•;-Šluoti komisiją Š trinas į ..Dragūnas,' ..Barauskas! Kairiukštieneį

• ■ -. ' Utka; ir Moękuš'j b/ rezoliuci jų'i-r sveiklnimu’komj.si.-jos'-Ifctti-
“ ylioniSj, T’’/ ‘ ‘’' -
.dų statuto komisija,

z-y Sąjungos 'pirmininką -----T—.-,-x- —- -
■t:.: 'lą. Šiais metais sąjungos skyrių ir narių skaičius augo mažes

niu tampų, 1 
vo įstojusi i sąjttųgOj 
valdybos nariai 'lanke... 
ganižecljų pobodžiuose

' -per. J ano i j n, Pačiam p .'.r:
,15 kui'ių^troS'dalis .angliškai <.
• ve j.aįkę.1 skirto poilsiui,-Ba 

.S vienybes', nevengti =- 
sidue-ri tems/įtakoms -

Kuzminskas ir Tzbiokaspc/ įstatų pakaitino Ir apygar-
•_ ^jeveravi&iusį. Sudikas. ir Darnusis,' 

Varkėla.plačiai apžvelgė 'sąjungos-veik
te tais 'sąjungos Skyrių;ir narių skaičius augo mažes
nes didesnio ji'dalis ■ šųsi'pratusių lietuvių jau'bu-

4 .Valdyba, turė jusi 2d posėdžius”, atskiri
lankėsi- įvairiose įstaigose, dalyvavo kitų or- 

lanke skyrius Ir.vede sąjungos korės- 
.ninkuitekę parašyti apie 4-00 laiškų, 

1 to teko sugaišti daug lais’- 
.arias palinke-jo ir toliau lai- 

nevėngti sveikos ir konstruktyvios kritikos/ 
’ nepasiduoti toms/Įtakoms'- kurios svetimos musų tautos • int'ere- 
.sams ir pasilikti"pavyzdžiu kitoms lietuviškoms kolonijoms. - 
Sąjunga leidžia savaitraštį ’’Britanijos .Lietuvis",. Savaitraš- 

-•- Šio reikalus plačiai-paaiškino redakcines, kolegijos pirminin
kas Bajc r.Inas! p atoitias plajius - redaktorius K. Obolenas.- 
Aps, z 'sąjungos' f:inansinę būklę pranešė izd; Bulaitis, Kuz
minskas re viz.-'jos komisijos vardu pranešė”, kad praeitų metų 

,-s.- apyskaita rasta /tvarkoje ir įsą jungos BLesos buvo naudojamos tau- 
■'piai,.P; Bajorinaš referavo.namų pirkimo klausimą. Centro Val

dybe’ paruoSe’planą įsteigti'atskiro, bęrlrovę - Lithuanian House 
". Ltėeį kuri'pirkt-ų: ii’--valdytų, narius! Lkcijų. iki Šiol išplatinta 

uŽ 2600 svarų; bėt tų pinigų mažoka- geresniems namams. Siūloma 
'okc-ijų x-j, atl-nimo. va jų pratęsti. Kuilį SakevįSius patiek?:, 'skyrių 

. veikios santrauką./ apgailestaudamas, kad 29 skyriai nepatieke 
.;. ■ --savo veiklos -apyskaitų. Daug skyrių, pasižymėjo gražia veikla.

•Surengtos 4 viėsos parodos', veikia 4 mokyklos lietuvių vaikams”, 
• 6 ■ chorai! . 9 Šokė jų'grupes',:-5 savišalpos kasos ir 1 anglų kalbos 
kur.;ai.,, sąjunga turi-4- veikiančias'apygardas.
S'ąjiingos įstatų pakeitimo klaus irias yta pribrendęs, tolei su- 
vaziav irias nutarė pavesti naujai išrinktai Tarybai parų--Š t i 

..-įstatų pakeitimo, projektą, Projektas bus paruoštas sok-mičiam- 
•suvažiavimui! o laikinai, vadovautis senais įstatais ir; pusiu- 

. ■• iy'tu statutu,/Taryba sušilęs 'iš 5 narių. . Jai pirnipihkaus Cen- 
.: tro Valdybos, pirmininkas . .o .sekretoriaus - Centro Valdybos, sek1- 

•' rotorius, -Taryba galės -pareiks-l-i nepasitikėjimą Valdybai. 
.. ■ skiram valdybos nariui, kurie, po to 'turės atsistętydįnti.

įVakare - sųv'a^įavino -dalyviams buvo parodytas iŠ Amerikos gautas ' 
j Lietuvi okas' filmas^ Bilhas.bus rodomas ■ stovyklose ir. kitose lie-

tuviu7.gyvehamo.se'-. vietose, bet filmo, denonstravir.ą organizuos • 
;. ■■ -privatus asrduo! ’y; ' , ■ • '-... '•■■ ■ ■•• .

. .. Suvažiavimas''nutarę pasveikinti mi'ri!-. pirm. .P, Atlee, darbo nin. 
. ąlzaacs į' Anėrikoš./Lietuvių .Kcngresą/ ken-Siančiuš brolius tevyne-

• . je ir iŠžrenmeĮ "viso pdsauli-o '.liotUvių orgahizac.1 joH,i visus 
Britanijos lietuvius, 7yr, Lietuvos Išlaisvinimo'Komitetą, ’ Šv. 
Tėvą, Arkivyskupą Skvlrečką”, Kard. Griff Iną, Dr.t K. .Grinių”, 
mini Lozoraitį ir nin...Balutį’, ’Priimta visa eile rezoliucijų. ■ 
Naujon'Centro Valdybon 'išrinkti.:Po Varkala, M, Bajorinaš”, P, Bu
laitis”, kun. Kazlauskas”.ir J. Danušis. Tarybon išrinkti: Kuz
minskas, Matulionis, NeveraviČius, Baronas, Trilupaitis! 
Revizijos Komisijon: F. Senkusį S. Šalkauskas! S. Prapuolcnyte'. 
Garbes Teisman: Petrušaitisį Mockus, Bendoriušį 0. Kairiukštie- 
ne ir Strimas. Kandidatais: kun. SakeviČius ir Mašalaitis.

ar at-?
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•• Sumanymuose, be kitoj iškeltas'.page.iddvinastrūoąįi pronOgąs lietu

vių vaikaas' ir skatinti-suaugusių‘b6ndravii!i£į..rt;, y. :■ ■>..■> ,
Suvažiavimo atstovaris-. Sestadionio 'vakarę buvo, sudaryta galimy-

- bė ne tik-panatytl.-lietuviškų filmų, bęt ir'pasikalbėti prie ben
dros vakarienes stalo; J: J:...;-/ •■...■■

Suvažiavimas baigtas’.mirusių ir, del .laisveą-,kovose Žuvusių pa^- 
■ gėfbimu ir pas ir; žirai-nenuilstamai-. dirbti, ir'.kovoti del musų tevy-
- nes laisves. Nutilus Lietuvos/Himno . garsams', atstovai išsiskirsto.

’■ ■ - .:•■ • ? .. ' .. .? " J. V. .
- - ("Britanijos Lietuvis!?'4-3 ni” 194-3<X»21.)« '?■;-..'

•• •.A ccent Ino j a

* ' Naujai, atvykusio ji nemoka*:nuomos. Nenusigąskite: nuomos nemo- 
-- fca tie, kurie turi drąsos, energijos ir sugėbejitio sayas pastoges'

įsikurti.:.Kas argontino-jė ’ tik kitiems dirba-, tai ir už: 30 metų at-
• .-rodys kaip- tik kų iš' laivo išlipęs. Štai keletas pavyzdžių: ■ ' .

' laž. Stašaitis,rarvykęs pas savo giminaičius Firevičius į Po- 
sadas'/ Kis tones', 1350 km ’nuo Buenos Aires. su žmona ir dukromis 
jau gyvena savo namuose, Verčiasi statyba.
'Fotografas Normantas su didoka šeima atvyko' pas savo sesutę 

į Coronel Brandzen, Buenos nireA provinci jo ję,. Svogerįs paskolino 
pinigu ir Normantai tapo jo-plytų-industrijos dalininkais. Daug '

- 'dirba-ube ji savininkai-j' tačiau .naujokai Narnontai jau. savuose na- 
iriuose gyvena,.' ,x ‘ -

- ■ .D urmų tėchninkas.Mbfel-is, atvykęs pas savo b,rolį Adomų į Beris-
• soį senlaūsion Argentinos lietuvių kolbnijonį- jau ir. savo pastogę 

turi,, Pis dirba laboratory jojo, j6 žmona akušere/.dirba ligoninėje. 
Mlšė Į lai', pralenkė daugelį senų ateivių',-:

. ‘ ' - Skchomistas Šim'oliUnbs. susipažino par "Argentinos-.Lietuvių '
Balsų" su valdžios kons.osininku Jonušu 1§ .Corrientęs, ten apsigy
veno "ir dirba viename Jonušo; fabrike, kaip- fabriko vėdejas. Pats

■•.- Jonušas..'turi Corriėnteš mieste gražiausius namus.4 Kai .ten lankėsi
* yyri.'usybe iš'.-sostines^, jo namuose:bankete dalyvavo 7 0'0 ' žmonių. ‘ 

su n:iniste.v£ais prysaky, Jonušus turi: dirbtuves '.Corrientes ir Cha- 
oo P.osistencljo je”, kur' .gyvenu -. lietuviai kapitalistai Urniežius J

- Kučinskas ir. kiti.-. .?; ■ ■ ...: ■ ■-. > ■■
•* prA’.P, Neverauskas', Sveikatos?..Ministerijos paskirtas į La Ma

ru ją", sužavėtas gyvenimu šalies gilumoje,. Daro puikų riaterialį 
progresų ir taip pat nemoka nuomoj.

Sportininkas Bubnovas, atvykęs iš Šveicarijos, Lietuvoj buvo 
reprezentacines futbolo rinktines narys. Jo žmona 15 netv? daina
vo universiteto chore, Bubnovaš dirba Glaus bravore ir jau nusi
pirko žemes sklypų Hurlinghame,, Persikėlęs. arS'įau savo nuosąyy- 
bes, gyvenu pas' nejudriųjų nuosavybių pardavėjų AntanųZidelį -.ir 
rtehaia savo (pastogę.

. .■ .!§ Švedijos latvių valtimi "Niša"-Argentinon atvykęs Kulvin-' 
skas, Žerialtis. dirba- kaipo tekorius Jis tuoj išnuomavo pas vie- 

>■*.' nų lietuvį žemės1 sklypų.ir pasistatė "namelipint, ratų',' Su laiku
■namų nukelsiu nuo ratų ir pasistatysiu mūrelį, - sako Kulvįnskas',

* . Indriūnai su seimą is- tremties atvyko.- pas' savo gimines Ubdge- 
višius San Martin miestelyje... ■ Pa naujokų atvykimo, j abeji savo, pa-

• štogen įėjo. Daugelis senų Argentinos lietuviu/,. laukdami atvykl-
, ‘ no; giminių, stato. Etanus, sau ir .atvykstantiems.-"-

- . Spaustuvininkas Vaitkevičiuslino tipu surenkantis "Argenti- 
-.. tirios Lietuvių- Buis at., gyvena J o-Laurinavičiaus nariuose, bet jau
•-.susiplrko visus baldus A Ponia'A. Vaitkevičiene siuva-namie, o 

^•-■-dukros Birutė ir Valentina_dir-ba eksporto .'bendroves raštineje., 
Vaitkevičiai artimiausiu/.laiku- ręųgiasį- pirkti žemės sklypų,- 

'. ■■ ?'Optikas' Rasiunas . su. šeimą. išsinuomavo gražų ■namų'mieste”lyje'
- Morou.' Bet jį patobulino, įpagrąž.ino-nuomos -sųskaiton/ taip užmo-
. .kedarias .nuomų por.ų metų p-irmyp,: Jis sako: "Nuomos nemokėsiu.?-Arba 
-Žįį arba kitų .namų,nus.lpirks-iji.-- j _ '

. ■; ‘:i „Žuvininkystes . teo-hninkas kie.sylius.,' atvykęs iš'Švedi jos-, dir
ba prižiuretųju guminių išdirbinių fabrike.- Jo Žmona J- buvusi -ban- 

-• ko-.'tarnauto ja Ęauneį čia-yra-mcjterų.-plaukų .Šukuoto ja, - Gyvena Ka- 
napinskų pensione ir §ukuoja/nemįę arba'.'nuvykus,-į klij.entes ,-hūmus.

-'-.Penia Ktesyliene. .jau._;nusipįrko Žąrteą sklypų Hurlinghame ir p.en- 
<-gi.asi statyti namus 6. -r - ■-'. ,.

• .
sSŠoaiiiSŽM
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Balčiūnas' sd šeima atidarė-iaikrddžįų"taisymą-dirbtuvę. Kadan- 
fi jis geras specialistas',’ tši--darbo turi daugybę. Jau lankosi var- 
ytinese ir rengiasi prie’savo-pastoges. ='' ': ■"

Buvęs Dotnuvos Z. ūkio Akademijos asistentas Dr..J» Kuncaitls 
dirba savo srity Kordoboj/ ten puikiai -įsikūręs su Seimą. •"

•Vet. gyd. Dr. Sakalauskas. dirba savo srity La Platoj.
Dr. Masiulis " dirba ne savo "srity, Jis". dėka.savo pusbrolio K. 

Šulnio/ yra -dalininkas- A. -Viduno ir VI. Palačionio meniškos stik- 
>-'lo braižyklos, Dr. Masiulis, ir didesni jo Šeimos nariai meniškai " 

braižytus stiklus auksu dekoruoja. Dr. Masiulis nesigaili Argenti
non atvykęs", nors ir ne savo ‘srity dirba.

Eis rašinėlis toli gražu ne nuo A pradėtas. Toli gražu ne vi
si naujokai/ įėję savo pastogėn arba savas įmones sukurę/ pažymėti/ 
Bet užbaigą padarysime raide Z, būtent", Juozas Zubrickas, šakietis", 
atvykęs iš Italijos", pusmetį padirbėjęs F. Vaitkevičiaus transpor
to firmoje Kordobos provincijoje, ten išnokęs ispanų kalbą ir įsi- 

; mylėjęs į Kordobos kalnus bei Calamūchita ežerą/ ant jo kranto nu
sipirko žemos sklypą® Pats gyvena Balse/ dirba kėdžių fabrike ir' 

. kala pinigus ar tai namui, ar tai vestuvėms. Ir akordeoną iš’bro- 
lių Husketų firmos nusipirko, -žodžiu/ ką tai galvoja, žinoma/ tik 
gero/ pažangaus", kaip ir . j-lš" pdtša'.' '• " . .

. Madas Giedraitis
("Naujienos" 216 nr l?1r%9»l1r«')

- Buenos Aires mieste vietinių lietuvių rūpesčiu pagamintos lie
tuviškų dąinų plokšteles. įdainavo vietos Švi Cecilijos vardo vy
rų cijoras, pianinu.palydint A. Kuprevičiui. Smuikininke E. Kupre- 
vlČiųtp' įgrieže Br. Budriuno Raudą, o-jos brolis pianistas A. Ku-

■ reviČlus paskambino du M. Ko Čiurlionio preliudus,
-lietuviai gludijatoriąl P. Butkus įr L.- Mažeika, ligi Šiolei 

-. dirbę įvairiuose Argentinos cirkuose," įsigijo nuosavą cirką”, kuris 
keliauja po visą kraštą. Cirke' dirba’keliolika artistų. įmones 

-. turtas siekia arti milijono kruzerių,
- Buenos Aires mieste išeinąs argentiniečių dienraštis "La Pren- 

-.' - ga" labai palankiai vertina lietuvį pianistą Andrių Kuprevičių",va
dindamas jį puikios" technikos- pažiba.

- Argentinoje išeinąs -lietuvių mėnesinis '-.kultūros žurnalas "Lai-" 
kas", spausdinamas spaustuvėje ir įdomiai redaguojamas", kiekvieną- 

. kartą tūri'.vis kitą garbes leidę ją. Sitai padeda žurnalui nugale-' 
1 ti piniginius sunkumus.- J ' . ■

" ' ' ' Australijoje.- •

- Australi jos'imigracijos minister!® Oaiwelis specialiu atsi- ‘ 
šaukimu kreipėsi į Australijos visuomenę", kviesdamas australus ne-' 
vadinti imigrantų "baltais’/ "išvįetintais asmenimis" ar DP. Jis ' 
siūle. Juo s vadinti- "naujaisiais australais" ar "ateiviais". Ta pa
čia proga jis apeliavo į visuomenę,-kad ji-bendradarbiautų su

■ imigracijos departamentu greitesnei naujųjų atvykėlių asimiliaci
jai. . ■ ■■ ■■ ■'. ■

- Woodšides;pereinamoje stovykloje (prie•'Adelaides) atidaryta • 
pradžios mokykla imigrantų vaikams. Mokykloje mokosi apie 200 vai
kų. Vietines spaudos teigimu, mokykloje bus pirmoje eileje krei
piamas dėmesys į australįz'aci ją. Ten pat veikia, ir vaikų darželis.

- Bldelemis kun» Jono Tamulio pastangomis Sydnejuje eina į pa
baigą lietuviškos parapijos organizavimasYra gautos dideles pa
talpos - dvi sales ir keletas mažesnių'kambarių, kur norima kon-

■ centruoti'lietusių.parapijinį' gyvenimą. Kol neturima savos atski- 
. bažnyčios", vienoje iš tų-salių biiš įrengta Sydnejaus, lietuviams 
..katalikams .koplyčia ir kas-sekmadienį laikomos pamaldos. Antroji 
salę bus naudojama lietuvių susirinkimams ir■vakarams♦ •Likusiuo- 
se- kambariuose kuh.: Tamulis įrengs savo biurą",', skaityklą ir .kitas' 
kultūrinei ..veiklai reikalingas instituci jas. Manoma net",., kad grei
tu laiku ten persikels ir "Užuovėjos” redakcija ir administracija. 
Šios patalpos yra’niėsto centre', gana-patogioje vietoje,
Šį pirmoji lietuviška įstaiga Sydnejuje yra- vadinama Lietuvių Ka-

' talįkų Centru’A'Lithuanian Catholic; Centre.
- Jau du kartus buvo kun. J* Tamulis kviestas ir skaitė paskai

tas Australų katalikų studentų korporacijoje Sydnejaus universi
tete. Pirmoje paskaitoje buvo apibudinti pabaltiečiaiį atvykę į 
Australiją. Ši paskaitą buvo Išsamus atsakymas studentų spaudoje
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;' pasirodžiusiam straipsniui, kad pabaitzės^ai ėsų. daugiausiai nacia
. ’ ir komunistai. Po paskalbos buvo .atsakinėta į-studentų: iškeltus ‘ 

klausimus., Antroji-paskaita tena r "Bolševikų valdoną .Lietuva", Jo-
;; jeplačiai buvo nusviestos kančios bolševikinėj vergijoje.

■ Sydnejaus.australų studentų" tarpe' jauSiarias, didėlis, skaidome j Inas' , 
-,.kun« Jo Tamulio paškaitonis} todėl ir'-ateityje" prelegentas,, yra pa-
■kVlestas-visai eilei- .-paskaitų. •' .

••M ~ VAustrali jos. Lietuvio" •- pirmasis"-Aus trail jo je lietuviškas 
laikraštis. .- Šo-nV ruošė jo .12’ d« atšventė vienerių metų .sukaktį.' 
Laikraštis .redaguodamas' redakcines'kolegijoso Atsakingasis redak- 
torius ,V. '.Glusauskas* t

. Į Lietuvių Katalikų Centro Sydųe juje.'patalpoje nuo Š» n. spalio 
2d, pradėjo veikti"sėkmadiepine mokykla,-: kurių gales. lankyti visi.

. lietuvių vaikai iki l4.metų amžiaus., ' c- ■'. '
- Adelaides Lietuvių'Teatro' drupe"stato komedijų "Pirmas skambu

tis’’. ’Režisuoja- Paulius, Rūtenis į įuv*'Kauno Didžiojo Te'atro akto-', 
rius Airėm jenoje'dalyvauja;.'B. Dainienė}' L. Giniotyte}. S. Kaniene}

■ ,}..-D.-'Pyragiutė}. Vį Ahceviš'i-Us}-.H., Butvl,la}..Ai. Černius} A*. Gutis} V. .
,"Ratkevičius} P». -Rutenld ir No’ SkidževiSius, Adminįisratoriai:. ,L.- 

Kanas .'.ir P,-. Kanas.-Dekoracijos- dil. Marčiulionio} . '
: ' . -"-Australijoje, susiorganizavo Lietuvių Kultūros Fondo apygarda, 

; . Tuo.-budU Australi jos lietuvių;bendruomene.je} be. jau ankšSiau vei-■ 
'■ . kusių-Austrai! jūs. Lietuvių Draugi jos ir Šv» Kaz.įmiero Draugijos}'

■ įsiteisino ir. Lietuvių Kultūros -Fondas* Del didelių-1 atstumųnega-'
1 . .ledam!. sušaukti visuotinio narių suvažiavimo} kaip tai numato sta-
•' -- tūtas} Australi jos, lietuviai ir Čia rado išeitį:..rinkimai buvo
'. - įvykdyti korespondonc i ’jos keliu. į pirmųjų LKF-Australijos apygary 

dos vaidybų išrinkti:. J®. GlųSauskas}.-■G® "Žemkalnis -.- ir. A. Rakštele,.' 
į-.'revižl jos komisijų: Vyt.-Žemkalnis-} 0...Matullonytę- irPr. Matiu-

. kas , - f;. • : ; • • . u. - -p.

J* Danaiiskąa Tačiau' kylant. Vis -naujų bėdų,"”
— • -- ----- T'--’ statuto projektas'

1 su7 
■ s te i

.V- -, ' ' •■/. 1 - .. . Belgijoje. . :•/ “'j--"}

- . ĮBelgijos' anglies kasyklas suvažiavę lietuviai pirmų.kartų
■ buvo susirinkę.Briuselyje 1947 m.-rugpiuc.io 15 d* Tuo rietu nūs is ta 
:.tyta jokios.-naujos-organizacijos, ne s te igtiy bet .orientuotis į ■ •

BALFo įgaliotinį kun» Jj. Danauskųo Tašiau kyla: ' ::
-buvo paruoštas Lietuvių'.Bendruomenes .Belgijoje i . ___ ___....

. 'ir 19+7-; n.' gruodžio meno. sukviestas Belgijos lietuvių atstovų 
.važiavimas. Jame išrinkta Centro Valdyba} o provincijose Inta .. ..„ 

.p'./tl apylinkes. Buvo nustatytas nario mokestis:po; 1Q frankų.mėnesiui 
Tačiau menesiaį bėga}.o nėrio mokesčio niekas nemokėjo, gi -išrink-

1 tasis .Centras nieko ne.yeike.. Pagaliau'194.B..m. 'spalio: men. • buvo su- 
. šauktas nepaprastas-sūVažia-vinas-, - kuriame. C * .- Valdybos pirmininkas-

'-fcun. Danauskas nore jo įš, pareigų atsisakyti. •■įet kadangi C-. Valdyk 
bes rinkimai, nebuvo numatyti, tai kunA Danauskas sutiko pareigose 

u' pasilikti ikį metų, pabaigos} jeigu anglakusiai-,.sč^ini'ngaį nokės nt
-rio ftokėstį ,ir pagal Statutų 75$ siųs Centrui. Angliakasiai pagei
davo, kad Centras daugiau .rūpintųsi emigraciniais reikalais. Buvo 
atspausdintos LBB nario’knygutes ir renkamas, nario mokestis kai 
kur trims, kai kur šešiems menesiams. AplinkraŠČ.įu pasižadėta su
šaukti suvažiavimas vasario nen.i, bet nuo to laiko iš Centro daU- 

' -giau nebuvo .gaunama jokia informacija, Anglakaslaį nustojo mokėti 
nario mokestį. Visas organizacinis veikimas iš Centro sustojo'ir'- 
apylinkes te velke tik- savo;, iniciatyva.

. i-;-; -iSo m-. ; balandžio-nen.- pirmieji lietuviai baigė savo dviejų ne- 
■' tų "įsipareigojimus Belgijos anglies kasyklose, Bot kadangi}! pr te- ‘ 
šingai an^styveshiem's pažadams}- kitur'niekur jokio, darbo nebuvo 
galima gauti, o iš Belgijos jokios emigracines galimybes nešinate} 
gi į Vokietijos DP stovyklas, vartai pasiliko užkelti}"':tai vieni' 
pasileido per žaliųjų "sienų, o kiti pasuko į IRO "globų". -'Briu-" 
selio Petit Chateau -kalėjimų. Paskutiniemsiems iš paskos užs'ldare 
sunkios geležines durys-ir Jie liko} nors ir niekuo nenusikaltę} 
atsklrti.nuo Įaįsyojo pasaulio. .Maža dalis pasuko Prancuzijoh - 
darbams į-ženės ūkį., ’. ' "'-'i- A-".--- 1 . ’ ' .

Esant tokiai palaidai balai} '-Belgijoje 'Likę lįėtuviai Š. m* • 
rugpiučio 14 d., kūne J..Dėdino primicijos proga.’suvažiavę į J — 
Liežų, vienu balsu’nutarė parašyti buv. 0. Valdybos pirmininkui;'

• ultlnatyvinį raštų, kad"hebedelsiant butų sukviestas Belgijos lie-

Bhhb^shbI
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tuvių atstovų šuvaŽlavinus S. n* rugsė jo JUL d» LiėŽe-Tilleur}' kur 
kartu butų panine ta ir Tautos Svonte.-Buv',. C,. Valdybos pirmininkas

’ raštu pažade jo suvažiavimų ir Tautos Šventes minėjimų Sukviesti“,
■ kaip, buvo numatyta}.- rugsė jo 11 d*-, LįėŽe . Tatai' buvo paskelbta’ ir '

-..vietos. lietuvių laikraštyje;- -Solis'*?« Tačiau’paskum-'.C,. Val-
' dybos pirmininkas savo-’-nufeist'iitym4' Rųkeitę “Ir išleistu aplinkraš-

. Š'iu pažade jo .suvažiat-imų-Sukviesti, rugsėjo.. IŠ ar 25 d. Remdamiesi
; ./pirmuo ju nutarimu ir "Gintosios Šalies" informacija'}-’rugsė jo 11 d, 
L*.tautiečiai vyko į Liežų-Tiįlęur}: bet'Čia’.iiieko nebuvo". IŠ tolimes

nių vietovių buvo- atvykę po įj-9 atstovus',- kai kurie'visai nemigę-
■ po naktinio “darbo kasyklose. Del atliktos' tokios.didelės} bet ne-

.. -■/ prasmingos .keliones} visų pyktis buvo- suprantamas. Rugsėjo .25 d.ų 
kada suvaž-ią'riijas tikrai, buvo, sušauktas priušėlyje}atstovų suva
žiavo jaii''Žyniai mažiau ir-tie patys, kažkodėl .labai neryžtingi.

■. " Suvažiavimus pradėtas pamaldomis. Paskum seke ,-BALFo įgaliotinio 
pranešimas} kad gauta rūbų Ir avalynes,. kurie’ Čia pat- paskirstyti. 
po apylinkes. . ■> .

.• / Atidarius suvažįavimų/į-nudarytas prėzidijumas-. iŠ: pįmininko
- Zaleckio ir-sekretoriaus Lileikio. ■ Iš b-ūVo pirmininko kalbos pa- 
'.aiškėjo, kad-per visų.21.nen« laikų ;.ne’kartų nedaryta revizijai 
Suvažiavime-,-nedalyvaujant nte .vienam revizijos komisijos nariui'} J

. Čia.pat įš-susirinkusiųjų sudaroma trijų asilėnų komisija bent 0»' 
Valdyboū.^patįėktaiipiniginei apyskaitai , patikrinti,’ Baigdamas saA 
vo žodįį.ppįrvi CValdybos ’ pirmininkas atsisakė toliau kandidatuo-

• t-i į-naują Oėntro Valdybų} bet pareiškė^:..'kad atvykstantiems-'pas ' 
jį tautiečiams-ir toliau osųspasiruošę^ ..padėti, Po pietų pertrau
kos perskaitytas kontroles komisijos aktas ir seke diskusijos} kut 
rios daugiausiai sukosi apie,-.’.’Sint. 3alies" redaktoriaus-kuni Gal* 
dos jo paties, redaguojamame laikraštyje puolimų prieš buv. 0. Val
dybos pirmininkų kun. Danauskų.. Netrukus del ligos suvažiavimų par- 
lieką buv. C. Valdybos pirmininkas, nyksta vienas po kito ir at- J

’</' -stovai. O kai'prieinama prie C. Valdybos rinkimų",-rsaleje belieka- ' 
. vos 12 atstovų ir niekas nebesutinka būti .renkamas-. Nutarta į jo

kius atsisakymus nekreipti-dėmesio ir atsisakyrių nębepriimti. ■
- Taip išrenkama C. Valdybų ir kontroles komisija. Tačiau išrinktie1- 
. ji vienus po kito atsisako ir’-artėja durų linkui. Prieš iŠsivaikŠ-
ciojant sugiedanas Tautos Himnas,. Visi išsiskirsto^- tačiau C, vai
dybos bylos .ir dokumentai lieka ant apvažiavimo prezidijumo sta- į 
lo. Po ilgų derybų , juos pasiima suvažiavimo pirmininkas, p. Zalee- ’ 
kis.-Paskum privačiai besišnekučiuojant dar buvo bandoma .gelbėti

• /’. padėtį i? sulipdyti .Oi Valdybų', bet pastangos liko bė^ vaisių* '/
Ar ir'toliau Belgijos lietuviai .liks be savo dehtroį parodys neto^ 
Įima ateitis^ ' '

. . -. “ GHarleroi lie.thvių kdpel’iono tevO.'Arah.ausko ir vietos apylin-
.kes pirmininko p.'Zaleckio pastangomis, tarpininkaujant Kanadoje ■’
■ tėvuitkulb'iui ir Dr* KaŠkeliui, vienose aukso .kasyklose pavyko sut

; ';fašti palankų direktorių, kuris pradžiai Belgijos lietuviams yra 
pažadėjęs 20 darbo ir buto-garantijų. Ateity numatoma .jų išsiru- ■ 
pįhti, ir daugiau..’Minetiems, asmenims Suvažiavimas pareiškė padė
kų ir payede prezidijumui.pasiųsti speOialius įgaliojimus■

■ ■' ' ' ’ -.’ - • • ’ Stepas Paulauskas
• . ("Lietuvis" 22 nr l^-XS.)- .. ■ . •

Brazilijoje

'. Brazilijoje 'išeinantį lietuvių dyiąavaitinį žurnalų "Musų 
Lįettrvd" iliustruoja iš Vokieti jos -britų-zonos atvykusi dailininke 
Stančikaitė-Abraitiene. a. r ;

" • .-•’. ".: -': ' ■;:■ -.' g- ispani'jo j'ė : ,

‘•i’ ■■ ’Lietuvis.'sportininkas Mikas Ružgysf-’itrenįravęs:li6nhoo valsty
binę krepšinio komandų} dabar garse ja kaip is-p'ahijbs’ geriausias 
krepSlnio treneris.'

8



■.'.-Spalio 16'd. įiinisteris’Š'tašys-Lozoraitis iš Romos'išskrido į
• New.-Yorkų, kur spalio 20 d, -atidarė lietuvių dailės parodų.
' . Romos Ciampino aerodrome -ralnisterį jalydeti. susirinko vietos • .
■■lietuvių kolonijos nariai. Vyskupas/.Budys, pats negalėdamas atvyk- 
' ti,' atsiuntė telegramų/ linkedanad'. laimingos-'keliones; '

Jungtinėse Amerikos Valstybėse
- : . ■■■ \ • ■ • • • * !\’S3

LAIC. praneša iš New.. Yo'rko,-' kad spalio 9 New Yorker Hotel patai- I
-. pose įvyko N.Y, Lietuvių'Tarybos šaukiama draugi-jų‘.atstovų kpnfe- . ,? 

.rcnci jaj kurios'tikslas buvo sutelkti .galimai .’glaudžiausių ..talkų '
• ■ Kongreso1 renfeirio darbuose-. , iiLT Vykdomo jo,. Komiteto,-.visi- ke turį na

riai - pirm. Leonardas Simutis, vice-pirns uūv. Antanas Oils j sėk-^ '
re torius. ;Drv Pijus Grigaitis ir ižd. Mikas Vaidyla dalyvavo kon- 

■■'feręncijo je'. . • 4 .. .7 ■,'. ■
’‘Viešbutis rezervavo-musų Kongreso, .atstovams 7OO ka&barių“, dvi 

. -didžiausias Salos ir eilę kambarių komisijų-nuožiūrai --kui\..vyks ’ 
registracija,' bus- rašomos rezoliucijos-, vyks Kongreso, komisijų pa- 
sitarinai.• ;

- .AatPlrriOs Kongreso darbų dienos -vakaro, lapkričio 4-d’į.į tarp 5s '
■ iri..7į-.kvaiįi bus sus.lpažinimo-.priemįmo Vvaland&7į/Wįįau .ten pat . '■ 

įvyks šokiai, kurių organizavimo., naštų-..prisiėmė jaunuolių komisija
,, yvmlntrajai-:- darbo- dienai pasibaigusį lapkxišip;,5 ''d. vhkąre', bus ■
' didysis bar.kictdsį kur kalbės aukšti ki'ašto ir miesto parc.igunai » I 
bei pųtys atsakingiaųSieji lietuviai veikėjai, -V.- vooj :

' TreČięsįos .darbo ..dienos programų pertrauks susikaupimo valan- .. 
da -'vkątalikiŠkog: .pamaldos Sv» Patricijaus. katedroje ir vienoje • 
evangelikų, bažnyčioje. ” ' »

Kongresų uždariusį lapkričio 6 d. vakareį bus koncertas ir 11- į 
, teraturos-meno vakaras", kame, dalyvaus dąlnininkaį, instrumentalist 
tai’, choras ir 2-J" poetai-rašytojai,

-'.Kongreso atstovai? turės progos aplankyti net- dvi lietuvių tau-
■ j todailes parodas. Broadway ir 44 ’gatves kampe, Now -York - Hall 6f ■ 

Science', patalpose vyks. Lietuvos dailininkų darbų, paroda.., kuri atsi-
. dare'spalio 20 d, ir užtruks bent vienų, menesį, JĮZ'ktt.'ioiy-, Park' 

-. - - Avenue'Ir 3.4. Street!-..lapkričio 7. d. prasidės;.' Tarptautino Paroda’, 
j.'f kurių, kasmet organizuoja ląrptautinis Moterų'Komitetas., Sia.New |

, Yorko •Lietuvių Tarybos;.Moterų Komitetas išstatys'lietuvių'tauto—■ • .. -'į 
.?. ’dalies,;liaudies' dirbinių ir literatūros pavyzdžius. ' ■'-■- . - • ’ .,?’-i

' L/iiC:'praneša iš New Yorko., kad Brobklyno- R« K. VyskUPąs Molloy,-t
-- . paskyrė asmenų patarė jų valdybų.. Vienu iš 5 narių paskirtas

.. .-lietuvis'msgr. Jonas Balkunas.į Maspeth, ?N.'Y,,'. lietuvių'p’arapi jos •- 
klebonas. - < '■ .4 • ’ - ' 7

- Kaliforni joje .susisplete didokas'lįetuvių, būrys. Los angėlosė ,'-n 
jų yra per tris šimtus, Jų'’tarpė Šv. Kazimiero, par į klebonas 'ktto.J ' "‘r'

■ - J, Kučinskas", gėn, St, Raštikis",, profį'?‘Almiiiauskasį- Dr. VidŽivnas.į’ ' į 
»?;. inž. Varnauskas". Pamataitis,. ą’dv. -Baltušį , adv. Kazlauskas.į'. noki. Ku*

- dirka ir daug kitų. Visi, turi, darbų. Kultūrinių atžvilgiu šįjkolpf- ;■ ’ . į
- .hi ja gana judri. ? Jau turi laikraštį VKaliforni,jos •lletuvis''į-.k'e--. ■■'

lėtų kultūrinių •'bei'.:višuOnėninių. organlzų&i jų, tautinių šokįų t'ru-
-b pę ir. chorų.'. Nori pasistatyti bažnyčių. Neseniai'buvo 'surengtas, 

bažnyčios statymo re įkalems vajus.- Jb metu-.pįnigais ir p.as Įžade j ir
•/•n- mdįs bažnyčios fdhdui. surinkta. 5000idolerjLų.'..’į. ■' . - '"-’i’- ■- ” Al
-i ■ -.-» Gon. V. Naglds-NageviSius, Karo-EfiūĖęjgųš katine ?orįanįzatoriuš

ir. ilgametis- globojas, .su žmona.’ atvyko '-į 'dieveląhda! '-u? / ..r ■ ■?.’.' .
j- Vyt. Marijošiusį buvus.■Valstyl'ės-.-^eroė .dirigehtųšį-r'Vargoninkuv 

, ja New Britain .lietuvių '.parapijoje .Rudenį''Žada suruošti; eilę oho- .
■ro konertų Amerikojo! ' vb ;j.''

. - Simas SųŽiė'delis,- istorikasį-..k^'is yralpųr.aŠęž 'l^^gaS apie -vy-;
tautų Didįjį.' ir Sv« .Kaz;iii^erų'j\gyyena- ;^QC:k%dnį Maašvį.'ių dirba gur b i'- 
mos fabrike^ ... T'.- ..y <^-..y ., . į-..--

- Pranas Dailide į gyVe|iąn’ti-s .olįleago jej ’pardošeyspa'uįai didesnį’ 
veikalų, pavadintų -“Didysis’ bėgimas”-. ‘

- Poetas B. Brazdžlobis gyvena Long Island, ties New Yorku. Jis

< ■; Science', patalpose vyks. Lietuvos dailininkų darbų, paroda.., kuri atsi- ■ : ’;

Avenue'ir įty. Street".-..lapkričio 7. d. prasidės'.'Tarptautine Parodaį
• ■ - v- . *• ... Komitetas. 61a New '-p |

ir literaturos .įayyzdŽlūs.. ?-.7'.-)
1. K. Vyskupas Molloy '
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_ " Kanadoje

, Lietuvių gyvenimas, atrodį&'f bus jau |žengęs į rimtas vėžes, ku- 
rios veda į visų jau pasiilgtą jų vienybę, - 19-9. m, kovo 26-27 dieno 
mis' ta'vienybe'-buvo’'isirųąį^^Aąsad'is Lietuvių Tarybos narių dalis 
išsiskyrė su juos- sūbinįu&ia'-o^^ini-žaci ją-. Skilimas buvo'nuėjęs to* 
liau ir giliau. Idilupse' Kanados Lietuvių-Tarybos Skyriuose įvyko’ 
skilimas ir susidarė po .dvi .'organizacijas.,-Prasidėjo -kai kur rim
tesnių nesusipratimų.'Bet visa tai parode, kad toks lietuvių susi
skaldymas negeras. Todėl grrbtasi kelio atgal.-Reikia pasidžiaugti 

. kad tas kelias jau tvirtai apčiuoptas. Kanados Lietuvių Taryba ir 
Kanados Lietuvių(Sąjunga jau. susitarė, kad vienyben geriausia bus 
sueiti, steigiant Kanados Lietuvių Bendruomenę -pagal VLIKo išleis* 
tus Pasaulio Lietuvių Bendruomenes nuostatus,. Tą-'kryptimi einant* 
jau sudarytas -Laikinasis : Organizacinis.- -Komitetus x kuris vykdys PLI 
nuostatais Kanados Lietuvių/Bendruomenes.rinkimus, Taįgį Ši vasari 

j, bus vaisinga ir Kanados lietuviams, .kurių-gyvenimas bus šųkonsoli* 
duotas ilgesniam laikui, -visų 'krypčių■.-tautiečiams pastangas ir ge
rą, valių-suvedant į vienų.Vagų ir nukreįpiant.viena kryptimi -

, . Tautos ir Lietuvos valstybes reikalų bei didžiųjų'ūždavinių tiksli 
Klaus'imuį paskubinti KLOT spalio 10 d, nutarė pasiūlyti tuo jaus ’ 
persitvarkyti PLB pagrindais ir pasivadinti Kanados, Lietuvių. Ben-

■ druomenes apylinkėmis..Beliks vykdyti tiktai naujų organų rinkimue 
... Tokios pas liūtine s džiuginančios žinios is Kanados,

: . ■ . j. Kardelis
("Lietuvis". 26/27 nr 194-9.2,21.). -..

* Kanados Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba praneša, kad atstovų 
■ suvažiavime Toronte, išrinkbo j-i Centro-Valdyba -pasiskirstė parei

gomis' šitaip: pirmininkas A.'; Rinkimas", pirmasis vicepirm.- - J, 
" ' ;.- Yokubynąs, antrasis vicepirm*. -- J. Karka, pirmasis sekretorius

■ M. Norkus, antrasis sekretorius, — V. Abromaityte-,' iždininkas -
M. D.ąrvinasĮ valdybos, narys - J. Adomonis., - - - V

;į . ' Naujos Valdybos adresas: Mr, M. Norkus,-. 27'ItoKenzie Ore's.
Toronto-. Cnt, į Canada► , ',. jV . . ' v ,,

Kolumbija jo

Kolumbi jų,’kurios.bus-buvusioms mano draugams 'S’ 
. noti. Būdamas 'Švedijoje'ir.ten dirbdamas-buvau jų

b’e i jų žmonėmis r nepatenkintas.. Žade jau nieko iš si

ST.

.IŠ--pĄ As SlapaiŠio, išonįgravus-io is .Švedijos; į jKolumbijų, gąi 
'.tas toks laiškas: " Munal 6 spalio 4-9i. Mielas Pone, po pusantrų ric 

tų.nuo išvykimo dienos is Švedijos teikiuosi Jums pirmam. iš lietu* 
vių Švedijoje, parašyti šį Ttaiškų su viena kita informacija apie 

‘Švedijoje įdomu Ži- 
keistoka- tvarka 

(vedijos savo Tev* 
nei Lietuvai neparvežti, bet'atsidūręs už Atlanto- ir dar Kolumbija 
je, turiu ramia sužino, prisipažint i į kad. klydau: taip sakydamas. ’ 
.: i Šiai Kolųmbi jotų' per pusantrų matų .’atvyko iki 200 lietuvių, Ip

■ rių didžiausia dalis yra susibūrusi Kolumbijos sostine-jė Bogotoje 
jjęi jos." apylinkėse.< Kita dalis Į maždaug 1/4-, randasi ' antrame Ko-

■ ..lūmbįjos mieste Medellin, Bogota-su savo lygumomis randasi'-'264-0 m
■ .aukštyje. Nors esame •prie-.-pat pusiaujo, bpt daugumui' lietuvių yra 

.-. vėsoka-. Nors tai keista:,' bet taip yra,--Bogota -jokios-, stambesnes
'•.j .pramones neturį, ■ Medellin.miestas: yrą 1000.n. žemiau. Ton..jau gert 

kai šilčiau.-Siame mieste .yra, sukoncentruota-beveik visa stambiau- 
. šią krašto■pramone. Bion atvykusioms ■ lietuviai s ,--kurie- yra be jo* 

'kios profesijos, -pradžia yra' labai sunkl"r-o- rgal. ir ateitis neper* 
, geriausiai Sitų aš pats' savo kailiu -ištyriau,-ne_s-:-metūš laiko bu-. 

;1;.- -yau .be užsiėmimo,.. Gera pradžia" gali būti "inžinieriaus, nes musų 
tautiečiai inžinier iai gerai-.gyveną-ir-.gauną pakenčiamus atlygi* 
.ninus, įnž-iųieriamg' yra mokama 4-50,'750.<pe.zų.'nenešįhe's algos (1 US . 
doleris of io ial įū - kur su • lygus IŠ 0. c entąvų}.,- .ųlęk+± ikams,. ..j au • pru- 
mokus isms' -kalbos į-taip pat . pragyvenimas cneplogąs.- Ceri siuvėjai*

, siuvėjos, taįp pat gali gerai verstis, jeigu tikį turės iš ko pra
dėti, Agronomai darbo gausų bet labai- maži atlyginimai. Gal bent 
kiek didesnis atlyginimas būtų karštosiose' krašto vietose/- bet 
ten teks susidurti; su tropikinio klimatą.kliūtimis.-Kadangi čia 

■’•‘■žemes ūkis-'ypą šimtineČiu atsilikęs. ŪŪ6 Europos, ir ūkių- savininkai

10



■
r

■

•‘I
■

del nesusipratimo .neria suinteresuoti uklus geriau eksploatuoti", 
•tai agronomams nedaug, pasiseks ko atsiekti, . •• > . ■ <-;■

■ Visiems iŠ. Europos atvykūslcms-riuo pat atvykimo dienos tenka- .. 
tuoj pradėt ji. ryti Visokias vitaminų,tabletes ,bęi palotum įvairio
se • f ordosenaudoti,- ries $ių dėlių/ Kųludbi jos/riiigaĮaį neturi..Ka1- . 
•dangi visi medikamentai yrą užsieniniai, ‘tai.:jų kairios yra oukš- ' 
tos ir paprastam,žmogeliui yra šunku riusįpirkti'» Kraštas mažai tu-> 
■ii' devizų.’ Ėėveilc viskas Uždrausta įvež ti i-.'Dar ..ešafiČiomš-užsieni
nėms prekėms kainos' kas’ savaite kyla,'.'4.'/■■ ” m - ': V

paprastu darbų atlyginimai skaudai ingai maži, lietuviui net 
ant lietuviško maisto neužtektų, o kur dar butas-, apranga ir ki
tos reikalingiausios’išlaidos? Čiabuviui Opęonui" užtenka į die
nų sučiulpti.bananų‘ar.apelsinų ir jis sotus. Tarnaites, pavyzd- - 
■žiuį/ turtingose šeimose gaujia ’2p43P pezų menėsines algos,' su tutb 
ir joms skiriamu -maistu. Kolųmbietis inteligentas nesilaiko žodžio

.? ‘,žiuri kaip tave apgauti. Tai 'jau patirta rint lietuviško' kailio.
• -8ia daviau,tik labai suglaustų aprašymų ir tik po pusantrų 

metų, gyvenimo tame krašte-. Radau reikalo painformuoti lietuvius 
■Švedijoje. Kitų kartų parašysiu daugiau, . •

... Kadangi buvau' skurdžia j ė pųdėtyje ir negalėjau ne Vienam - Savo 
- ' draugui net laiško' parašytį./ prašau-Šį-kario laiškų paskelbti ir 

duoti mano adresų'., neš noriu su lietuviais .Švedijoje turėti ryŠįT 
? "Taip pat neatsisakykite siuritInetį-"Pragiedrulius",.Jeigu turite -■ 

-senesnių.numerių/' taip’pat butų‘įdomu’Šis lietuviams pasiskaityti. 
■Nors nėra galimybes valiutos išsiųsti”,' bet aš manau,’ Jums skolin
gas neliksiu. Dėkodamas iš ankšto,,siunčiu Jums bei visiems Sve- 

'■ d.ijos. lietuviams-savo geriausius .linkę j imąs ir'laukiu naujienų 
iš Jūsų visų.’ -.

’ - ■■■”’’ A* ^lapaitis - .

' ‘ ' Adresas: A, glapaitiš/ Calle 16, Nr» 7 “ 19: Bogotd, Colombia,
’ S-. A”. - -

’ ■■?■ Naujojoj Zelandijoj . . ’

- Series ukiov. darbams atvykų.lietuviai trėmt.iriiąi suąibjirę į N. ■ 
’ ”, Zelandijos Lietuvių--Draugijų/’-/kurios pirm’ininku- išrinktas agri.’"dr.

- A.. Butkus , -. Lįe tuvių •• inic iatyva' buvę tremtiniai (nė t devynių: tau
tybių), .surengė-zeiandiėČians susipažinimo'koneertųy’kuris buvo - 
transliuojamas per radio ir-kino studijų filmuotas. -.-

. ’/ . -' Darbas. Rugpiuč-io 18 d»- 6Š vyrai trimis autobusais išvažiavome
' iš -pirmosios Dahiątuos stovyklos į darbų. Kelionė buvo įdomi, nes; 

važiavom-siaurais”,' vingiuotais keliais-per kalnus. Važiavome neški- 
.bedami - zelandiSkai, C'ia niekas neskubina. i '.vakarą pasiekėm-nau; 
stovyklų - Gracėfi-eldų.-Pati- stovykla yra latai gražioje vietoje. 
Is vienos puses kalnų viršūnes, kitoje - upe, o. už jos miesthš, : 
tiksliau tarus, Wellingtono priemiestis Louer-Huttas, turįs apJLe- 
4-0.000 gyventojų.■ Stovykla yra’visai naujai įrengta. Kai kurie’ pa
stataidar nebaigti.■ Stovyklo je apie 250' atskirų trobesių, ana- . -•

;■ liškai ’’Hutt" vadinamų,. Yra valgyklos .patalpos“,- prausyklos, isvie* 
tos", skalbykla”, džiovykla',askaitykla., 'žaidimų bei pramogų pastatai

, Atvažiavę kiekvienas tuo,jaus-gavdme J po. atskirų namų. Mario namo nr< 
.22., Tuoj jį suradau^,’. Nore jau žengti, bet’užkliuvau. 'Pasirodo^-kad.- 
durys tokios-, siauros, kad įeiti galiu tik skersas. Namukas is vi-' 
ddus ii :ią lauko dažytas. -Turį, pločio. 2”5 -ri, ilgio 4’m' ir aukščio 
2“5 m.’Kambary radau:, lovų su minkštu matracu, keturias naujas an-* 
klodes’,. dvi: paklodes, .du -minkštus' pagalvius,.* staliukų, kėdę", spin- ’ 
telę baltiniams/, lentynėlę ' .knygoms ir smulkmenoms‘ ir mažų krosnele’ 
anglimš ar malkoms kūrenama. Visi baldai pritvirtinti, kad audrai

’ kilus'ir' "palečių", apvertus, nes’UsidauŽytų..Maistas geras. U? mat; 
tų',, narnų/'.apskalbimų .įuresimė į savaitę..mokėti po 2’svarus. Tų pa-

* tį vakarų prisistatė siuvyklos ,komerid:aritas su Žmona ir ■ darbo -mini 
teri jos atstovas., Viši linkė jo-geros ^kloties-. .'Ponas iš darbo nl- 
nis-teri.jos''pr'im’irie',;. kali e’saiie,-pasirišę darbų .sutartį dviem metuos 
ir-per tų laikų'negaleąįme ;savo darbovietes palikti. Buvome suski:.

’ styti į keturias grupes r.’- To ji’-grupe, į kurių-aš.'.'buvau paskirtas,’-
: turi..dirbt’i/.gelQ®irikeliu. dirbtuvėse, antroji remontuos• kažkokių 

geležinkėlio -liriiių/ trečioji r ties elektros ’laidus” - p ketvirto ji' 
baigs -įrėngi.! stovyklų. Mario grupėje yra.4- lietuviai.- Į darbovie-

11



r ; •

• ♦ ■ ’ ■ -.-i./’. v.., i• v t.
tę mums vos f> min. eiti* Kitos grupes.-.turi' važiuoti autobusais.
Buvau paskirtas difbti į goleŽips liejyklą. Iš viso turiu dirbti 
56 valandas savaite jei, .4 dienas po 10 vai. ir penktadienį bei. 
šeštadienį po Š valį'Darbas man neįprastas. AČiii "Dievui į kad ,Ze- 

~ landijoj darbo sparta lėtoka! todėl perdaug nenuvargstu, nors ' 
'gržes ię darbo.ilsėtis tenoriu. Atlyginimas mokamas kas dvi sa
vaites^ maždaug po. 1$; ąvarą^,; '^lįb.įmešJO niin.. pietų pertrauka ir 
dvi pertraukas po 15 'mią^į^bątąį/ūišigerti - “tea time?.

. Svečiuose pasv gėlandieSi&tą^^ękEiadiąnl buvau- svečiuose., pas savo 
bendradarbį zelaiidietįį' tokį' pat’•liejyklos darbininką', kaip, ir aS.

" Seimininkas ate-jb’mane'.pasitikti net; iki-stovyklos.■ Nusivedęs pas"
• save į visu.pirma aprodė-.savo namą. Jis nedidelis', medinis! be.fpa- 

,; bogus. Prie namelio daržas. Jame auga kopus tai j morkos', raudoni
■ burokėliai ir kitokios daržoves. Daržo pakraščiais citrinų me- 
\džihi-', pilni vaišią*. Vieni .vaisiai jau, nunokę, kiti žali, treti
tik ką užsimezgęz'Pasirodo, .kad citrinos vaišius neša visus metus. 
Auga ir apelsinai!- tik. jie . kažkodėl negardus!' labai stora žieve. • 
Po to įsivedė į namą. Supažindino su beveik pusmetriu už mane- auk
štesne, žmona ir dviem-9:metų vaikais—dvynukais. Po to aprodė vi- ' 
sus-f kambarius: ..svečių, kambarys?!-.miegamasis! vaikiu valgomasis kar-

• tu' ir virtuve',' ; " 1 1 .1-
■ b dry s o Visur’ : labai Svaru ir .tvarkinga. Krosnių nėra, tik. valgoma ja

me yra Židinys. Valgis; Verdamas elektra. Tuojau pasodino prie sta-
. lo. Gereme arbatą sūpyragaičiais irr borteliais. Mano. Seimininkų 

: seimą yra katalikai, todėl, prieš valgį ■gar"'*'"* n
Namą jie gavo iš vyriaūsybesį kaį apsivedė, _ ,
landijoj kiekviena naujavedžių pora gauna namą! už kurį : 
mą. Mano Šeimininkai moka 1 svarą ir 1 Šilingą"savaitei.

, <
■ 1 kalnus
Želdndįj

kaip ir aS,
___ , Nusivedęs pas' 

visu pirma aprodė .savo namą. Jis nedidelis', medinis'į be.fpa- 
Priė namelio daržas. Jame auga kopūstai! morkos', raudoni

' džibi., pilni vaišią*. Vieni .vaisiai jau nunokę! kiti žali, treti 
■C’ ’ c * ' A.!' B- •
Auga ir apelsinai!, tik jie"kažkodėl negardus
r" : ;_i.. - z.w.„Tl_ik-. __ ik:__ _____________
štesne žmona ir .dviem -9'rmetą vaikais-dvynukais. PO to aprodė vi- '

.j svečių kambarys^-.miegamusis, vaikų- valgomasis kar— 
vonios ■■ kambariukas ir dar vienas išnuomo jamas .kam- '

.. _____ _________ 1-A *■.. 1L „j . . . A____ l.'-i-
■ me yra Židinys. Valgis:, verdamas elektra. Tuojau pasodino prie sta-

' . lo. Gereme arbatą sū pyragaičiais irr borteliais.- Mano. Seimininką
:-seimą yra katalikai", todėl prieš valgį .garsiai sukalbė jo maldelę. 

Namą jie gavo i§ vyriausybesį kaį apsivedė.. Pasirodo! kad N. Ze
landijoj kiekviena naujavedžių pora gauna namą! už kurį moka nuo
mą. Mano Šeimininkai moka 1 syarą ir 1 Šilingą" savaitei. Remontus

• savo lėšomis daro vyriausybe. Po arbatėlės, ejome pasivaikščioti
- į kalnus,!’. Man rodė medžius", krumus! paukščius ir sake ją vardus. 
Želėįndijo je .yra tokie pat žvirbliai ir varnėnai. IŠ medžių mačiau 
tik kaž ką panašaus į pušį. Visi kiti Lietuvoje nematyti, Aišku'! 
aš vos tik švebeldžiuoju angliškai! tačiau, šiaip taip' ženklu pa- ' 
galba susižinojau. Bloga! kad čia daugumas Žmonių kalba tarmiškai! 
ir angliškai mokėdamas-'juos, sunkiai' suprasi. Grįžę valgėme vaka- ' 
rięnąį teisingiau pasakius*!“pietus* Sriuba", kiaušiniene su lašinių-

- kais', kompotas', ir vėl gerame arbatos su pyragaičiais. Sriuba be 
‘druskos", taip pat ir kiti patiekalai. Druskos ir-kitų prieskonių 

; kiekvienas įsideda pagal savo skonį. 'Alkoholinių gėrimų namuose' ' 
nelaiko. Kas norį gerti, reina -į barus*. Po valgio" seimininkas- pa- ' 
ręde-.man saVo pašto žeklų rinkinį.-/Radau?d-r lietuviškų pašto ženk
lų-. 'Bendrai gyvenimas’Zelandįjoje gana malonus. Klimatas švelnus. - 
Dabar/(rugsėjo A. į prasideda pavasaris. Saulute jau- gerokai'kai- ' 
'tinaį'Tik gaila", nėra laiko, eiti į. papįudimį* .

. . . ;■■■.. ■' ’ ■■ M.'
■ (■■’Lietuvis“ 2J-'ir 24/25 nr ir 14)* ..

•-. /•-■ -1-:-v/ ;.x -'■ ../ ? • .Ėiėtiį Afrikoje '.' ,'.■■■■ " ■ '.
, ,t , «■■* —■■fii'jf I ;

Gia gyvenąs lietuvis, diplomatasir rašytojas 'Jurgis . Savickas 
turi parašęs apysakų ir ruošia.spaudai savo atsiminimus.*

-Prancūzijoje ". . ■ , •

- Prancūzijoje'gyvenančius lietuvius jungia ir -glo.bdja Lietuvių 
'Šalpos Draugija, .'čia; įkurta..; vidaus reikalų ministerijos leidimu* 
Ji-ne'.tik rūpinasi lietuvių šalpą, bet tvarko ir juridinius rei-

■ kalus, išduodama pažymėjimus bei'informuodama; emigraciniais 'rei- ■ 
kalais. Bendrai informacijai Lietuvių-Šalpos Draugija leidžia Dtū
le teniud* Draugi jos Valdybą sudaro pirmįninkaš' Ofia. BaSkįėneį

•_ vice-pirn.'tėvas Jona’ą Kubilius! • sekretorius,» Pranas ;DiįleVi- ' 
• '-Sius', iždininkas - InŽ*-.Aleksandras Stankevičius, laisvas narys - 
•' Juozas Saljavišius..-. Draugijos;■ adresas/:,. Association Eithuanlenne

De--Bienf aisanee en Frąhc.e",-;. 5., rue de; pasine! "Paris t _-
'.-— JungtiniųAMerįkoa Valstybių;kan,sularlnįs.-. bernauto jas lietuvis 

■ Jonas MaŽo'nis! ’ilgus metus tarnavęs St’ocfchoįmb!-..paskutiniu metu
perkeltas tarnybai į JAV ambasadą Paryžiuje '
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Sve'ioarl

•S* ini’ .gptLL-fo' 25 ^/.18.>$y9-lo'ari'jds •išyaž.įa’vo į.Auštraįiją 26 
lietuviai! -ilgi šiol: erti gruddavo į§, jSvei’oari jos' payie
niai. Sįi.'kar tą. vykstapia.’didesniu transportu, į Svė-loarlją_buVt> • 

' atvažiavusi specialį australų komis1 ja,-kuri vietįo'j.ė-tikrino; kan 
- di’datuE emigracijai. Šveicarų įstaigos darė pabėgėliams tam tik

rą spaudimą“, kad tik ko-didesnio’jų, skalsius išemigruotų,-■Tokių': 
budu australų komisija gavo patikrinti-beveik’500 įvairių'tauty
bių kandidatų. IŠ. lietuvių tikrai vienas del sveikatos užkliuvo- 
komisijoje, negausingai- lietuvių kol -ai jai Šveicarijoje 26 ,-asme.r- 
nų išvykimas reiškia didelį nuostolį..Tarp išvažiavusių yra Lie-..

- tuvių Sąjungos Šveicarijoje Berno Skyriaus pirmininkas Justas Vai? 
••Šaltis .su žmona-Brone’, .dantų gydytoja. Vaičaitis ,per visą savo, ■ 
•■buvino' laiką Šveicarijoje aktingai dalyvavo lietuvių visuomeni
niame gyvenime. Dų. A.■Gerutis su-Žmoųa surengė išvykstanSism. ■ tj 
•Berno" lietuviu pirmininkui išleistuves* ...>■'

- Lietuvių bibliografinis Archyvas Šveicarijoje vienintelis 
. . Europoje ryįpinaąi lietuviškosios spaudos .regįs trap i ja ir rinki- .. : 

nu* Paskutinių metu Archyvas.ypač nraturtino 'Rasaltijo skyrių, 
įsigydamas buvusio Suomijos užsienių reikalų ministerio di» R* 
Holsti bibliotekos rinkinį- apie' Pabalti jį* .Archyvą 'tvarko

. Dr. Gerutis. ■ ?

Urugvajuje •’•

.įvykusiame tarptautiniame blaivinimo kongręseį kuriame • 
dr*. K! Graužinis . skaitė paskaitą.. Peru valstybės atstovei pa
siūliusį tylos.:,minute buvo* pagerbta kenčianti LietuVa. . .

■ Venecttolo je

.’’Siame krašte! pasirodo; yra .apie du šimtu lietuvių. Gal Ir . 
daūgiau jų buįų-.'cia atvažiavęį .jei ne gąsdinančios žinlosį kurios , 
buvo skleidžiamos Vokietijoje.’Buvo tvirtinama; kad ilgiau trijų 
menesių nebus: galina išgyventi!, kad' įąaai- karšta', kad gyvatės^’ ■ . ’ ; 
krokodilai’..ir moskitai-bematant sues. Daugelis1 pabūgo ir nuo -ke - ’’ 
liones-.•susilaikė.,Atvyko tik patys drąsiausieji,.Jų gyvenimas ir 
kūrimasis apvertė; aukštyn ko jom visus ’"žinovų” teigimus. TleSąį; -- 
gyvenimas ne lengvasį bet kai-nėra-ateiviui jokios diskrįminaėi-- 
jos, .jis’ gali;-laistai kurtis pagal savo sugebėjimus ir išgales.

.Caracasė jau-veikia šios lietuvių• Verslamones: parduotuves' - ■' •• 
želiausį ZelinįeyiČiauš’ ir-Enzelio; muilo’-fabrikas. - prof. Dūko; 
dirbtuves - Stę-iingio'į .Drahgausko ir Mlknevičįaus ; valgykla -• 
LechaviŠiaus;’.siuvyklos .- KripąviSiąųsį'.Urbonavičiaus ir kelių 
kitų;.,’foto-atel-jes - Anbrozevišįaus ir. Kvedaro.
Maradjyę Bieliūnas turi didelę foto'.reikmenų .parduotuvę ir atelję* 
Greta jo. parduotuves -yra ’Gineikų .juvelyrų, ir bižuterijos prekyba. 
Be Šių’ dar yra pora maisto reikmenų'prekybos .įmonių ir viena siu
vykla, Valenc i jo jų stalių dir btuves turi Dubauskas : ir Bund'elis*.

. Gražiai veda foto atelję Zavačkasį taip pat-ir Mąrpkajiškis Dieliu- 
. nas turi foto į radio.į gramofonų ir kitų reikmenų krautuvę. Vienas 
lietuvis turi auto garažą, ir- remonto dirbtuvę. '. ’
Qhivacoa miestelyje broliai Deveikiaį įsteigė ledų1fabriką-ir turi 
didžiausią šiame miestelyje tiaįsto prodūktų,-parduotuvę. Aušrota r" 
vedą-cukraus fabriko darbininkų restoraną. Taip pat^au'pasisekimu- 
veikia ir'lietuviškų dešrų dirbtuve, prlstątąųti dešras net į Ga- 

. racasa. ‘ ;
Barquisine’te veikia Dcrvojedaičio foto ateIjeį Korsako kirpykla' 
ir dar vieno, lietuvio >sūrių dir.b„tuve, . ' ? į '
Maracaibe puikiai.laikosi keturių žemaįoįų skalbykla, ■■ ų- 
Venęoueloje. garse ja lietuvis 'iiiŽinieriūš A.ilikalauskas. -lis ruošia 
planus naujoms, mokykloms, bažnyŠions. Jis jau yra .paruošęs apie 
150 planų įvairioms statyboms.
Reikia primintiį kad atvažiavusių'lietuviu, su aukstėsniu mokslu 
niekas neverčia nei griovių kasti, nei,’miškų kirsti, būtent: * .

’ <•
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teisi V. Akelis, M. Balutavišiusį. H.-Janužys',. inž.-Žalnieriunasį 
inž. TiŠčiauskas dirba stambiose įmonėse. kaip .bugąlterįaiį'ukio 
vadovai/'kiti vykdo. utėtybos darbus ir ji-ens- vadovaują/-, s.? 1.

' . 'Talp//yra gyvačių .ip moskitų kažkur toli džunglėse/ 'bet, yra
. ■ ir;-žmdnių/ kurie gyvena ir kuriasi. -Visur reikiujjant.rybes/' i^tver* 
• -nes ir. -pas i. tike j imo i ’ -. .". /•• ’ ■-.■/

Kultūrinėje srityje, lietuviai; taip, pat- jau pradeda reikštis-. 
-Dideli vaidmenį šiuo vaidina-Tcu.no Sabaliauskas-, Jo rupe.ščiu gau
tas leidimas Venecuelos Lietuvių-Saj-ųhgdj. steigti. Neseniaiųįvy- 
-ko ir steigiamasis susirinkimas Valeno'ijoje. Centro Valdyb^nfiš- ' 
.-rinkta: teisi, Nausėdą", J. Bieliūnas/' kuh.■ A,>. gabaliauskas, .’KŪkaajau- 
za/.'. inž,'V.J Venckus .--Revizijos komišijon:-ekom, A, Vabalas, M. Ba- 

.'liutavicius/--P-. ;Tumėnas; Garbes teisman: J. InĄrišįuniene, A.'Dir
žys ’ir Sidavavišiūs. ‘

Ypatingos-'’pagarbos 'šia susilaukia, kun. A. Sabaliauskas (salozie 
tis.)-. .Kas sekmadienį jis.važiuoja.ar■skrenda lėktuvų vis į naujų 
kolonijų, savo atsilankymu, jungdamas -visus lietuvius", suramindamas, 
jiems padėdamas. Jis visa savo laikų skiria lietuviams. ,ir garbe- 
jam", kad neieškodamas sau patogesnių, vietų e jo’ ten", kur-, reikalas 
saukia©. - ' ; ,-f,- jį-.

("Britanijos- Lietuvis” .’41’j nr l'jij?-- i.

, . 'Vakittijoje.

- Galutinai susiformavo Lietuvių Europos Sųjudžio Vykdomasis • 
Komiteyas/ kurio pirmininkas yra Vaclovas. Sidzikauskas,, vicėpir- ' 
minimas - prof o Juozus Brazai C J ,3 ir prof. Juozas Kaminskas į gene
ralinio sekretorius Bronius Bačiulis ir narys - Balys Gaidžiunjaa

• ("Lietuviųžinios" 35- nr).
- DP skaičius smarkiai mažėja.. Lieka seniai, našlaičiai ir nepa

jėgesnieji. Kai kuriose vietose-lietuvių skaičius per pus sumažėjų 
o kai kuriose tik vienas kitas liko. Emigracijai paspartinti 
VLIKas buvo sukvietęs rugsėjo pabaigoje., litine he ne atitinkamų orga
nizacijų atstovų pasitarimų. Pasitarime dalyvavo VLIK.O. pirmininkas

< prel. Krupavičius, Lietuvos Roūdonoj’o Kryžiaus pirmininkas Dr, Ja
saitis-, .BALFo direktoriai Valaitis, Rovaite .ir Masditi-s/ LTB CK ■ 
pįrmininkas Vyliaudas ir sekretorius- Noakas-i. Pasitarime paaiškėjo", 
kad tiksliu/žinių apie lietuvius Vokietijoją .neturima. Apytikriai' 
skaičiuojama/ kad Britų zonoje dar yra. apie ;įl.-odo/-' amerikiečių / 
zonoje - apie 9o 000/. o' prancūzų zonoje - likę'visai mažai, Eml-/ 
gracijos' paspartinimu tenka susirūpinti dėlto; kad JAV numatyto'ji 
DPI kvota netrukus bus išbaigta, Kad: į-šių kvotų Lietuviai pa-tekr? 
tų/ reikia/buto ir.darbą garantijų. Tuo tarpu garantijas turi tik-’ 
apie 6.00’0.’lietuvių.: Kitiems reikalinga parūpinti; BALĘaS Amerl-'» 
koje buvo-, paskelbęs, garantijų rinkimo vajų/ .bet' lauktų'jyaisių "jis 
nedavė, Šiuo laiku garantijų .į BALFo' centrų visai mažai ateina"/'" 
vos apie 100 per.menesį. Pasitarime .dalyvavę sutarė, kad vienin
telis būdas padėti dar 10*000 lietuvių.įvažiuoti į JAV yra indi
vidualines garantijos. Nutarta' įyykdyfi akcija raginant jau-į JAV 
įvažiavusius DP išdūoti garantijas.’ likusiems Vokieti jo jė,. Aptartą - 
planas ir kaip tatai .'įvykdyti. .Kas bus su tais lietuviais, kurie-* v 
del senatvės ar fizinio nepajėgumo neįaleė niekur emigruoti? •' •< 
,LRK’pirmininkas dr., Jasaitis mane/ kad reiktų palaukti IRO tary- '■» 
bos posėdžio, kuri? įvyks-spalio-men./ kur bus tas klausimas, svar
stomas, , ■ - ’ .’v’- ...

;("Britaųįjos. Lietuvis#-'41-nr) * . .'...'..t,’. -
" - Ženevoje .posėdžiaujanti.IRO generaline taryba nutarė. IRO veik- 
lų-.dar pratęsti -6-9-menėsiams.-^er- tų-.laikų norima’.įkurdinti apie.. 
100,000 Dl ir rūpintis;;JOjOOO' DP-/ kurie dėl amžiaus ir ’Sveikatos 
negalį emigruoti. . t .. .

■ (^Lietuvis" 26/27. rirj J-'; ’ ... ' . - " . ■
- Lietuvių Centrine Kartoteka j-pė"rkąlta: Iš ’Hąnau '.į.'ilttndhen -prie

Lietuvių Tautines BėiidruomeŠies- ę'eiįt^S Kąr^teib. Nuo/š; rų spalio 
1 d.Lietuviu Centrines Karto'tekbs’'..ad&’pšąs-.t°ks; Mtitiohen ;2// . 
Raučhstrassę .20.; . '. ■- ',/•/ A ■ ;■ . ■ .

. , V \ -♦' V. “. • . , >;.• ’
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LDŠ Biuletenio klausines

-15
Švedijoje

LDš Hallstahamiiaro, Skyrius š. m, rugsėjo 17 d. visuotinidme 
skyriaus narių sus ir ii kino perrinko Svyrinus Valdybų, nes buv.
Skyriaus Valdybos pirmininkas po P. Šalnaris“, išsikėlęs į Skarų, 
negalėjo pirmininko pereigų eiri.

Naujon Skyriaus ValdyboV. išrinkti: pirmininkas ir sekretorius 
p. Juozas Kapočius, iždininkas - p, Vladas Balčiūnas.

Revizijos Komisijom išrinkti: inž. p. Jonas Kriaučiūnas ir 
p. Kazys Balčiūnas.

Skyriaus narių skaičius, gerokai sumažėjo del emigracijos, bet 
Skyrius nepakriko. Visi Skyriaus nariai užsiprenumeravo "Pragied
rulius".

- LDŠ Lundo-Malmo Skyriaus Valdyba š. m. rugsėjo 25 d. pareigo
mis pasiskirstė sekančiai: p. Ignas Kazlauskas - pirmininkas, 
p. Vytautas Malevičius - vicepirmininkas", p. Jaroslavas Jaugelis - 
sekretorius. Skyrius turi IŠ narių.

Š. m, spalio 16 d. buvo sušauktas Skyriaus narių visuotinis 
susirinkimas. Susirinkimui pirmininkavo p. Kazys KostkeviČius ir 
sekretoriavo p. Brone Kazlauskiene, Skyriaus Valdybos sekretorius 
p. J. Jaugelis skaitė referatų "Mintys apie musų laisvų". Susirin
kimo pirmininkas susirinkimo vardu pareiškė širdingų padėkų pre
legentui už paruošta paskaitų. Po to buvo svarstytas klausimas 
LDS persitvarkymo. Referavo Skyriaus pirmininkas p. Ig. Kazlauskas 
Po diskusijų buvo vienbalsiai priimta tokia rezoliucija: "Prašyti 
LD§ Centro Valdybų imtis iniciatyvos Švedijos Lietuvių Bendruome
nei įkurti pagal laikinuosius RLE santvarkos nuostatus. Skyrius 
iš savo puses pasižada teikti ntro Valdybai, kuriant Lietuvių 
Bendruomene, Švedijoje", visokiariopų pagalbų",

Toliau "buvo svarstomas klausimas dalyvavimo savo įnašais Tau
tos Fonde. Po diskusijų buvo nutarta, kad kiekvienas Skyriaus na
rys, pagal savo išgales“, dalyvautų savo' įnašais Tautos Fonde. 
Ta pačia pfoga Š Skyriaus r oriai įneše savo įnašus, viso kr.", 
kurios persiųstos Centro Valdybai.

Taip pat buvo apsvarstytos LDŠ biuletenio klausimas. Svarstant 
paaiškėjo, kad dauguma Skyriaus narių gauna ir skaito kitų lietu
viškų spaudui todėl daugumos pasisakyta, kad biuletenis'į kaip pe
riodinis leidinysi nereikalingas.

Baigiant susirinkimui Skyriaus pirmininkas kviete visus Sky
riaus narius susimokėti "Pragiedrulių" prenumeratų.

LDŠ'Centro Valdyba nutarė leisti biuletenį^ manydama, kad dau
gumas lietuvių, Švedijoje negauna kitų lietuviškų,laikraščių. Ta
šiau aiškėja, kad tas prileidinas nepasitvirtino: daugumas gauna 
užsienyje išeinančius lietuviškus laikraščius. Todėl LDŠ biulete
nis į kaip periodinis leidinys, nėra reikalingas.

Jei kas negauna lietuviškų laikraščių, bet norėtų gauti", tai • 
jiems Centro Valdyba mielai padės norimų laikraštį, užsiprenumeruo- 
"t i •

LDŠ Centro Valdybos adresas: Litduiska Fbreningcn 1 Sverigeį 
Hantverkargatan 59, 2 tr.į Stockholm", telefonas 53 01 5^
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T A U T I EČ I AT,

1j48 meteis prie L.D.Švedijoj e.buvo įsteigtas Tautos 
Eondo Skyrius ir kreiptasi į Jus visomis galimomis išga
lėmis jį paremti.Su pasididžiavimu tenka konstatuoti,kad 
daugumas tautiečią,nepaisydami jokią asmeniniu,politiniu 
įsitikinimą,o vien vadovaudamiesi šūkiu,kad jokia auka 
nėra per didelė paremti kovojančius tėvynėje brolius-se- 
seris,suaukojo iš savo sunkiai uždirbamą pinigu palyginant 
nemaž ą sumą.

Iš jūsą suaukotą pinigą vietos reikalams nebuvo iš
leistas nei vienas ore,net ir raštinės bei pašto išlaidos, 
kurios 1948 metą bėgyje susidarė Tautos Fondo Skyriui, 
buvo padengtos L.D.S.Centro Valdybos.Visi surinktieji pi
nigai laikomi einamoje sąskaitoj e.Š.m.kovo mėn.pagal Tau
tos Fondo Valdytojo įsakymą/Vokietijoje/buvo pervesta 
pOOkr.,o likusieji pinigai tebėra einamoje sąskaitoje ir 
bus ir ateityje naudojami tiktai pagal Tautos Fondo Valdy
tojo nurodymus be išsakymus.

Iš negausaus Švedijos lietuvią būrio šiais metais 
daugelis iškeliavo į Jungtines Amerikos Valstybes,Kanadą 
ir kitus kraštus.Mus stipriai apėmė emigracinės nuotaikos. 
Tautos Fondas tapo dalinai užmirštas.Mūsą gretose jau pa
sigendama pačią veikliausiąją tautiečįą.Tai verčia mus-lik 
sius-dar daugiau susispiesti, dar daugiau parodyti ' _ ’
aktyvumo ir tautinio susipratimo paremiant,pagal savo iš
gales,kovą dėl mūsą brangios tėvynės laisves ir nepriklau
somybės.

Kai mūsą broliai-seserys anapus geležinės uždangos 
lieja kraują,būtą gėdinga,jei mes nors menkomis medžiagi
nėmis aukomis ne įsijungtumem į tą istorinę mūsą tautos 
kovą,vedama dar iki šiol pasaulyje negirdėtu didvyrišku
mu. ,

Pabėgelią gretoms retėjant Vokieti joje,mūsą broliams 
skirstantytis po visą pasaulį,kas kart didesnės ir dides
nės reikšmės įgija finansinis pajėgumas,kad vadovaujantiej 
veiksniai galėtą tarptautinėje plotmėje kelti mūsą tėvynės 
kančias ir demaskuoti raudonąją banditą gyvulišką siautė
jimą.

Mielas tautieti,kiekviena,nors ir mažiausia tavo au
ka,bus įnašas į tą žūtbūtinę mūsą tautos kovą.Lašas po 
lašo ir akmenį prakala! Kiekvienas pagal savo išgales!

Šia proga tenka,kaipo sektiną pavyzdį nurodyti Eskils- 
tūnos lietuvius,kurie minėdami 14-tą Birželio,surinko ta 
proga 6į kr. ir per p.J.Šiurną pasiuntė Tautos Fondui.Te- 
nebūnie nei vieno viešo ar asmeninio lietuvią susibūrimo, 
kur nebūtą surinkta viena,kita krona Tautos Fondai!

Aukas prašom siąsti Tautos Fondo sąskaiton adresuojan 
POSTGIROKONTO NR.35 06 p6,LITAUISKA FORENINGEN I SVE- 
RIGE-S TOCKHOLM

arba
B.ARŪNAS,STAltrADSVKGEN j8,tr,l-B R 0 M M A.

TAUTOS FONDO SKYRIUS prie L.D.Š. ■

_____0O0
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