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KOMUNISTAI RUOŠIA NAUJA KILPA
neranda bendros kalbos

Olimpinės nuoirupos
Ne viskas sklandu

Iki paskutinio karo diploma- 
a buvo slapta.Reiškia,kad 1
Įtarimai tarp valstybių ėjo 
e uždarų durų ir spauda bei 
nemanė apie derybas nieko 
Inojo iki nebuvo pasiektas 
nekis ar kitokis rezultatas.
būdu buvo išvengta propogan- 

ių kalbų,o derybų dalyviai 
ėjo laisvai pasisakyti ir 
reikia nusuleisti be pavo- 

s nustoti garbės ar gauti 
etimų.
Po karo diplomatija laikėsi 
os taktikos ir buvo manyta, 
visuomenė turi žinoti,ką 

atstovai dafo.Ir išėjo taip, 
dauguma derybų pavirti pro- 

andiniais susirinkimais,kur 
tovai drožė smarkias kalbas 
tindami vieni kitus ir tei
dami savo žodžius ne tiek 
ybų dalyviams su tikslu pri- 
1 prie susitarimo,kiek svar
usis padaryti ko daugiau pro- 
andos pasaulyje savo naudai, 
giausia.kad per tokias dety- 
atstovai negali atsitrauk
to savo padarytų parefcški- 
s tokie pareiškimai būna 

sai paskelbti.Viešosios dip- 
atijos gyvenimas buvo trum- 
,ir paskutiniu laiku vėl su- 
,žta prie slaptosios diploma- 
bs,ką rodo paskutiniai pasi
irtai del Berlyno Maskvoje, 
iiau ar slaptų derybų būdas 
eš geresnių rezultatų,tenka 
ai paabejoti.Būtų naivu gai
li, kad praėjusių kelių metų 
ybų nepasisekimai įvyko vien 
1 viešosios diplomatijos kal-

Vakarų valstybių,D.Britani - 
Į, JAV ir Prancūzijos, pasiun- 
įiai MasLvoje turėjo vienų 
linatymą su Stalinu,vieną su 
ptova padėjėju Zorinu ir net 
js su MOlotovu, ir nieko kol 
i dar nebuvo paskelbta.Yra 
Iiau žinoma, kad tų pasikalbė
jų tikslas yra išsiaiškinti, 
'yra galimumų naujoms deryboms 
ro Vakarų ir Sovietų Rusijos 
Į Berlyno ir kitų klausimų, 
piančių visą Vokieti ją.Než- 

kas buvo kalbėta per pasi
us Maskvoje,yra sunku spė- 

vi apie rezultatus.Galima 
iau peržvelgti situaciją,kaip 
'atrodo šiuo metu žinomų fak- 
šviesoje. 
Nežiūrint Sovietų blokados

Berlyne Vakarų valstybių pozi
cija yra gana stipri, ir dėlto 
būtų nedovanotina,jeigu jos pa
darytų nepagrįstų nusileidimų 
Sovietų Rusijai.Nėra abejonės, 
kad Rusija užblokuodama susis
iekimų su Berlynu,tikėjosi pri
versti Vakarų valstybes prašy
ti Kremliaus pasigailėjimo.Va
karai yra viešai užsiangažavę 
likti Berlyne,gi Sovietai manė 
savo blokada privesti Berlyno 
gyventojas prie bado,suirutės 
ir riaušių prieš Vakarų valsty-1 
bių okupaciją,ir to pasėkoje 
anglai .amerikiečiai ir prana 
cūzai būtų tufėją arba apleis
ti Berlyną,arba važiuoti į Mas
kvą ir klauptis prieš Staliną, 
kad šis nuimtų blokadą.Ir vie
na ir kita išeitis būtų turė
jusi katastrofingų rezultatų 
Vakarų-prestyžui.įbauginti vo
kiečiai ne tik Berlyne,bet ir 
visoje Vokietijoje būtų buvę 
priversti pakeisti savo nusis
tatymą ir vietoje remti Vakarų 
DemokratiJas,pradėti eiti kai- 1 
tu su komunistais,turint dėme
syje, kad jeigu Vakarai turėjo ’ 
apleisti Berlyną,ilgai netruks, 
ir Jie bus priversti apleisti 
visą Vokietiją ir jų užleisti 
Sovietams. Tai būtų smūgis vi- ! 
siems antikomunistams visoje 
Europoje,yra padrųsinimas So
vietų agentams vesti jų pradė
tų griovimo darbų dar sparčiau.

Dėka Vakarų valstybių tvir
tos laikysenos Berlyno klausi
mu ir nepaprastai sėkmingo oro 
susisiekimo,Berlyno gyventojai 
nebedauja,yra aprūpinti pačio
mis reikalingiausiomis gyveni- ' 
mui priemonėmis ir vietoje,kad 
sukilti prieš Vakarus,jie kaip 
tik pasidarė daug simpatingesnį 
Vakarų demokratijoms,rodo vie
šų ir arogantiškų antisovietiš
kų laikyseną.Panašius rezulta
tus Sovietų politika turėjo ir 
visoje Vokietijoje.Anksčiau 
vokiečiai priešinosi Vakarų vai 
stybių nutarimams dėl Vakarų 
Vokietijos valdžios ir parlamen 
to sudarymo,gi dabar jie Jau 
pakeitė savo nuomonę ir priža
dėjo Vakarų valstybių Londone 
padarytus nutarimus pilnai pri
imti ir juos vykdyti. Kaip pra
neša korespondentą i,Britani jos 
prestyžas Vokietijoje dabar sto 
vi pačioje aukštumoJe,ir anglai 
niekad neturėjo tokio popuita

rūmo Vokieti joje,kaip dabar. 
Iš Sovietų zonos gi pranešama, 
kad vokiečiai veda demonstara- 
cijas prieš Sovietas,dėl blogų 
gyvenimo sąlygų.Net pati komu
nistų partija turėjo pašalinti 
nemažai savo narių dėl neišti
kimybės .

Tokiai padėčiai esant,reikia 
tikėtis,kad Vakarų valstybės ne
padarys antrojo Miuncheno Mask
voje. Kiek matyti,Vakarai pasiū
lė Kremliui pradėti naujas de
rybas, kuriose dalyvauti už.r. 
minnisteriai.Kaip sąlyga tokiom 
derybom Vakarai reikalauja,kad 
Berlyno blokada būtų nuimta.Iš 
antros pusės,Vakarai nori išsi
aiškinti ar derybos su Sovietais 
atheštų kokių vaisių,prisimenant 
bandymus tuo kla tįsimu, kuri e bai
gdavosi visišku nepasisekimu. 
Sovietų Rusi ja, kalbama, kad sta
tanti sąlygas deryboms,iš ka
rių šios 3 yra svarbiausios! 
1.Sovietų dalyvavimas Ruhro 
krašto kontrolėje, 2.Sustabdy
mą s sudarymo Vakarų Vokietijos 
valstybės ir 3. valiutos refor
ma. Sovietai reikalauja,kad 
tik jų zonos valiuta būtų le
gali Berlyne.Vakarai sako,kad 
jie prieš tai nesipriešintų,jei
gu valiuta būtų visų keturių 
valstybių kontrolių©jama.Pana
šias sąlygas rusai yra statą 
ir per ankstyvesnes derybas dėl 
Vokietijos ir Vakarai su tuo ne
sutiko. Būtų tragiška, jei sovie
tams pasisektų Berlyno blokada 
priversti Vakarus nusileisti. 
Reikia tikėtis,kad Hitlerio 
"paskutiniai” reikalavimai dar 
nėra užmiršti..

GENEROLAS MOSCARDO LONDONO 
Sporto Olimpiadoje,kaip vie
nas iš Ispanijos sporto eki
pos vadovų. Meskime trumpų 
žvilgsnį atgal...

Istorijos lapuose dažnai 
skaitome apie įvairius did
vyrius, kurių žygiai liko į- 
amžinti.kad tokių žmonių pa
vyzdžiais sektų ir iš Jų dar
bų semtųsi sau dvasinio peno 
esančios ir ateinančios kar
tos.Tokių, pilna to žodžio pra
sme,vyrų ir šių dienų pasauly 
yra,ir kaip vienas is Jų-gen. 
Moscardo. ( žmonija gerbia 
mirusius,bet dažnai pamiršta 
gyvuosius didvyrius)

Ispanijos pilietinio karo 
metu (1936) gen.Moscardo su 
keliais kariūnais ir polici
ninkais, sėkmingai gynė Alca- 
zarų-tvirtovę prieš žymiai 
stipresnius puolančius bol
ševikus.Kada paaiškėjo,kad 
jokiomis priemonėmis generl. 
Moscardo negali būti paveik
tas pa si duoti, komunistai gri 
bėsi niekšybės...Jų vadas 
liepos 23,10 vai. paskambino 
generolui ir jam pasakė,kad 
jei jis nepasiduos,Jo sūnus, 
kuris buvo bolševikų belais
vis, bus nušautas...

Jaunutis Moscardo buvo at
vestas prie telefono ir turė
jo šį didvyriškų pasikalbėji-

gų ir mirk drųsiai.nes aš neį
galiu pasiduoti.
-Sudiev.mno mielas Tėve. 
-Sudiev,mano mielas sūnau.Aš 
pavedu tavo sielų Dievui.

Jaunutis Moscardo buvo tuo
jau sušaudytas Alcazaro gynė
jų akivaizdoje..

Tėvo ir sūnaus didvyriškas 
pasikalbėjimas buvo įrašytas 
ant paminklinės lentos,prikal
tos prie Alcazaro sienos.

e-

-Tėve, Jie sako,kad jeigu Jūs 
nepasiduosite, jie mane nužu
dys. Ką aš turiu daryti. 
-Mano sūnau.atlik savo parei-

Inos! Vakarų vai

Dunojaus-valstybių konferencija

Būtų
Juo tolyn - juo smarkyn 

įdomu,kaip J.Štrausas apaainuotų dabartinį Duno- 
s.Dunojus aiškiai Liks dabar raudo-il, jei jis būtų gyvas.Dunojus aiškiai Liks dabar raudo- 

as,ne tik politiškai,bet ir faktiškai,nes mėlynas jo 
anduo dabar dažnai nudažomas nekaltų žmonių krauju..
Didžiausia Europos upė tampa Sovietų upe ir vakarų val

dybės yra išmetamos iš jos kontrolės,rezulitate Belgrado 
onferencijos nutarimų.Sovietų Rusijos pasiūlyta rezolin
ija buvo dauguma^balsų priimta,kaip pagrindas tolimes- 
tos diskus!joms.Šioje konferencijoje Sovietai,su savo 
atelitais,turi didelę persvarų,ir visai nesiskaito su 
akarų nuomone.Sovietų rezoliucija siūlo,kad prekyba Du- 
ojumi yra laisva,o karo laivams upe gali naudoti tik 
unojaus valstybės ir į Kontrolės komisijų įeina- 
ulgarija,Jugoslav!ja,Čekoslovakija,Vengri ja,Rumunija ir 
feliau(po tapkos sutarties pasirašymo) Austrija.

Vakarų valstybių pastangos išgelbėti Dunojų iš Sovie- 
ų visiškos kontrolės nuėjo niekais.Nors Britanija tvir- 
ina.kad 1921m.konvenciJa tebėra galioje tol,kol nebus 
asiektas naujas vienbalsis susitarimą s,tų klausimų iš- 
pręsti Britanija pasiūlė Hagos tribunolui,bet rusai lai- 
osi nuomonės,kad 1921m konvencija jau nebeegzistuoja.

įdomi buvo laikysena konferencijos atžvilgiu Jugosla- 
1 Jos,atsimenant jos kivirčų su kominformu.Jugoslav!ja 
er visą konferencija remia S.Rusi Jos tezes,tačiau pats 
arš.Tito konferencijos metu buvo išvažiavęs iš Belgrado, 
is nepadarė nei vieno priėmimo Višinskiu!,kas paprastai 
lokiais atvėjai yra daroma.

dabar dažnai nudažomas nekaltą žmonių krauju.

PRANCDZIJOS VYRIAUSYBĖS SUNKUMAI
Naujoji koalicinė Prancūzijos vyriausybė susidarė su 

Įdėliais sunkumais pačioje savo gyvenimo pradžioje.Rei- 
alas liečia ūkinius klausimus.Finansų I’in.P.Rejtna ud, vie. 
nas iš stipriausių vyriausybės narių,paruošė įstatymo 
rojektų ūkinei krizei nugalėti .Pagal tų įstatymų, vyriau
sybė gautų labai plačias teises jos užsibrėžtai ūkinei 
>olitikai pravesti .Parlamentas, tačiau, bl jo duoti tokius 
?lačius įgaliojimus.Nors parlamentas šiandien ir pasi
liki M.Marie vyriausybe ir žino,kad ji šunybių neprida
rys,bet padėtis pasikeistų,jei valdžių paimtų kiti,kurie 
matus įgaliojimus galėtų panaudoti savo tikslams.Sekan
čių savaitę paaiškės ar pavyks išvengti naujos vyriausy
bės krizės Prancūzijoje.

Gerb.Prenumeratoriai rašydami Administracijai laiškus 
adresų pakeitimo ar prenumeratos pratęsimo reikalais, 
prašomi žymėti savo pren.Nr.,kuris žymimas prie adreso, 
prieš pavardę. ”BL" Administracija.

TRUMPOS ŽINIOS
SINGAPŪRAS. Tolimųjų Rytų 

Britų komisarai susirinko ap
tarti Pietų-rytų Azijos prob
lema s. Posėdyje dalyvavo Pietų- 
rytų Azijos gen.komisąrąs Mac 
Donaldas,Malajos Federacijos 
komiseras,Hongkongo gubernato
rius, Sara va ko gubernatorius ir 
šiaurės Borneos vyriausybės 
atstovai.Komunistų veikla Azi
joje sudaro rimtų pavojų Bri
tų kolonijoms.

ANKARA. Turkijos vyriausy
bė nutarė įsteigti Valstybės
Gynybos Tarybų,į kurių įeis 
kai kurie ministerial ir gen. 
štabo viršininką s.Kaip pažymi 
oficialūs 
a tsargumo 
p ta utinės 
laikams.

OTAVA. Atsistatydindamas iš

sluoksniai,tai yra 
priemonės esamos tar- 
padėties netikriems

SPRENDIMO IEŠKANT
Paliaubos Palestinoje yra labai neramios.Jas sulaužė,Jau 

ne kartų abi pusės,nors karas dar neįsiliepsnojo.Tačiau susi
tarimo dar nematyti. Viena iš svarbiausių problemų šiuo metu 
yra arabų pabėgėlių klausimas.Karui kilus,visi anbai iš žydų 
kontroliuojamos Palestinos dalies pabėgo ir dabar yra labai 
apverktinoje padėtyje.Žydai nesutinka su jų noru grįžti į sa
vo gyventas vietoves,nes sako tai būsiančiosw"penktos kolonos' 

Bernadotte buvo pasiūląs demilitarizuoti Šventąjį Miestų 
ir jį pavesti tarptautinei kontrolei,bet^žydai tų pasiūlymų 
atmetė.Iš kitos pusės,Izraelio už.r.min.Sertokas,per grafą 
Bernadotte,pakvietė arabus taikos deryboms.Tačiau arabai su 
šiuo pakvietimu nesutinka.Spėjama,kad šis žydų veikslias buvo 
grynai propagandinis,kad turėtų kuo kaltinti arabus.Gi arabams 
priimti žydų pakvletimą-reikštų pripažinti Izraelio valstybę.

Taigi,grafo Bernadottes uždavinys,juo toliau,tuo lab 1-- 
sunkėja,nes padėtis komplikuojasi. Ar pavyks surasti priimtinų 
s prend imą. ----  ■

OLIMPINĖS LENGVOSIOS ATLETIKOS VARŽYBOS PASIBAIGĖ

--------VVM1.----------------------
I. 100 metrų-H.Dillard(USA)

10.3 sek. (10.2 sek)
2.200 metrų-M.Patton, ( USA)

21.1 sek. (20.3 sek)
3.400 metrų-A.Wint (Jamaika)

46.2 sek. (46,o sek)
4.800 metrų-M.Whitfield(USA) 

lmin.49,2sek.(lmin.46, §)
5.1.500 metr-H.Eriksson(Sved) 

3min.49,8 sek(3min.43sek)
6.5.000 metr-G.Reiff(Belgija) 

14min.l7,6 sek(13min.58,2)
7.10.000 metr-E.Zatopek(Čekas) 

29min.59,6sek(29min.35,4)
8.3.000 m.su kliūtimis

T.Sjoestrand(S  vedi ja)
9 min.4,6sek( 9min.3,8 sek)

9. Maratonas (42 klm.195 mtr)
D.Cabrora(Argentina) 
2val.34min.51,6sek(2v,29ml9,2)

10. 50 kilometrų žygis,
J.Ljunggren (Švedija)
4 va 1.41m .52sek(4v.34m .o3sek)

II. 110 metrų su kliūtimis,
W.Porter (USA) 13,9sek(13,7)

12. 400 metrų su kliūtimis-
R.Cochran(USA)51,lsek( 5o,6)

13. Estafete 4x100 m.
Didž.Britanija 41,3sek(39,8)

14. Estafetė 4x400-
ŪŲA- 3min.L0,4sek(3min.8,2)

15. Šuolis į aukštį
J.ęinter (Austrai! ja )1,98m(2,11

16. Šuolis į tolį-
N.Steele(USA) 7,825m(8,13)

17. Trišuolig-
A^Ahman (Švedija)15,34m(16, om)

18. Šuolis su kartimi-
0.Smith (USA) 4,3om.(4,77)

19. Ieties metimas
is. Raute va a ra (Suomi ja )69,76m 

2čr. Diskas-
A.Consolini(Itali ja)52,78m.

21. Rutulio stinaimes-
W.Thompson(USA)17,o7m.(17,4o)

22. Kūjo metimas-
J.Nemeth(Vengr)56,o7m.(59,o) 
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10.000 metru žygis-
J.Mikaels son)Sved)45m43^2 s

Kandos liberalų partijos pirmi
ninko pareigų, Kanados rain.pina. 
Mackenzie King Liberalų parti
jos suvažiavime pasakė! "Komu
nizmas sudaro mūsų laikų didž
iausių pavojų, kuris graso žmo
gaus ir tautų laisvėms".Jo nuo
mone, laisvos tautos gali būti 
kiekvienu momentu priverstos 
ginti savo laisves, trečių kar
tų vienos kartos Laikotarpyje. 
Kanados liberalų partijos su
važiavimas išrinko naujuoju 
partijos pirmininku dabartinį 
už ft , r-m-t n i sterį Louis St.Lau- 
rentų.Suvažiavimes priėmė re
zoliucijų, raginančių Kanados 
bendradarbiavimų su Britanija, 
JAV ir visomis laisvomis vals
tybėmis Europoje, siekiant Siau
rės Atlanto saugumo santarvės.

VAŠINGTONAS. JAV Kongresas, 
priėmęs anti-infiacijos įsta
tymą, baigė savo 2-Jų savaičių 
sesi ją.Kongresas priėmė rezo
liuciją, kad iškilas svarbiam 
reikalui Kongresas turėtų bū- 

iau ti sušauktas dar prieš 1949m. 
sausio mėnesį,kada prasideda 
paprastoji sesija.

FLEW D ELKIS. Nepavykus dery
boms tarp Hyderabad© Nizamo 
vyriausybės ir Indi Jos,indų 
kariuomenė plečia savo veiks
mus Hyderabad© teritorijoje. 
Kitame krašto gale,Kašmlre, 
Indijos kariuomenė kovoja su 
Pakistano ginkluotomis pajėgom.

ATĖNAI. Sumušus graikų su
ki lėlius Gramos kalnuose,gau- 
ta žinių,kad sukilėlių vadas 
Markos.su savo štabu, išskrido 
nežinoma kryptimi.

OSLO.Norvegi Joje prasidėjo 
' lyg Šiol nematyto masto bando- 4-4 1 4 »voz»4 4<l T>4 1. n t oi mo ji mobilizacija. Pirmų Įtartų 
nuo karo pabaigos, sustaugė oro 
pavojaus sirėnos,kurios davė 
ženklų susirinkti į paskirtas 
vietas regullarės gynybos pa-

1.100 metrų-F.Blankers-Koen 
(Olandi ja)-11,9 sek(11,5sek)

2. 200 metrų-F.Blankers-Koen 
(Olandi ja ) -24, 4sek( 23, 6)

3. 80 metrų su kAiūtimis-
F.Blankers-Koen-U,2sek( 11,3) 

Estafetė 4x100 metrų- 
0landiJa-47,5(46,4) 
Ruthlio stumimas- 
]J.6stermeyer( Prane )13,75. 

. Šuolis į aukštį- 
A,Coachman( USA)1,68m(1, 71) 
Šuolis į tolį—

V.Gyarmati ( Vengr)5, 7om( 6,25)
8. Disko metimąs- 

M.0stermeyer(Pranc)41,92m(48,311 
’.24) ,

Kryžiaus personaiui.Septynių 
dienų laikotarpjr vyks kariuo
menės manevrai,o skautai turė
jo ryšininkų pratimas.

FRANKFURTAS.Į JAV zoną Vo- 
kietijoje atbėgo aštuntas čekų 
generolas,pabėgęs iš Čekoslo
vakijos po komunistinio perver
smo.Gen.Miroslav vadovavo Čekų 
kariuomenei d. Bri tani jo je Lai
ke karo.

MUZUIMONŲ ŠVENTĖ

Rugpiūčio 7 dienų,Musulmo
nų pasaulis šventė savo didž
iausių metinę šventę Id UI Fitr.

Atvaizde muzulmonų mečetė 
Kaune,kuri buvo pastatyta 1930 
Vytauto Didžiojo metais.

Kaip žinome,Lietuvos mozui- 
monai,kurių dabar yra apie 
5.000,gyvena mūsų tėvynėje 
nuo Vytauto Didžiojo Laikų, 
kada jie ^alyvavo, kaip sąjun
gininką i, Žalgiri o mūšyje.

Lietuvių išeivių bendruo
menėje taip pat jų yra tam 
tikras nuošimtis.

1

s%25c4%2585lyg%25c5%25b3.Net
m.su
Markos.su
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GYVENAMASIS LAIKAS
NEBŪKIME PENSININKAI BE SAIKO

------------------ Rašo,- J- CICĖNAS 
Nėra po ranka enciklopedi

jų ir negalima išvesti pilnu
tinė pensininko sąvokos kilmė. 
Vokiečiai,kaip klaikiai nuos
eklūs kompentencijos vykdyto
jai terminą "būti pensijoje" 
išreiškia įsakymu "an Bond ge- 
hen",atseit-jūrininkų terminu, 
išeiti už borto.J.Paškevičiaus
"Lietuviškai vokiškame žodyne" 
pensininkas apibrėžiamas kaip 
"Ruhes tandsbeamter",vadinasi, 
pareigūnas,esantis padėtyje 
"ramiai".

Pensininko vardas mūsuose 
įgarsėjo ypač po "liaudės"sei
mo, kai daugelyje rinkiminių 
apylinkių senas ir visų pažį
stamas Melchioras Putelė pats 
vienas surinko daugiau balsų 
negu prezidentas Justas Palec
kis ir kiti iš LKP/b/leib-gvar- 
dijos kartu paėmus.

Lietuvos valstybės gerais 
laikais įvairių buvo pensijų 
ir pensininkų,tačiau šiuo at
veju reikalas eina ne apie pen
sininkus tiesiogine prasme,o 
apie pensininkus,kurie kildi
nami iš visame pasaulyje pap
litusio angliško žodžio p e m- 
s e.Vieneri metai lietuvių DP 
praleisti D.Britanijoje duoda 
ne tik teisą.bet ir pareigą 
apie tai viešai rašyti ir kal
bėti.ne be pagrindo mūsų senų 
žmonių būdavo sakoma,kad pini
gai -galvažudžiai .Si tiesa ypa
tingai tinka politinei emigra
cijai.Politiniai emigrantai, 
kur jie bebūtų li&laikiną pas- 
togą gavą ir iš kokio rankų 
darbo bemistų,į pinigą turi 
žiūrėti kaip į priemoną §iaip 
taip prabūti,bet ne kaip į ga
lutinį tikslą.Jei kas apsiri
boja vien medžiaginėm gerybėm, 
pats save deklasuoja ir iš ko
votojo nuslvertina į paprastą 
duonos graužiką;kuris,dr.V.Ku
dirkos žodžiais,praeina be že
nklo, kad žmogumi būvąs.Visur 
ir visada turi būti dvasios 
kūno reikalų pusiausvyra.

Pirmieji D.Britanijoje bu
vimo mėnesiai dar buvo leisti
ni pagrindiniam kūno remontui, 
atseit-DP barakuose Vokietijoj 
sunaikintoms fizinėms jėgoms 
atstatyti,žmoniškiau apsivilk
ti ir įsigyti kitų kasdienio 
vartojimo reikmenų.Bet vėliau 
lygia greta privalu prisimin
ti ir nepamiršti kultūros rei
kalų.

Kiekvieno DP /D.Britanijo
je, darbdavių pageidavimu,rai- 
delytės DP pakeista į EVW, bet, 
žinokime,tatai tik formos skir
tumas /biudžete turi sau tinka
mą vietą užimti išlaidos lie
tuviškajai knygai ir lietuviš
kajam laikraščiui.Ak,jei būtų 
anketos būdu atsiklausta D.Bri- 
tano joje prisiglaudusių DP.’ "Kie 
išleista savai spaudai,"rodos, 
gauti duomens būtų didžiai ap
verktini.Tai skaudus savajai 
kultūrai abuojumo pažymys.Ma- 
ęo teigimas,deja,ne iš vėjo. 
Šiuo reikalu buvo atsiklausta 
įvairių socialinių sluogsnių 
DP.Vieni atsakė greit ir atvi
rai,kiti išsisukinėjančiai ar
ba iš viso nutylėjo.Apskritai, 
Gallupo pavyzdžiu,jau galima 
daryti išvadas.Tas išvadas sa
vo patirtimi patvirtina Vokie
tijoje išeinančios mūsų spau
dos atstovai salyne;

-Lietuvis politinis emigran
tas ima pamiršti savo pareigas 
gimtajam spausdintam žodžiui.

Padėtis jau gresmi.o kas gi 
bus ryt ir poryt .Kiekvienos 
šalies gyventojų kultūra įpra-
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sta matuoti paslankumu spaus
dintam žodžiui.Jei kas penkt- 
tas pilietis aktyviai atsilie
pia į naują knygą ir laikraš
tį, sakoma , kad padėtis dar nė
ra kritiška.Mes,deja,esame tą 
ribą peržengę kultūros nenau
dai.

Ypač iš D.Britanijoje pri
siglaudusių politinių emigran
tų pagrįstai reikalaujama dau
giau kaip iš kitų,ir šit dėl 
ko!90?o tautiečių yra amžiaus 
gražume ir savarankūs,be to, 
visi raštingi/o intiligentams 
žinotinaidaugiau iš Valstybės 
gavote,daugiau ir privalote 
grąžinti/.

Kalbėkime pavyzdžiais; 
-jei užeiname į klubą, geriame 
ne iš kaimyno,bet iš savo už
sakytos taurės,’

-jei ruošiamasi į iškilmes, 
vekkamasi nuosava ir išeiginė 
eilutė;

-jei važiuojama traukiniu 
ar autobusu,važiuojama sav o 
bilietu.

Mat,priešingu atveju,nedai
lu,nesmagu ir t.t.Argi šis e- 
lementarusis dėsnis nepritai- 
kintinas ir lietuviškajai spa
udai .Ar naudojantis kito nup
irktu laikraščiu ar knyga nė
ra tolygiai brakonieriškas žy
gis kaip ir įsibrovimas į sve
timą girią,kai čia pat už pe
ną ar šilingą galima turėti 
savo švaria iniciatyva ir sa
vo ištekliais pasirūpinti gė
rybių.

Rodos,visuotinai susirūpin- 
tina šit kuo;

-tebūna kiekvieno politinio 
emigranto garbės ir ambicijos 
dalykas užsiprenumeruoti bent 

i vieną lietuvišką laikraštį ir 
Į įsigyti bent vieną lietuvišką 

knygą kas savaitė ar kas mėnuo.
Lietuviško spausdinto žodžio 

I pirminis ir pats veržlusis šal- 
I tinis už Tėvynės ribų buvo ir 
kol kas tebėra vakarinės Vok- 

į ietijos zonos.Po birželio 20d. 
tai yra po valiutos reformos, 

; lietuviškoji periodinė ir ne
periodinė spauda atsidūrė iš 

i tikro sunkioje būklėje.Čia vi— 
I sų lygi pareiga ateiti su sa- 
I vo skatiku į pagelbą.Tos die- 
; nos,kada buvo įmanėma už vie- 
j ną cigaretą įsigyti vieną ar 
i dvi knygas,praėjo nebesugrįš- 
i tarnai.Mūsiškė knyga,jei paly- 
Į ginti su kitų tautų knygomis, 
yra žymiai pigesnė,bet mūsų 
žmogus apytuščiu kišenių.Tad 
didžiąją dalį lietuviško spau
sdinto žodžio atžvilgiu įsipa- 

I reigojimų,kuriuos beveik išim
tinai atlikdavo DP Vokietijo-

je.turi perimti broliai ir se
sės iškilą iš Vokietijos bara
kų ir jau gyveną kiekvienam 
normaliam darbininkui įprasti
nį gyvenimą,kitaip tariant,tu
rį nuolatinį darbą ir pastovų 
įplaukų šaltinį.

Niekas ir nieku būdu neįti
kins manąs,kad,sakysime, D.Bri
tanijoje prisiglaudą ir darbu 
apsirūpiną DP negalėtų,be ^Bri
tanijos Lietuvio",pastoviai 
prenumeruoti dar vieną iš ke
turių Vokietijoje dažniau pa
sirodančių laikraščių,taip sa
kant vieną iš šių!"Miųtis",Mū- 
gų Kelias","Lietuvių Žodis"ir 
Žiburiai".Tąsią pat nesuirs 
biudžetas, jei bus atsiminta, 
kad yra dar Vokietijoje trem
tinių knygos židiniaii"Patria", 
"Sudavija",^Atžalynas","Venta", 
"Tėviškė"',’Talka" ir kt.leidyk
los, kurios dirba visų mūsų,vi
sos mūsų Tėvynės laisvei ir 
kultūrai.

Lietuviškąjį laikraštį ir 
lietuviškąją knygą tremtyje 
išlaikysime gyvus,o per tai 
ir patys išliksime gyvi, tik 
bendromis pastangomis,bendru 
rėmimu ir bendru iš jų naudos 
sėmimu.Kas numoja atpakalia 
ranka į mūsų periodiną ir ne— 
periodiną spaudą,pasirodančią 
už Tėvynės ribų,nėra garanti
jų, kad ateityje taip pat nepa
sielgs ir su kitais gyvybiniais 
tautos reikalais,nes pilieti
nės atsakomybės stoka ar mažė
jimas juk žmogų demoralizuoja 
visuotinai.

Malonu žinoti,kad iš bara
kų Vokietijoje iątrūkąs DP čia 
pat atkunta civilizaciniu at- 
žvilgiulįsigyja radijo apara
tą, laikrodį,švaresnę eilutą 
ir t.t.Bet tolygiai žinotina, 
kad kultūringas žmogus,ypač 
politinis emigrantas,negali 
apseiti ir be laikraščių ir 
knygų savo gimtąja kalba.

P.Rusecko redaguotame "Knyg
nešyje" yra paminėtas vienas 
piemenukas,kuris,kol savo ska
tiko netarėjo,"Aušros ” pasi
skaityti šventadieniais nuei
davo net kelioliką verstų.Taip 
brendo ryžtas kovotojas už Lie
tuvos laisvą ir kultūrą.Ar a- 
no šviesaus piemenuko atmini
mas nedaro priekaištų ar bent 
įspėjimo mūsų dienų lietuviui 
tremtyje.

Yra užsieniuose įvairių rū
šių gėrimų,rūkalų,ėdalų ir ap
valkalų, tai faktas,bet perniek 
jų garsas,nors ir rėksmus,prieš 
politinių emigrantų kultūros 
židinius,kuri uos sudaro laik
raščiai ir knygų leidyklos.Ai
man, į Tėvynės laisvės ir kul
tūros reikalus žvelgdami per 
siaurus pens Įninku 
akinius,nė tik žalojame savo 
natūralų veidą,bet įžeidžiame 
ir pačią Tėvyną.

LONDONO LIETUVIŲ CHORO piimoji repe
ticija po vasaros atostogų bus 17/VIII. 
8,3o v.v. Lietuvių Klubo salėje.

TĄ DIENĄ,KAI STALINAS MIRS

PPasaulyje ^Pasižvalgius
Iš "MAGAZINE DIGEST"

i KURIS IŠ PENKIŲ ŽMONIŲ P AGRI E- 
i BS STALINO VIETĄ. AR JŲ KOVA
ISSIPLĖS IŠ KREMLIAUS IKI NA
MINIO-VIDAUS KARO, ATNEŠDAMA 
NAUJĄ SOVIETŲ POLITIKOS KURSĄ

Naktį žiūrėdamas į Raudonąją 
AiĮjkštą,galėjai pastebėti,kad 
beveik visos šviesos Kremliuje 
buvo uždegtos.Paslaptingi vy
rai, kurie sudaro stipriausią

pasaulyje valdantį vienetą,pa
prastai dirba iki vėlaus Lai
ko, ilgokai po vidurnakčio.Bu
vo jau arti rytas ir senos pi
lies Bizantiški bokštai ryšk
iai atsimušė berausiančio dan
gaus fone.Bet Kremliaus švie
sos vis dar tebedegė. Keliais 
blokais toliau,didžiulės spau
stuvės spausdino specialią ry
tiną laidą "Izvestijos",skel
biančią Maskvos gyventojams 
oficialią įvykių versi ją .Bet

Kovoj ančio j e .Lietuvoj
BUSIMOJI LIETUVA PARTIZANŲ AKIMIS

Lietuvos partizanų laikraštis "Kovos Keliu" viename iŠ s 
vo Nr.rašo- "Jau laikas būtų pasisakyti.kokių norėtume maty 
ateities Lietuvą. Ne už dvarus,ne už kapitalus kovoja šiaad 
laisvės ištroškus Lietuvos partizanas,bet už naują gyvenimą 
sukurtą demokratiniais pagrindais. Ateities Lietuvoje ūkini 
kas,naujakurįs,savanoris neneš bulvių centnerio į ketvirtą 
kštą.kad gautų vieną litą. Nepakąsime,kad kaž kokie neaiški 
kilmės margasparniai mėgintų atgauti savo dvarus tada, kai a 
gelis tikrų lietuviškų žemės artojų šeimų kovos dėl duonos 
nio. Turės būti pravesta pilna žemės reforma,duodanti galim 
bą visiems lietuviams turėti nuosavą žemės sklypą. Ateities 
reiakalas visus žemės ūkyje dirbančius aprūpinti nuosavais 
mės sklypais 8-15 ha.ploto,žiūrint žemės rūšies ir vietos.; 
švarūs vertelgos tegul nemano,kad kada nors vėl atsidarys s 
vo kromelius ir mėgins gerai pragyventi apgaudinėdami žmone

Mokyklose jaunimas turės būti auklėjamas tautiškai krikš 
ioniškoje dvasioje.Moksląs turės būti prieinamas platiems 1 
dies sluoksniams.Krašto ginkluotosios pajėgos turi pateisin 
savo buvimąNe paradams jos ruošiamos,bet laisvei ginti. Vai 
bės aparatas turi imtis inciatyvos sureguliuoti pagrindinį 
klausimą-ekonominės srities sutvarkymą. Valstybės kapitalai 
turi būti nukreipti ten,kur jie atneštų daugiausia naudos k 
štui.o ne ten,kur nori paskiras aklas biznierius.Valstybės 
pitalas turi tarnauti visuomenei .bet nebūti atskiro indi viii 
lėbavimo šaltini u.Lietuvos miškų plotai turi būti padidinti 
Krašto kultūrinis ir ekonominis lygis priklauso nuo tobulo 
susisiekimo išsivystymo,todėl į susisiekimo reikalus turi b 
ti atkreiptas dėmesys.Asmens.žodžio ir sąžinės laisvės turi 
būti įstatymu apsaugojamos.Visų piliečių teisės prieš įst.ti 
ri būti lygios.Lietuva-žemės ūkio kraštas, jos gerovė prikiši 
sys nuo žemą dirbančiųjų gerovės.Kraštas šypsosis ne tada,k 
da praskleidus fraką šypsosis savo balkone vilos savininkas 
bet kada su šypsniu veide sermėgėtas artojas rinks nuo savo 
žemės brandžių varpų derlių.Darbininkai savo gyveniJfo dienai 
praleisti neturi būti įgrūsti į pelėsiais dvokiančius rūšim 
ar maitintis nuo ponų stalo atliekamais trupiniais.Jų ir ją 
šeimų ateitis turi būti užtikrinta."

beveik kiekvienas žinojo... 
Stalinas mirė.

Šita scena,vienoje ar kito
je formoje gali įvykti bent 
kuriuo laiku,nes Stalinui jau 
68 metai ir jo sveikata silp
nėja, jo atostogos prie Juodo
sios jūros kas kart ilgė ja-pra
ėjusiais metais jis buvo iš
vykus iš Kremliaus 5 mėn..

Kaip ir su kiekvieno žmo
gaus gyvenimu,klausimas yra 
ne "jei Stalinas mirs",bet 
"kai"..Tas laikas ateis,jis 
gali būti labai arti,gali pa
vėluoti,bet viena aišku-jis 
ateis.Ir kai jis ateis,pasau
lis bus liudininkas .didžiau
sios nuo Imperatoriaus Augus
to laikų,kovos už valdžią. 
Ir ištikrųjų, paralelė gali bū
ti labai artima.Kai Augustas 
mirė,valdžia pateko į keturių 
grupių rankas-senato,imperato
riaus dvaro,biurokratijos ir 
armijos-legijonų.Jie kovojo 
tarp savąs,iki legijonas už
valdė imperiją.

Dabartinė padėtis rodo,kad 
Stalinui mirus liks 4 ar 5 
įpėdiniai.

Sovietų vyriausybės silpny
bė yra ta, kad jos aukštai ver
tinama vienybė yra priversti
nai primesta iš viršaus.Tiesa, 
Stalinas nėra toks absoliutus 
diktatorius,koks buvo Hitler
is. Jis yra pakankamai gudrus, 
leidžia politbiurui dalyvauti 
visuose pasisakymuose ir nuta
rimuose, o pats vikriai sugebė
jo pasilaikyti paskutinio ar
bitro poziciją.Viso to Stali
nas pasiekė pastatydamas apie 
jį susigrupavusius žmones po
romis vienus prie§ kitus.Kaip 
šitas straipsnis parodys,lygs-

dalykas.kad Stalinas paliks 
užantspauduotą dokumentą,kur 
bus atidarytas jam mirus ir 
kuriame jis nurodys savo pas 
rinktą įpėdinį.Bet atsiminti 
juk ir Leninas buvo tai pada 
rąs.bet tai nieko nereiškė,a 
juk Leninas specialiai praJJ 
kad Stalinas nebūtų prilei J 
prie bent kokio vadovavimo" 
vistik Stalinas pasigrobė ra 
džią ir laikė per metų metus 
tą Lenino dokumentą paslapty 
Taigi ir jo paties prašymas 
gali susilaukti to paties 11 
kimo..

Yra tikra,kad kiekvienas 
iš jo gabių ir sumanių lelte 
nantų yra negailėstingas ir 
ambicingas.Neįmanoma,kad jie 
galėtų ilgai valdyti lygios 
atsakomybės sistemoje.Istori 
ja parodo,kad šiokiame valdy 
me negali būti ilgo pastovia 
Tačiau,disciplina,įkvėpta ko 
munizmo, gali kuriam laikui 1 
kalizuoti kovą vien Kremliuj 
Ir galutinas valdovas dar g# 
Ii būti neaiškus kelis mėnes 
ius po Stalino mirties.iki k 
kūrentai nebus pašalinti vie 
nas po kito.Bet kai tas įvyk 
mes galime pamatyti naują pa 
sisukimą sovietų politikoje, 
kaip tas įvyko po Lenino mir 
ties. Kur politinis kursas, 
pasisuks,priklausys nuo t<^ 
laimės vidaus kovą. •

Štai trumpi škicai b&sinij 
konkurentų.

Molotovas, užsienių r.koni 
sąrąs,yra geriausia žinomas 
amerikiečiams dėl savo dažnę 
veto ir pasipriešinimų JTO 
susirinkimuose.Jis yra išbtn 
11 metų minister!ų Tarybos 
pirmininku.Jam dabar 57 m.

vara,kurią Stalinas sukūrė tarp 
savo leitenantų .yra nuostabi 
(šach ir kontrsach struktūra) 
stabdžių struktūra.

Stalinas pasistengė sudary
ti tokią padėtį, kad nei vien
as žmogus pavieniui negalėtų 
išmesti JĄ iš valdžios.

0 kai diktatoriui mirus pra
sidės kova dėl vyriausios val
džios, tada priklausys viskas 
nuo atskirų kovotojų energijos 
ir apsukrumo. Visai galimas

.n" LJ< ~~ -iį—ūa-r,.—

Jis simbolizuoja vyriausybės 
struktūrą .Geriau, nei kas ki
tas, jis žino kaip palaikyti 
biurokratijos mašineriją,ir 
spėjama, kad Molotovas yra St 
lino pasirinktas įpėdiniu.
Bet,nežiūrint to,kalbama,kad 
Molotovo žvaigždė leidžiasi, 
jo prestyžas Rolitbiure yra 
gerokai nukentėjus,nes jis 
"sudirbo" santykius su Vaka- 

(nukelta į 4 pusi)

Tai buvo labai senai. Tai buvo ne tais,mūsų vadi
namais geraisiais laikai s,bet dar seniau. Tai buvo 
dar tuomet,kai mano vienintelis troškimas buvo-užau
gti ir atkeršyti...suaugusiems.

Taigi anais laikais aš turėjau vieną anų dienų 
draugą,mūsų kaimo siuvėjo sūnų,lankantį drauge su 
manimi mokyklą. Gal todėl,kad ir jo vardas buvo to
ks pat,o gal todėl,kad jo tėvas turėjo didelę armo
niką,© gal ir todėl,kad ir šis siuvėjo sūnus ir aš 
augome be motinų,mus rišo didelė ir,atrodė.neperski
riama draugystė. Ir taip mes buvome draugais iki ke
tvirtosios klasės. 0 šioje klasėje mes būdami jau 
ava jojome kuo būsime, ką veiksime baigą gimnaziją. 
Abu ėjome į moksleivių ruošiamus vakarėlius, o atos
togų metu-abu į svetimus žirnius.

Mano draugas buvo didelis svajotojas. Jis net ei
lėraščius rašė. Apie draugystę. Apie amžinąją meilų. 
0 ši,pastaroji,ir atnešė mūsų draugystei drumzliną 
dieną; mes abu įsimylėjome Dargužiu Katrą,mūsų kai
mo gražuolą. Katrės širdelė sviro mano pusėn. Bet 
pasibaigus atostogoms,mes grįžome į gimnazijos suo
lus ir mūsų draugystei vėl išaušo saulėtos dienos.

Vieną pavasario dieną,tai buvo paskutiniosios mok
slo metų dienos,į mūsų klasą,direktoriaus T yd1mas, 
atėjo saugumo policijos valdininkas. Atėjo ir išsi
vedė mano draugą.

Tada niekas mūsų nežinojome kodėl ir kur išsive
dė siuvėjo sūnų.

Ir taip ilgus metus aš jo nemačiau. Žinojome,kad 
jis Kalnaberžės namuose. Žinojome ir už ką.

Praėjo keleri metai. Gyvenau tada Kaune,Jonavos 
gatvėje. Vieną darganą rudens vakarą į mano kambarį 
įėjo 'jaunas vyras. Tai buvo siuvėjo sūnus,mano būvąs

draugas. Jis atėjo nakvynės ir mano paslaugos ieško
damas. Jis buvo pabėgąs iš Kalnaberžės ir turėjo vi
sus reikiamus dokumentus kelionėn į Argentiną.

Po dviejų dienų aš jį palydėjau Klaipėdon. Iš lai. 
vo jis man nemostelėjo skepetaitę atsisveikinimui 
ir daugiau aš jo nemačiau ir nesusirašinėjome.

Vakar,nakįį, jis mane aplankė čia,Anglįjoje,Brook- 
lands hostelyje. Jis buvo skoningai apsirengus ir 
jojo dešinės rankos pirštą puošė akį veriantis žie
das.
- Sakyk,iš kur tu tokį gražų žiedą gavai - užuot 

pasisveikinąs,puoliau svetį šiuo nemandagiu klausimu
- Tavo Edi man jį dovanojo,- atsakė jis,išdidžiai 

žiūrėdamas į blizgantį auksą.
- Nuo kada tu šią moterį pažįsti - paklausiau vėl, 

1b savo balse girdėjau augantį pavydą.

- Mums abiems šitame tavo mažame kambareljrje prit: 
ktų oro, jei man tektų viską papasakoti nuo pradžiai 
Aš tau čia pasakysiu tik mūsų pažinties vaisių..
- Tu su ja susižiedavai!- nutraukiau jo sakinį.
- Ne,ne. Mes apsėjome ir be šito. Aš vedu ją ir ji 

sios pageidavimu,atėjau tave pakviesti mūsų vestut
- Sveikinu!...- prakošė mano virpančios lūpos žoa 

o pačiame širdies dugne gėlė pavydas ir nežinomas 
balsas rekte rėkė; - atsirado jaunikis! Svieto per 
ėjūnas,bolševiko gabalas...Ir,tarsi norėdamas nu t? 
kti susidariusią tylą,siekiau lentynoje cigaretės. 
Vaišindamas svetį vėl paklausiau!
- Tu žinai,kad aš myliu Edi.
- Taip. Ji man tai sakė.
- Kodėl lendi į mūsų tarpą.
- Ar tu manąs klausei anuomet,kai aš mylėjau Dargi 

žiu Katrą.
- Tai buvo vaikų žaidimas!
- 0 dabar - suaugusiųjų,- atsakė jis ir vėl juok* 

Mano ankštame kambarėlyje tiek maža vietos,kad
mus skiria vos aprindžio atstumas. 0 jo juokas tok 
didelis ir tiek keršto pritvinkęs,jog mes nesuteljk 
me kambarėlyje, ir aš siekiu durų rankėnos išstumti 
neprašytam svečiui...

- Kelk,greičiau! Jau penkios. Pavėluosi į darbą! 
Miegi,lyg užmuštas! - išgirdau stiprų beldimą į du 
ris ir pažįstamą balsą,kas rytas žadinantį mane s c 
kiam ir neįprastam angliakasio darbui. Tai buvo pi 
mas rytas Anglį jo je,kada aš nepaprastai džiaugiaus 
kai mane pažadino iš miego...
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J VENTRY. Liepos 25 Coven trio 
ariželpos Draugija surengė 
■obūvį. Gausiai atsilankė vie
šniai senieji ir naujai atvy
tieji lietuviai. Pobūvis pra- 
ėgo jaukioje nuotaikoje, pelik
anas dalyviams gražių įspūdžių

Pobūvis davė Draugijai £.2/l( 
elno.Nutartavir dažniau daryti 
okius pobūvius.

Vienam Draugijos nariui su- 
ižeidus. Jau pradėta mokėti pa- 
alpa, tai pirmoji pašalpa, 
ei anksčiau kam ši organizaci- 
a buvo nesuprantama,bei nepri
eina, tai dabar įsitikinama 
as naudingumu.

Tikimasi,kad narių skaičius 
yniai padidės. „ .

KODĖL VID.ANGLIJOJE ORGANIZUOJAMA LIETUVIŲ KATALIKŲ 
BENDRUOMENĖ

Australijos
Kas kart vis daugiau mūsų 
sutiečių atvyksta į tolimąją 
astrai!Ją.Kiek plati ir įvai- 
1 Austrai! ja, tiek ir mūsų tau
te č tams tenka susidurti su 
sbai įvairiais darbais,apsi- 
yventi, vieniems toliau, kitiems 
rčįau didesniųjų centrų.

Štai guli laiškas iš Austra
lia, kuriame vaizdžiai apra- 
®as darbas cukrinių nendrių 
tyje.

Šiuo metu cukrinių nendrių 
duose dirba apie 200 lietu- 
lų. Kiekviena grupė susideda 
5 9 vyrų ir vienos moters, 
sdangi Jaunų mergaičių vien- 
imgių neskyrė prie vyrų dar- 

•jupių, tai paėmė po vieną 
ją vedusių,neturinčių vai- 

}.Taip,kad vyras eina į dar- 
(,o jo žmona lieka namuose 
r pagamina maistą,Uždarbį da
inas! visi po lygiai,lygią 
alį gauna ir moteris.Kiekvie- 
!i grupei yra paskirtas tam 
Ikras plotas cukrinių nendr- 
j-4 Ūkiai iškirsti. Iškirti- 
j sezonas 5-6 mėnesiai.Visų 
4 grupių gyvenimas primena 
igonų gyvenimą-pas vieną ūki- 
Inką padirbus 3-4 savaites, 
rupė.su visu savo turtu-man- 
s keliasi pas kitą,ir taip 
Įsą sezoną ratu važiuoja nuo 
leno pas kitą Ūkininką.

Gyvename skardiniuose bara
mose, kurie yra be stiklinių 
angų.Tiesa,langai yra,bet.. 
Sardinia!.Jeigu nori atidary- 
1,reikia iš vidaus paremti 
i lazda,tada įeina šviesa ir 
lip prasivėdina barakas.

Darbas prie nendrių yra sun
ns ir nešvarus.Pirmiausia tam 
Ikrą plotą,paskirta iškirsti, 
>giname,kad greičiau eitų 
>as,kad nekliudytų žolės. 

it išdeginant žoles,labai ap
tiks ta pačios nendrės ir ker
int jas taip išsisuodinama, 
ad net sunku žmogų bepažinti, 
nkenčia ne tik veidas,rankos 
r kūnas,bet ir drabužiai, 
ai gi pareiname iš darbo juo- 
L.kaiLp velniukai.O nusipreu- 
ti labai sunku, nes čia nėra 
rengtų prausyklų.Bet išradi- 
ams nėra galo. . .kabiname ki- 
irą tam tikrose budelėse au
šta! palubėje ir taip po vie- 
ą nūs i prausiame. Darbas la
ši vargina,nes mes nesame į- 
ratę toki, darbą dirbti.

Norint uždirbti,reikia stip- 
iai padirbėti.Už vieną toną 
ukirstų ir sukrautų į va gona
itis nendrių moka 9 šilingus 
r 1 peną.Už nedegintas nend- 
es moka iki 10 šilingų.
Seni australai darbininkai 
tko.kad Jie į dieną uždirba 
> 3-4 svarus.Mes to pasiekti 
ir negalime .Mums išeina į die- 
į, maždaug, po 1 svarą.Dirbam 
dienas savaitėje.
Tai daug-raaž taip atrodo 

Įsų gyveniiįas. Tiesa, čia pas 
is dabar žiema,bet taip šil- 
5,kai p Lietuvoje vidurvasary.

Kas bus vasarą,Dievas žino.
J. J.

Paskutiniu laiku vietinėje Anglijos lietuvių spaudoje buvo j 
įdėtos tendencingos informacijos šie Vid.Anglijos lietuvių R. 
Katalikų Bendruomenės tikslus ir nepagrįstai tvirtinama,kad ta? 
nauja organizacija,turinti tam tikrus "paslėptus" politinius 
tikslūs.Ryšium su šiomis lietuvių visuomenę klaidinančiomis in
formacijomis, Vid. Anglį jos Lietuvių R.Kat.Bendr.Centro Komitetas 
randa reikalą duoti šiuo klausimu platesnį paaiškinimą.

1948m.kovo mėn.Bradforde miesto ir apylinkės lietuviams pra
šant ir vietos anglų kat.Vyskupui sutikus,Bradforde apsigyveno 
lietuvis kunigas,kuris buvo paskirtas dvasios vadu Vid.Anglį jot 
je gyvenantiems lietuviams.Minėtas kunigas apsigyveno vienoje 
anglų kat.klebonijoje ir jo išlaikymo išlaidas apmokėti yra 
įpareigoti visi čia Vid.Anglįjoje gyvenantieji lietuviai kata- 
ikai.Vid.Anglijoje gyvenantieji lietuviai kat.yra išsklaidyti 

mažais būreliais plačioje apylinkėje ir kunigas juos regulia
riai gali aplankyti tik esant lėšų apmokėti kelionės ir kitas 
išlaidas.Iš pradžių kunigas bandė tai padengti surinktomis au
komis pamaldų metu.Netrukus paaiškėjo,kad šių lėšų yra per ma
ža, iš antros pusės kai kur buvo daroma nemalonių priekaištų, 
kad kunigas surenkąs stambias pinigų suma s.Išvengti šiems ne
susipratimams, Vid.Anglį jo je buvo pradėta organizuoti lietuvių 
kat.bažnytiniai komitetai,kurių pagrindinis tikslas-padėti iš- 
la ikyti Bradforde gyvenantį lietuvį kunigą ir sudayti sąly
gas pamaldoms.Tokiu būdu atsirado apie 13 komitetų ir dar vis 
organizuojami nauji.Tačiau nesant raštiškų bendrų nurodymų ko
mitetams, lėšų surinkimas buvo nesklandus,neplaningas ir visą 
laiką vilkinamas. Esant tokiai padėčiai,Bradfordo bažn.komite
tas, susitarus su vietiniu lietuviu kunigu,ėmėsi inciatyvos 
centralizuoti visus veikiančius bažn.komitetus ir tam tikslui 
paruošė atitinkamas taisykles-įstaJus,kurie normuotų ir derin
tų visų komitetų finansiną veiklą.Šiuo tikslu buvo sušauktas 
1948.VII.11 visų komitetų pirmininkų suvažiavimas,kuris pri
pažino minėtų taisyklių-įstatų reikalingumą.Kadangi visi lie
tuviai katalikai automatiškai sudaro lietuvių kat.bendruomeną, 
tad šiuo vardu suvažiavimas ir pavadino kitataučių jūroje at- 
sidūrusįą lietuvių katalikų mažumą,t.y.Vid.Anglį jos Lietuvių 
R.Katalikų Bendruomene,'gi pavadinimas "parapija" yra netikslus, 
nes paskirtas religiniams reikalams kunigas neturi klebono 
teisių ir priklauso vietiniams anglų kat. parapijų klebonams. 
Kad Lietuvoje buvo kitaip tvarkomasi,-nėra ko stebėtis įkas at
simena mūsų materialines ir moralines sąlygas Tėvynėje ir 
tremtyje, tam aišku,kad tremtis-tai ne Tėvynė.Gyvenant svetur, 
atstovaujant savo Tėvynę Lietuvą,kiekvienam lietuviui katali
kui turi būti džiugu,jog mes galime sudaryti vieną bendruome
nę ir galimais būdais palaikyti savo tautinį ir religinį cha
rakterį. Tikra prasme bendruomenė tai ne kokia visuomeninio 
a«r politinio pobūdžio organizacija'tai vieno tikėjimo ar vie
nos tautybės žmonių kompaktinis sąmbūris.

Svarstant suvažiavime finansinius reikalus,buvo prieita iš
vada,kad, jei atsirastų lėšų perteklius,jas galima būtų panau
doti švietimo ir socialiniams tautiečių reikalams.Todėl ati
tinkamai buvo formuluoti tikslai,būtentIrūpintis lietuvio ku
nigo išlaikymu, religinių ir tautinių tradicijų palaikymu, vai
kų mokymu ir auklėjimu,karitatyvine pagalba varge esantiems 
tautiečiams.Taigi,pagrindinis tikslas lieka,kaip jau ankščiau 
minėta,kunigo išlaikymas,kuris dabar Centro Komitetui ir suda
ro pagrindinį rūpestį.Kiti minėti tikslai yra šalutiniai ir 
jie nieko bendro su "politiniu antspalviu" neturi.

Vid.Anglijos L.R.K.Centro Komitetas labai apgailestauja, 
kad kai kurie atsakingi už lietuvių veiklą asmenys lengvai pa
tiki piktos valios žmonių skleidžiamiems gandams ir savo nelo
giškais ir be pagrindo išvadžiojimais kursto lietuvių visuome
ną. Vid.Anglijos LKB Centro Komitetas,apsvarstęs spaudoje iš
keltus minėtus išvadžiojimus ir kaltinimus,nutarė nekreipti 
dėmesio į tai ir pradėtą darbą tęsti visu uolumu,kad Vid.An
glį jos lietuvis kunigas galėtų sėkmingai tęsti pastoracinį dar
bą, stiprindamas kiekviename lietuvyje meilę savai Tėvynei ir 
Dievui Vid.Anglijos LKB

Centro Komitetas

Sleafordo stovyklos lietuviai lauko darbuose

MANCHESTERIO PADANGĖJE
Rašo -K. Barėnas

Malda

O Tėve mūsų, Kurs danguj esi, 
Tebūna žemei šventas Tavo vardas, 
Žmonių tebūna šventas milijardams 
Ii- amžinas jų laimės ilgesy.

Ir teateina Tavo karalystė...
Tevaldo Tavo, Viešpatie, valia
Ir tuos, kur žemės kloniuos klysta, 
Ir tuos, kurie danguj—visų vargų gale.

Kasdienės duonos duoki mums, maldauju. 
Tėvynės kvepiančios rugiais;
Pavasarį palaiming mažą saują. 
Ruduo, kad nenustelbtų jos dagiais.

Atleisk visas kaltes širdies benamės. 
Kaip ji atleido ii' kaip ji atleis;
Nevesk, silpnos, pagundymų keliais. 
Bet gelbėk ją nuo pikto. Amen.

MES TIKIME Į LIETUVOS PRISIKĖLIMĄ!

taul Močiutės vėl atidaro dainų skrynelą.ir autobusas linksmas 
ligi pat Manchesterio.

SMŪGIS PO SMŪGIO, BET LIETUVIS VIS KELIASI.
Man jau yra teką tašyti,kokias skurdžias patalpas turi Man

chesterio Lietuvių Klubas.Bepiga buvo prieš karą,kai lietuvių 
kolonija žydėJo.Tuomet čia gyveno maždaug 600 lietuviškų šei
mų, kurios būrėsi apie Klubą.Jie tarėjo čia ne tik puikų klubą 
ir salą,bet ir savo bažnyčią.Vien šv.Kazimiero vardą turėjusi 
bažnyčia (Oldham Rd.) su įrengimais anuomet kaštavo apie 8.000 
svarų.Bažnyčios smilkytuvas (kodilas) būvąs gryno aukso,bene 
vienintelis toks visoje Anglijoje,Tuomet lietuviai savo vaik
ams turėjo ir lietuvišką mokyklą.Sianaieninis Klubo šinkorius 
Antanas Muraška su pasigėrėjimu prisimena tas dienas,kai jis, 
tuomet dar mažas berniukas,patarnaudavo lietuviškose pamaldo
se. Reikėjo poros stambių smūgių,kad viskas nuriedėtų iki da
bartinės skurdžios padėties.Pirmą jį smūgį sudavė vietiniai len
kai. Jų intrigų dėka lietuviai neteko savo pirktos ir puikiai 
įrengtos bažnyčios su visais priklausiniais.Vyskupas atėmė ją 
iš lietuvių ir atidavė lenkams.Tai buvo didelis smūgis.Tuomet 
iširo ir mokykla.Daugumas kolonijos narių,stipriai paveikti, 
pasitraukė į nuošalų.Bet tas smūgis nebuvo mirštamas.Likusie
ji pasiryžėliai vėl nusamdė klubui patalpas ir vėl pradėjo 
veikti,kol užėjo pastarasis karas,sudavus antrąjį smūgį.Jauni
mas išėjo į karą,susiaurėjo visas judėjimas, todėl likusieji 
nebepajėgė išlaikyti geros patalpos ir prisiglaudė mažame kam
pelyje.Tik ir šis smūgis toli iki mirštamo.Jaunieji grįžo iŠ 
karo ir įsijungė į lietuviškąjį gyvenimą.į Manchesterį ir apy
linkes privažiavo tremtinių.Šiaip ar taip kalbėsime,klubas yra 
centras,kur kiekvienas ieško jungiamosios rankos.Tik visam kam 
trukdo neturėjimas žmoniškesnių pa talpų.Todėl jau antrąjį dar
bo pusmetį pradėjusi dabartinė Klubo valdyba didžiausia rūpes
tį nėšiojasiCkaip įsigyti geras patalpas.Valdybos pirmininko 
S.Misiukevičiaus surinktomis žiniomis,reikėtų 3.000 svarų, ir 
patalpos per kelis mėnesius išdygtų.Tą savo projektą jis pasiū
lė liepos 18 d.sušauktame Klubo narių susirinkime,bet Klubas, 
turėdamas per 1.500 svarų savų pinigų,tegali tik pažymėtąją 
sumą paskirti patalpoms įsigyti,bet už tokią sumą nėra patal
pos .Tiesa,dabartinė valdyba taip puikiai tvarkė reikalus,kad

ideley Stovykloje liuoslaikis 
foto B.Brazdžionio.

LIETUVIŠKAS PIKNIKAS SU DAINOMIS.- Manchesterio Lietuvių Klu 
bo pirmininkas Simas Misiukevičius pasakojo man,kad senieji 
lietuviai čia kasmet suruošdavo po porą išvykų į tas vietas, 
kur gyvena didesnis būrys lietuvių. Susitardavo su tais lietu
viais, pas kuriuos ruošdavosi,pasisamdydavo kelis autobusus ir 
važiuodavo.0 nuvažia-toę nusisamdytoje salėje pa šokdavo,padainuo
davo, pasivaišindavo ir pasišnekėdavo.Kai kasdieniniame gyveni
me yra gana daug pilkumo,tai šitokios šviesios ir įspūdingos 
valandos būdavo neužmirštamos ilgai,iki kitų metų, kol nauja 
išvyka duodavo naujų įspūdžių.

Šiemetinė išvyka,įvykusi liepos 11 d.,buvo kiek kitokia. 
Nuo pat ryto maišėsi lietus.Kas užsirašė važiuoti,vis dėlto 
rinkosi į Klubą,prie kurio laukė du autobusai.Jaunimo,tiesa, 
maža tarp išvažiuojančiųjų,naujųjų vos tik keletas,bet užtat 
senieji tėveliai ir močiutės,nepaisydami lietaus, išlaiko gerą 
nuotaiką.Močiutės į mažus butelaičius’ išvažiuodamos įsipylė po 
vieną kitą stiklelį,kiekviename autobuse įdėta po porą dėžių 
alauš.Autobusai dar nespėjo išsukti iš Manchesterio,kai pasi
girsta močiučių daina.Bepiga manchesterietiems dainuoti,kai 
jos savo tarpe turi dvi žilas dainininkes,niekad nepavargstan
čias. Senoji Muraškienė šiandien kažkodėl nelinkusi dainuoti, 
bet Levickienė traukia dainą po dainos,atidariusi savo turtin
gąją liaudies dainų skrynelę.Tos dainos ir apsiblaususius,mie
guistus išjudina.

Kalnų keliais sukame į pietryčius,pro garsųjį druskos mau
dyklų miestą Buxton (čia jau prieš šimtą metų rinkdavosi svei
katos ieškoti Londono turtingieji aristokratai),kol pasiekia
me tarpukalnėse išsiraizgiusį, taip pat mineralinių vandenų mau
dyklėmis išgarsėjusį Matlock miestelį.Tai tikras austrų Hohen- 
bergas.pric kurio prisišliejusį Furthofą savo "Svetimų kalnų" 
rinkinyje yra apdainavęs Bernardas Brazdžionis.Tik šis dides
nis už aną austrų baltąjį miestelį,turtingesnis ir ne toks bal 
tas.Ir upė čia didesnė,ir jos vanduo žalių žaliausias,kaip pa
krantės medžiai ir krūmai(anoji austrų upė geltona,kaip kinie
čio veidas).

Matlockas - mūsų kelionės tikslą s.Lietuvių čia negyvena, to
dėl pasiekę kelionės tikslą ir pasistiprinę lengvais pietumis, 
išvykos dalyviai būreliais pasisklaido po miestelį; kas į kal
nus pasigėrėti vandens išgraužtomisolomis,kas žaliais paupiais, 
o vienas kitas jaunesniųjų susirado vietą,kar skystymėlis šva
riausiai iššluoja kišenę.Mums keliems teko dalyvauti vietinės 
rožių karalienes vainikavimo iškilmėse.

Apie vidudienį ir dangus pragiedrėjo.Kai visi susirenka grį
žti namo,rodos,daugybė naujų įspūdžių teleis tik snausti.Kur

per pusmetį gauta 280 svarų pelno,bet naujas patalpas įsigyti, 
atrodo,būtų galima tik visų miesto ir apylinkės lietuvių pas
tangomis .Skaičiuojama, kad mieste ir.apylinkėse esama apie 
800 lietuvių tremtinių.Jei visi sudėtų po svarą-dar neužtektų 
bet po porą sumetę ir klubo kasoje turimuosius pridėję tikrai 
įsigytume pa talpas, kr.r galima būtų ir pašokti ir padainuoti, 
ir visokiems pasirengimams pasiruošti.Ten taip pat išsitektų 
ir bažnyčia.

Matydami,kad Manchesterio srities lietuvių jungiamasis cen
tras tegali būti tik Lietuvių Klubas,keliolika naujai atvyku
siųjų įsijungė į Klube narių eiles.Karščiausias senųjų ir nau
jųjų lietuvių į vieną bendruomenę susijungimo idėjos salinin
kas ir populiarintojas yra dabartinis Klubo pirm.S.Mislukevi- 
čius.Jo teisingai memoma,-visi bendrai rūpindamiesi,nepajusi
me, kaip vėl sudarytume gražią koloniją,turinčią erdves patal
pas ir galinčią nudirbti ne vieną darbą.

BTTŪZIAZMAS MIRĖ, BET MIEGA NE VISI.
Pirmasis tremtinių entuziazmas jau perdegė ir atslūgo.iširo 

ir mišrusis,ir vyrų chorai,ir šokių grupė.Toms grupėms vado
vavusieji žmonės vieni pritrūko laiko,kiti entuziazmo,o treti 
gal šiek tiek daugiau pradėjo vertinti smulkias intrigas,negu 
lietuviškąjį bendrą darbą.Šiuo tarpu tik nusiskundžiama,kad 
nėra žmogaus,kuris galėtų vesti chorą(nebent pasisiūlytų toks 
iš kitur ar iš naujai atvažiuojančiųjų).

Kas mėnuo čia atvažiuoja kun.J.Kuzmickis pamaldų laikyti 
(jei susidarys atitinkamos sąlygos,jis ruošiasi visiškai per
sikelti į Manchesterį).Jam pasisekė įgyvendinti bažnytinio 
choro idėją.Tam kol kas mažam chorui vadovauja R.Dargytė.

Liepos 17 d.kun.J.Kuzmickio paskaitėle Klubo patalpose 
trumpai paminėta Dariaus ir Girėno mirties sukaktis.

Lietuvių Sąjungos skyriai kai kuriose miesto dalyse įsistei
gė jau ankščiau.Liepos 16 d.tokį skyrių,pagaliau įsteigė Ecc- 
las lietuviai,į komitetą išrinkaaami J.Starą,V.Dijaką ir G. 
Gladkauską.

Tik prašvitus pavasariui,pradejo darbą krepšininkai.vado
vaujami G.Gladkausko. Ji jau yra turėjusi keletą rungtynių. 
Liepos 18 d.prie Lietuvių Klubo įsteigta sporto sekcija,ku
rios organizatoriais išrinkti Povilaitis ir Gladkauskas.Klu
bas sekcijai paskyrė 30 svarų sporto drabužiams,apavui ir įran
kiais įsigyti.

Šiuo metu aiškinamos sąlygos ir galimybės lietuviškiems 
\ausdiniams šiame mieste gimti.
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ŽINIOS

MARIONETINIS PREZIDENTAS
Vengrijos parlamenta s, kaip 

ir buvo tikėtasi, "vienbalsiai" 
išrinko,vieton atsistatydinu
sio Dr.Tildy,naują prezidentą 
Arpadą Szkasitsą,buvusį socia
listą, sujungė ją socialistų par
tijos su komunistais.

Katalikų atstovai Vengri
jos parlamente prieš balsavi
mą apleido salę ir balsavime 
nedalyvavo.

BUK AREŠTAS.Visos pri va č io s 
ir bažnyčios išlaikomos mokyk
los Rumunijoje suvalstybintos. 
Mokyklos išlaikomos svetimų 
valstybių lėšom!s-uždaromos. 
Suvalstybintų mokyklų turtas 
pereina valstybės žinion.Vi
sose mokyklose įvestas priva
lomas rusų kalbos mokymas nuo 
pat pradžios mokyklos.

VAŠINGTONAS. JAV pradėta 
statyba 16 naujų karo laivų, 
kuriems bus pritaikyti pasku
tiniai technikos laimėjimai 
ir praėjusio karo meto prak
tika. Kiti,33 laivai perstato
mi .Lėktuvnešiai pritaikomi 
didiesiems keturmotoriams lėk
tuvams, statomos povandeninės 
sistemos ir 1.1.

NEW YURKAS. Amerikos komu- 
nistų partijos pirmininkas W. 
Fosteris,parti jos suvažiavime 
pareiškė,kad JAV prezidento 
rinkimuose komunistai neišsta- 
tys savo kandidato,bet balsuos 
už H.Wallace.
* BOGOTA♦ Kolumbi jos vyriausy

bė. JAV prašoma,sutiko leisti 
padaryti tyrinėjimus naujam 
kanalui,kuris jungtų Atlantą 
su Ramiuoju vandenynu.Kanalas 
būtų įrengtas apie 200 myliu 
žemiau Panamos kanalo.

SINGAPŪRAS. Britų komisaras
Pietų-rytų Az’i jai P.M.MacDonald 
kalbėdamas per radiją pasakė, 
kad Malajų komunistai buvo nu
tarę rugpiūčio 3 paskelbti Ma
lajus Sovietine respublika.Bet 
jiems buvo sukliūdyta ir "už
uot leidus įsakymus iš vyriau
sybės Rūmų.jie džiunglėse lai
žo savo žaizdas"-pasakė p.Mac 
Donaldas.

dovai.Mes gi norime kalbėti 
apie savo Dunojų.Jis yra mūsų. 
Didžiosios valstybės neturėtų 
kreiptis į mus,kaip į kolonijų 
tautas."
'J BERLYNAS. Sovietų žinių age- 
ntūra oficialiai pranešė,kad 
Sovietų biuras prie Berlyno 
oro saugumo Centro įteikė pro
testo laiškus Vakarų valstybė
ms- jų atstovams,reikalaujant, 
kad jie imtųsi "neatidėlioti
nų priemonių oro saugumui virš 
Berlyno ir Sovietų zonos nuos
tatams įgyvendinti.
® DONDONAS.į Burtonwood areo- 
dromą,tancashire,atvyko JAV 
aviacijos aptarnaujamas perso
nalas, kuris turi paruošti vie
tą atvykstantiems iš Amerikos

PASAULIS
Kai prieš du metus Angli- 

sporto vadovybė pranešė, kad

Rašo musų korespondentas
A. MASAITIS

Belgradas. Dunojaus konfe- 
rencija nutarė priimti Rusijos 
pasiūlytą naujos konvencijos 
projektą,kuris bus tolimesnių 
diskusijų pagrindu.Prieš Rusi
jos projektą balsavo Prancūzi
ja, gi JAV ir Britanija susilai
kė.Rumunijos už.r.min.,žinoma 
komunistė Pa uker, žiūrėdama į 
Prancūzijos delegacijos pusę, 
pasakė i "Atrodo, yra s tinki a u iš
mokti ką nors naujo,nei užmir
šti seną.Vakarų valstybės kal
ba su mumis lyg kolonijų vai-

keliems šimtams karių.Sis areo- 
droraas laike karo buvo JAV ka
ro lėktuvų baze ir dabar bus 
atidarytas JAV lėktuvams C54, 
kurie tarnauja Berlyno maisto 
tiekimui. į Angliją atvyko pa
pildomai 30 JAV supertvirtovių 
B.29,kurios prisijungs prie 
60 anksčiau atvykusiųjų ir ap
sistojusių oro bazėse rytų An
glijoje.
O GLASGOWAS, į Galsgovo uostą 
įplaukė JAV lėktuvnešis,iš ku
rio iškrauta pirmoji partija 
JAV naujausio tipo naikintuvų 
"Skooting Stars".Naikintuvai 
vėliau skris į JAV zona Vokie
tijoje.
« TEL-AVIVAS, Izraelio už.r. 
min.M.Sertok,po pasitarimo su 
JT tarpininku grafu Bernadotte 
pareiškė,kad Izraelio vyriau
sybė kviečia arabų kraštų vy
riausybes Palestinos taikos 
deryboms.Saugumo Tarybos pas
kelbtos paliaubos, kai p rodė 
pranešimai, iš abiejų pusių 
buvo nuolat laužomos.
9 AMMANAS.Trans Jordan!Jos ka
ralius Abdulla,kaIbėdamas apie 
žydų siūlomas taikos derybas 
pasakė,kad prieš pradedant bet 
kokias derybas,turi būti išsp
ręstas arabų pabėgėlių klausi
mas.Kaip žinoma,žydai atsisa
kė leisti pabėgėliams grįžti 
į savo namus Palestinoje.pa
nešimai iš Artimųjų Rytų rodo, 
kad arabai nėra linkę sėstis 
su žydais prie apvaliojo sta
lo taikos deryboms.Arabai ai
škina, kad derybos su žydais 
automatiškai reikštų Izraelio 
valstybės pripažinimą,ko jie 
nenori padaryti.
• BELGRADAS.JuodkainiJos res
publikoje, Įeinančioje į Jugos-

Jos _ _
1948 metais Londone bus P.Spor
to Olimpijada, daug kas į tai 
žiūrėjo labai skeptiškai.Dauge
lis net įrodinėjo,kad Anglija 
būdama sunkioje ekonominėje pa
dėtyje negalė s tinkamai tam pa
sirengti, o blogas Olimpijados 
suruošimas ne tik kad neatnešiąs 
Anglijai jokios naudos,bet prie
šingai-daug kuo Jai pakenksiąs. 
Dabar Olimpi jadai įpusėjus, pa si-, 
rodo, Jog tie būkštavimai buvo 
be pagrindo.Visų vadinama "pen
sininkė" tam didžiuliam įvykiui, 
reikalaujančiam nepaprastų orga
nizacinių gabumų,laiko, žmonių 
bei didelių lėšų,pasirengė daug 
geriau negu,kad buvo galima ti
kėtis.Daugelis įžymių užsienio 
sporto asmenybių jau viešai pa
reiškė, kad ši Londono Olimpija
da daug kuo viršyja net triukš
mingąją arba,geriau pasakius, 
prabangingą 1936 m.Berlyno Olim
pi jadą, kuriai tuometinė Vokieti
jos valdžia,propčgandos tikslais 
nieko nesigailėjo.

Kalbant apie šioje Olimpija
do Je dalyvaujančias valstybes 
tenka pasakyti,kad stipriausia 
iš jų pasirodė esanti USA.Ji su

kers-Kben paliečia baigmės juos
tą kartu,bent taip atrodė žiūro
vams. Deja, viena iš judviejų tu
ri būti paskelbta laimėtoja.Tam 
kebliam klausimui išsprąsti į 
pagalbą atėjo,pirmą kartą OlimO 
piJadoje vartojama baigmės foto 
nuotrauka.Pasirodo,jog olandė 
vis dėlto pirmoji paliatė juos
telę ir todėl titulas buvo sut
eiktas jai,nors abiejų laikas 
tas pats-11,2 sek.

Nemaloni staigmena ištiko ir 
USA estafetą 4! IdO m.Wright per
imdamas lazdelę iš Ewell peržen
gė perėmimui skirtą ribą ir už 
tai amerikiečių komanda su lai
ku 40.5 sek. buvo diskvalifikuo
ti .Pirmo ji vieta buvo pripažin
ta D.Britanijos komandai,kuri 
tą distanciją prabėgo per 41.3 
sek.Savaime aišku,jog toks net- 
tikslus amerikiečių Lazdelės per

surinks daugiausia pirmų vietų, 
bet ir kitos tautos proporcingai 
neatsilieka,išskyrus AnglįJą.Ji 
Jausdamos! esanti šeimininkė,lai 
kosi kukliausiai-iki šiol dar 
teišsikovojo tik vieną pirmąją, 
vietą.Bet Olimpijada dar nepasi
baigė, dar prieš akis tebėra dvi
račių lenktynės ir boksas,kame 
Anglija turi įdėjusi daugiausia 
vilčių.

Dabar šiek tiek apie pačias 
kovas.

Lengvoji atletika.
Lengvosios atletikos varžybos 

jau pasibaigė.Nežiūrint paskuti
niųjų dienų didelio lietaus,ku
ris labai pakenkė bėgimo takams, 
vis dėlto tiek bėgimuose tiek 
kitose lengvosios atletikos ša— mėdana 100 m. piankimą laisvu

stambių pakeitimų vyriausybė
je. Viceprezidente s ir 3 minis
terial pakeisti.Maršalas Tito 
keičia pareigūnas sau ištiki
mais asmenimis.
• VIENA. Sovietų valdžios or- 

ganai Austrijoje sutiko leisti 
Britų piliečiams pravažiuoti 
keliais,kurie buvo uždaryti 
liepos 24 dieną.

lit
Krepšinis.

Krepšinio turnyre dalyvam 
23 tautos.Visos jos burtų kel 
buvo suskirstytos į keturias 
peš,kuriose kiekviena komanda 
žaidė su kiekviena.Kiekvienos 
grupės, pirmosios dvi komandos 
surinkusios daugiausia taškų, 
eina į finalinį,aštuonetuką.! 
jį pateko! USA,Čekoslovakija, 
Brazilija, Uragvajus,KorėJa.Ci 
Meksika ir Prancūzija.

Pamačius keletą rungtynių, 
niausią į akis krito,aukšta P: 
tų Amerikos krepšininkų žaidii 
klasė.Meksikos komanda be abe 
nės yra gražiausiai žaidžiant: 
šioje Olimpijadoje.Jos vedana; 
be galo didelės spartos žaidii 
yra ištisa kombinacijų grandį 
kurias ji vykdo iš kiekvienos 
padėties,kai tik į savo ranka: 
perima kamuolį.Visos kitos ko-

ėmimas labai mažai arba net vi- nandos, įskaitant ir USA žaidž! 
siškai neturėjo įtakos į rezul- paprastai.Savaime aišku, 
tatus.bet vis dėlto taisyklės 
lieka taisyklėmis...

Vidutinių distancijų bėgimuo
se švedai vis dar yra nenugaliu 
mi.Taigi,niekas ir nesistebėjo 
kai H.Erikson ir L.Strand,abu 
švedai,pasidalino dvi pirmąsias 
vietas 1500 m.bėgime.

Kitą staigmeną sutelkė,spor- 
topasaulyje mažai žinomas Arthur 
Wint/Jamaika/ laimėdamas pirmą 
vietą 400 m.bėgime.Šios distan
cijos favoritais buvo laikomi 
jamaikietis H.Me.Kenley ir ame
rikietis M.Whitfield.A.Wint tu
rėdamas 190 cm. ūgį ir gana sun
kų svorį,yisada buvo blogas star- 
tuotojas.Sį kartą atsitiko tas 
pats! kol jis išvystė savo pil
ną greitį,H.McKenley jau buvo 
apie 20 m.priekyje nuo jo.Apie 
40 m.prieš galą A.Wint pralenkė 
H.McKenley ir atbėgo pirmuoju 
neparodydamas jokių pavargimo 
žymių. ■

Plaukimas.
Danija,per laikus garsi savo 

plaukikais,šį kartą turėjo ilgai 
laukti kol pagaliau Greta Ander
sen suteikė jai pirma titul*.Įni

.padare 
wieną kitą kombinaciją iš ceni 
ro ar nuošalės,bet toli gražu

( Atkelta iš 2 pusi) 
karais,jo programa,vietoj lai
mėti Rusijai laiko ir erdvės, 
išstatė likusi, pasaulį karo 
rikiuotėje prieš ją.

A.Ždanovas,51 m.greit ky
la. Jis yra komunistų partijos 
centro komiteto sekretorius, 
kominformo organizatorius, 
anti-amerikoniškos kovos vi
same pasaulyje vadas.Rusi jos 
viduje,Ždanovas prižiūri ką 
piliečiai galvoja,pravešiame s 
"valymus" tarp menininkų ir 
rašyto jų, kurie nuklydo nuo 
partijos linijos.Tai riebia- 
veidis,malonios išvaizdos vy
ras,bet tikrumoje jis yra kie
čiausias Rusijoje kovotojas, 
jis pravedė žygį prieš Suomi
ją, jis vadovavo Leningrado gy
nimui s i nuo nacių.Zdanovo stip
rumas yra partijos stiprmumo 
atspindys .Nuo karo pabaigos 
partijos narių skaičius padi
dėjo iki 5 mil.Anot D.Russell, 
Ždanovas,kai kariais atvejais 
gali pasirodyti stipresnis ir 
kietesnis net už Staliną.Zda
novo susirūpinimas sustiprin
ti partiją tiek,kad ji būtų 
stipresnė ir už kariuomeną,pa
rodo jo baimę dėl sekančio 
konkurento.

Maršalas Bulganinas,Rusi jos 
ginkluotųjų pajėgų vadas yra 
tas konkurentąs.Bet kokiose 
peštynėse dėl krašto valdžios, 
Bulganina s yra žmogus,kurto 
reikia pasisaugoti,nes isto
rija parodo,kad kas turi armi
ją savo rankose,tas turi daug 
šansų likti laimėtoju.Tačiau 
iki nesenai,ožkabarzdis,52 m. 
Bulganinas buvo,palyginamai, 
mažai težinomas.Jis pasižymė
jo Maskvos gynime ir nuo tos 
dienos nuolat augo galioje, 
tuo tarpu kai kiti generolai 
ir maršalai buvo nustumti į 
nuošalę.Stalinui pasitraukus 
jis užėmė Krašto apsaugos mi
nis t erio vietą,o prieš metus 
jis liko ir Premjero pavaduo
toju.Nors jis yra armijos vjtr. 
vadas ir jos neabejotinas po
nas, jis turi kur kas platesnį

patyrimą,nei daugumas kitų 
profesionalų karių.Prieš kai 
kurį laiką jis sėkmingai vado
vavo daliai sunkiosios pramo
nės,o taip pat buvo Valstybės 
Banko galva.Gabus karys ir pir
mos rūšies administratorius. 
Bulganino asmenyje ir glūdėtų 
tikras perversmo pavojus,kuris 
pašalintų dabartinį,rėžimą,jei 
ne du kiti žmonės- Žukovas ir 
Beria.Stalina s gudriai už ša cha- 
vo Bulganiną,pawesdamas savo 
ištikimam maršalui G.Žukovui 
vadovavimą Kaukazo ginkluotom 
pajėgom,kur Stalinas praleidžiu 
daugiausia laiko ir,yra faktas, 
kad Bulganinas negali pajudėti 
Beri Jos nesekamas..

L.Berija yra slaptosios po
licijos šefas ir Jis kiša nosį 
į visų kitų pretendentų darbą. 
Su universitetiniu išsilavini
mu ir mokslininko palinkimais, 
Beri ja,kaip ir Stalinas yra iš 
Gruzijos,turi 49 m.amžiaus,jis 
vadinamas policininkų karaliumi 
Berija imasi darbo-žiūrėti pro 
rakto skylutę su mokslininko 
šaltumu,ir Jei bent kuris iš 
jo konkurentų pabandytų dary
ti perversmą,Beri ja žinotų api 
tai prieš sąmokslininkams ga
lutinai susiorganizuojant,nes 
savo žinioje jis turi labai 
platų šnipų tinklą.Ir jei ki
tam būtų sunku pasigrobti val
džią be Berijos sutikimo,tai 
jis taps galėtų bandyti,pa
šalindamas nepageidaujamus as
menis sau iš kelio..Taigi,at- 
rodytų.kad Berija gali turėti 
paskutinį žodį. Bet gudrusis 
Stalinas,Malenkovo asmenyje 
pridėjo dar vieną stabdį prie 
komplikuotos politinės lygsva
ros sistemos.

G.Malenkovas,45 metų,kaip 
Politbiuro narys,yra jaunas. 
Malenkovas yra gero išsilavi
nimo. Jo galia remiasi dviem 
faktoriais—pirma,jis yra par
ti jo s centro komiteto sekreto
rius, tai vieta iš kurios ir 
Stalinas pradėjo karjerą,ir 
antra-jis yra administracinio

koše pasiekia puikių rezultatų. 
Kaip 1936 m.Berlyno Olimpijada i 
davė nuostabų bėgiką Jesse 0weną 
taip šiais metais Londone iški
lo Olandų bėgikė Fanny Blankers- 
Koen.Būdama 30 metų amžiaus bei 
dviejų vaikų mėtine,šioje Olim
pi jado j e F.Blankers-Koen laimė
jo tris pirmąsias vietas /100m. 
200 m.ir 80 m.su kliūtimis/ir 
šiuo metu ji yra laikoma grei
čiausia pasaulio moterimi.Dau
giausia jaudinanti kova lengvo
je atletikoje buvo tarp minėtos 
F.Blankers-Koen ir garsios ang
lų bėgikės Maureen Gardner 80 m. 
sa kliūtimis bėgime.Po nevykusio 
olandės starto iškarto į priekį 
išplėšia M.Gardner ir australie
tė S.Strickland,bet,deja,neilgam 
Po penktos kliūties jau visos 
trys bėga vienoje linijoje.Prieš 
pat galą australiete šiek tiek 
atsilieka, o M.Gardner ir F.Blanj

stiliumi.Jaunas gimnastikos ir 
šokių studentės G.Andersen lai
mėjimą prieš prityrusį "vilką” 
amerikietą Ann Curtis reikia lai 
kyti labai vertingu, nors abi at-* 
plaukė beveik kartu.

Daugiau plaukimas jokių did- 
desnių staigmenų nesuteikė,nes

ro ar nuošalės,bet toli gražu 
*uo neprilygsta meksikiečiams. 

Nežiūrint to, krepšinio tu 
nyro favoritu vis dėlto reikli 
laikyti USA komandą.Jos dešin 
sis kraštas R.Kurland 2.14 n. 
gio/Lubinas teturėjo tik 2.07 
centras D.Barksdale 1.98 m.ir 
dar keletas panašių kartoja v 
sus kamuolius nuo lentos.Visi 
USA komandos žaidėjai, įskaita 
ir didžiuosius,yra labai grei 
turi didelę ištvermę ir visi i 
paprastai taikliai mėto.Kad g 
Ii būti staigmenų parodo ir t 
faktas,jog USA tik didelės v* 
mės dėka išsigelbėjo nepralo| 
si Argentinai.Argentiniečiain| 
są laiką turėję iniciatyvą sa 
rankose,pasimetė prieš pat ga 
ir amerikiečiai tai išnaudoję 
netik,kad išlygina,bet ir bal 
rungtynes 59! 57 savo naudai.

Pę USA ir Meksikos geriaus 
yra Cekoslovakai,kurie charak 
ringi tuo, jog jie vienintelis 
šiame turnyre vartoja zoninį ■ 
dengimą.

Apie kitas varžybas parašy 
sekantį kartą.Dabar paduodu 1 
gvowios atletikos bei plaukta 
pirmųjų vietų laimėto jus, pase: 
mes ir šalia palyginimui daba: 
tinius pasaulio rekordus*.

PLAUKIM A S-VYRAI.

tiek plaukime, t į e k Šuoliuose per-2.400 m
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personalo viršininkas.Jis tu
ri teisę skirti bent kokiose

įstaigose asmenis,juos keisti, 
atšaukti,pašalinti.Net gali 
kištis į tuos departamentus, 
kurie yrs tiesioginėje Polit- 
biuro narių žinipje. Nuo Jo 
malonės priklauso pakėlimai, 
pagyrimai ir..papeikimai.. 
Jis gali pakeisti net minis
ter! us, parti Jos vadus,marša
lus,net ir Berijos slaptosios 
policijos vadus...

Pastebėtina,kad Stalinas 
taip gudriai supynė visų pen
kių konkurentų galią ir darbo 
sritis,kad nei vienas iš Jų 
šiandien negali sakytis esąs 
vyresnis už bent kurį kitą Iš 
jienketukn..

Molotovas gali būti Stalino 
nominuotas įpėdiniu,jis vado
vauja vyriausybės organizaci
jai, bet Ždanovas yra visaga
linčios partijos ponas.Bulga- 
ninks turi savo žinioje armi
ją, ir nors Malenkovas prideda 
savo ranką prie kiekvieno pa
skyrimo į tarnybą..bet Berija 
atydžiai seka jo paskyrimo mo
tyvus..

Jei JAV ar kur kitur vado 
išrinkimas būtų išspręstas iš
rinkimu, balsavimu,tai So
vietų Sąjungoje nėra nieko pa
našaus. Tie klausimai išspren
džiami penkių Politbiaro narių,

dėm vyravo USA.Šuolyje nuo tram- 
plyno/3 m.aukščio/tris pirmąsias 
vietas laimėjusios amerikietės 
Draves,Olsen ir Elsner buvo ne
palyginamai geresnės už kitas 
varžybų dalyves.29 m. amžiaus, 
amerikiečių armijos gydytojas 
S.Lee aukštų šuolių laimėtojas 
pasirodė esąs tikras tos rūšies 
fenomenas.

Futbolas.
Futbolo turnyras vyksta blan

ko kai. Dėl nepergeriausios žaidi
mo klasės,susidomėjimas futbolu 
nėra toks kokio buvo tikėtasi.

Kvartfinalių rezultataiiD.Bri 
tani ja-Prancūzija lį 0j. Jugosla- 
vija-Turkija 3! 1J SvediJa-Korė- 
ja 12X0;Danija-Italija 5: 3. To
kiu būdu pusfinaliuose susitikę 
D.Bid. tani Ja su Jugoslavija ir Svi 
dija su Danija.Nepateisinamai 
blogas Italijos pasirodymas.Ita
lija laimėjo pirmą vietą 1936 m. 
Berlyno OlimpiJadoje ir be to i- 
talai buvo laikomi vieni iš ge
riausių futbolininkų pasaulyje. 
Kaip ten bebūtų,man atrodę,Jog 
šį kartą laimėtoju išeis Švedi
ja- _________________

1.100 m.laisvu stiliumi.
W.Ris/USA/-57.3sek.-56,4sek.
___ _ _L. laisvu stilium.

W.Smith/USA/-4min.41s ek. -

4 min. 38, 7sek.
3.200 m. krūtine. J. Verdeur/K 

2 min.39,2sek.—2 min.37,3
4.100 metrų -nugara. / 

A.Stack/USA/—1 min.6,4seid 
1 min.4,8 sek.

5.1.500 metrų laisvu stilium. 
J .McLand/USA/-19 min . 18, 5sf 
18 min.58,8 sek.

6.Estafete 4x200.
USA komanda-8min.46sek.-8m.

PLAUKIMAS-MOTERYS .
1.100 metrų laisvu stilium. 

G.Andersen/Danija/-66,3 se 
64,6 sek.

2.100 metrų nugara.
K.Harup/Danija/-l min.14,4 
-1 min.10,9 sek.

3.400 metri
A.Curtis, 
-5 min.6,1 sek.

4.200 metrų krūtine.
N.Vliet/Olandi ja/-2 min.57. 
-2 min.56,9 sek.

5.Estafetė 4x100 metrų.
USA komanda—4 min.29,2 sek

- 4 min.27,6 sek.
( kita dalis,žiūr.l pusi)

•ų laisvu stiliumi. 
/USA/-5 min.17,8 s

"MINTIES" atstovybė pakeitė 
adresą. Visais laikraščio rei
kalais rašyti -
F.Neversvičlūs, 40 Fosse Rd., 

Central, Leicester.

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO < 
ir Kontinento siuvėjai 
turi didelį pasirinkimą ’ 
geriausios kokybės medž- ; 
iag>U

RŪBAI PASIUVAMI 
pagal pageidaujamą stiliuj 
Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių Laikotarpyj.i 

MAURICE,
9,BURTON ST. J

NOTTINGHAM (telef.40832) h

Paieškoma Alena Bajerčienė su 
dukra-atsiliepti šiuo adresti- 
N.C.B.Education Centre Botti- 
sham.Nr.Cambridge,Kaziui Nar
butui.

UXAUiUA AAu X X v

kartu su kitais 9,ipažesnės svai-'
bos nariais,

J.S.A>sop pranašauja; "Šis 
vidujinis konfliktas siaus Kren- 
liuje nuo S ta lino laidotuvių 
dienos ilgą laiką.Gali būti 
keliolika pasikeitimų ir kom
binacijų! pinna trys prieš du, 
po to du prieš vieną ir..t.t. 
Pagaliau liks vienas vieninte
lis vadas,išrinktas negailes
tingo įstatymo...pasilieka tik 
tas,kas yra stipriausias...”

12.Newland,Lincoln 
(telef.Lincoln 10949) i
Aukštos klasės vyriškų ir 

moteriškų rūbų 
SIUVYKLA.

Darbas atliekamas pagal pagei
daujamą stilių.Siuvyklos ve
dėjas- V.M ozuraitis. 
Mr.Turrill LTD. Middle Pave
ment 4. NOTTIMJHAM. (telefonas 
44840 ).

Produced for the Lithuanian Association in Great Britain by Wardland Limited. London. S.E. 15.

NAUJOS KNYGOS 
"ROGET’S THESAURUS Of ENGLISH 
WORDS and PHRASES", 700 pusi., 
naujai peržiūrėtas Longmano 
leidinys. Kaina 15/-
"LANGENSCHEIDT’S vokiškai-ar- 
gliškas ir angliškai-vokiškas 
kišeninis žodynas, su anglų kl 
ištarimais, 1050 pusl.Kaina-18 
Pewtress įr Gericas "LIETUVIS
KAI-^NGLIŠKAS ir ANGLIŠKAI-U 
TUVISKAS ŽODYNAS” Kaina -10/6.

Dėl turimo nedidelio kie
kio, siunčiama tik apdėtu mokei 
ČIuJC.O.D.).

ŽODYNAI,vadovėliai visends 
kalbomis, techniškos,mediciniJ' 
kos ir amatų knygos kiekviene 
tema.

Rašykite angliškai,vokiškai 
ar lenkiškai,

EARLS COURT BOOKSHOP
38,Kenway Road, 
London,S.W.5.
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