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PASIKALBĖJIMAI SU MASKVA
Spauda iš derybų nedaug ko tesitiki. - pasikalbėjimo komunikatas dar nepaskelbtas.

......................... admirolas Jumaševas.
Diplomatiniuose sluoksniuo

se jaučiamas nusivylimas dery
bomis Maskvoje.Nors jokių ofi
cialių komunikatų nebuvo pas
kelbta, bet kursuojančios žin
ios neteikia daug vilties su
sitarimui.

"Sovietų Rusijos karo lai
vynas turi būti pilnoje paren
gtyje, ryšyje su įtempta tarp
tautine padėtimi dėl tarptau
tinės reakcijos intrigų." ra
šo Sovietų karo laivyno vadas

Ar tai yra tik "šaltojo ka
ro” manevrai,ar tikrai pasau
lis ryžtasi kardu perkirsti 
tą "gordijaus" mazgą vieną kar 
tą visam laikui..

Praėjusį pirmadienį Angli
jos, JAV ir Prancūzijos pasiun
tiniai Maskvoje vėl matėsi su 
llolotovu, tai jau šeštą kartą 
nuo pasikaJLbėjimų pradžios, 
ganoma,kad dar kartą raa.tysis 
su Stalinu, pasibaigus pasikal
bėjimams, neatsižvelgiant kaip 
jie bepasibaigtų.

Vakarų spauda labai įvai
riai vertina tuos slaptuosius 
pasikalbėjimus. Bet visi vie
ningos nuomonės,kad rimto su
sitarimo negalės būti, jau vien, 
dėl to,kad Belgrado konferen
cijoje iš Rusijos pusės nebuvo 
parodyta nei krislo geros va
lios. Nors,kai p pažymima,Vaka- 
Irų valstybės laikosi tvirtai 

to reikalavimų tuojau atšauk-
Berlyno blokadą ir tik po 

to galima bus pradėti derybas 
dėl Vokietijos. Kremlius,iš 
savo pusės,statąs šias sąly
ga s-Sovietai neisią į jokias 
deryba s,jei s ta tomo s koki os 
ners sąlygos iš anksto.Negana 
to,Molotovas spiria Vakarų 
valstybes sustabdyti Vakarų 
Vokietijos valstybės organiza
vimą, legalizuoti Rytų marką 
visame Berlyne,kaip vieninte
lę valiutą ir suteikti kontro- 
lės^teisą į Ruh.ro sritį.

Žinoma,tie ar kiti tvirti
nimai yra tik spėliojimai,nes 
nieko oficialaus nebuvo pas
kelbta .

Kita dalis spaudos yra kur 
kas pesimistiškesnė.Ji prana
šauja naują Miuncheną,kaip 
tai yra būvą 1938 metais..

Sovietų špionažo tinklas Amerikoje

Britanijos gubernatorius 
Vokieti jai generolas Robertson 
vėl lankėsi Londone ir turėjo 
pasikalbėjimą su Bevinu.

Ponios Kosenkinos tragišk
as likimas įnešė dramatišką 
epizodą į Sovietų šnipų bylą 
ir iškėlė diplomatinių privi
legiją neliečiamumo klausimą 
viešoms spaudos diskusijoms.

Amerikoje (JAV) šnipų by
la .prasidėjusi gana kuklioje 
formoje,pa virto į pirmaeilės 
reikšmės tarptautinį skandalą, 
vienu iš daugiausia diskutuo
jamų klausimų pasaulinė s 
skaudos, jau nekalbant apie 
JAV-bių sna ūdą.

Pradžią tam davė p-lė Eli- 
sabet Bentley,Amerikos pilie
tė, kuri prisipažino prieš spe
cialią Kongreso Komisiją tyri
mui komunistinės veiklos JAV, 
kad ji buvusi Sovietų šnipe 
ir išdavė kitus asmenis,dir
busius kartu su ja,Rusijos 
naudai.Pažymėtina,kad keli iš 
tų ponų turėjo labai įtaking
as vietas,tiek karinėse įstai
gose, tiek ekonominėse,net bu
vo artimų bendradarbių tar pe 
prie Prezidento Rusvelto šta
bo .

Kongreso Komisija apklausi
nėje nemažą skaičių kaltinamų 
šnipinėjimu asmenų, kurių paro
dymai ne visi buvo viešai pa
skelbti.Tarp kitų,šioji Komi
sija norėjo iššaukti liūdinin- 
ku ir du rusus,Sovietų pilie
čius, šiuo metu gyvenančius Ame
rikoje, -mokyto ją Samariną ir 
mokytoją Kosenkiną. Samarinas 
tuoj buvo paimtas į Amerikos 
policijos priežiūrą ir prie 
jo nepriėjo Sovietų pareigū
nai.Jis davė parodymus labai

spaudos atstovus ir čia Kosen- > 
kiną davė pareiškimus,kurių, 
turinys atitiko sovietų versi
jai ir aišku,kad buvo išgautas 
teroru.Netrukus po to insceni
zuoto "pasikalbėjimo",Kosenki- 
na.kuri visą viltį dėjo į tai, ( 
kad Amerikos Teismui pavyks ją 
iškviesti liūdininke į Kongre
so komisijos posėdį,staiga per 
radiją sužinojo,kad konsulas 
jos nežada išleisti ir kad la
bai maža vilties tėra jai iš
vengti išvažiavimo atgal į sa
vo tėvyną..ji pasiryžo nusižu
dyti ir iššoko per langą iš 
3 aukšto,konsulato rūmų.

Kosenkiną labai sunkiai su
sižeidė.įvykį matė amerikie
čių policija,kuri,protestu©jant 
Sovietų konsului,jėga pasiėmė 
sužeistąją ir nugabeno į ligo
ninę. Prie ligonės lovos tuoj 
buvo pastatyta policijos sar
gyba. Ligonė atgavusi sąmonę, 
paprašė neprileisti prie jos 
Sovietų atstovų ir globoti ją.

Sovietų Rusijos ambasador
ius įteikė protesto notą JAV 
vyriausybei ir pareikalavo so
vietų pilietę jam išduoti.

JAV vyriausybė atsisakė iš
duoti, pareikšdama, kad politi
nių bėglių apsauga jau labai 
nuo seno yra praktikuojama 
Amerikoje ir šia tradicinę ap
saugą gaus ir ponia Kosenkiną.

Maskvoje Molotovas irgi į- 
teikė aštrią notą Amerikos am
basadoriui, apkaltindamas JAV 
už diplomatinių privilegijų 
pažeidimą,įsiveržiant į Sovie-

Taip H. Wallace vaizduoja Dėdę Šamą ir Staliną...

Rusai oro koridoriuose vyk
do Šaudymo pratimus,kas suda
ro pavojaus Vakarų valstybių 
tiekimą palaikantiems lėktu
vams. Protesto notos įteikia
mos jau ne pirmą kartą, bet pa
sekmių iš to nesimato.

žiniomis iš Amerikos.JAV. 
vyriausybė įsakė labai skubiai 
išimti iš sandėlių 3.000 super- 
tvirtovi ų, kurios buvo išmontuo
tos po paskutinio karo. Šiuo 
lėtu esančios super-tvirtovės 
Lnglijoje ir Vokieti joj, skai
tomos, kaip praneša Reuterio 
:orespondentas iš Vašingtono, 
tik avangardas JAV oro pajėgų, 
•orionątavimo darbais yra už
versti vįsi kariniai fabrikai 
FAV-ėse.Šeštadienį paleistas 
j tą darbą ir didžiausias 
TA V lėktuvų fabrikas Boeing, 
suris paskelbė priimąs 10 tūk
stančių naujų darbininkų.

nepalankius Rusijai.
Ponios Kosenkinos reikalas 

susikomplikavo.Ji irgi dingo 
iš New Yorko ir apsigyveno pas 
caro Rusijos emigrantus,neto
li New Yorko,globoje grafienės 
To'Lsto j.Sovietą konsulatas pa
skelbė,kad Kosenkiną’yra pa
grobta "baltųjų" rusų. Jis nu
vyko į tą ūkį,kur slapstėsi 
Kosenkiną ir ją ten prievarta 
pavartojęs,parsigabeno atgal 
į konsulatą. Sovietai paskel
bė, kad jie suteikė reikiamą 
apsaugą Kosenkinai ir ji lau
kianti pirmojo laivo,kad ga
lėtų grįžti į Tarybų Rusiją.

Konsulas nesutiko leisti 
’poniai Kosenkinai stoti liū
dininke prieš Kongreso Komi
siją, nežiūrint net to,kad 
reikalavimą rėmė ir JAV Vy
riausias Teismas.

Kosenkiną gi buvo uždaryta, 
ir jai su niekuo neleido kal
bėtis.Po kelių dienų New Yorko 
sovietinis konsulas sukvietė

tų konsulatą New York®. Ameri- 
kospsaūda,diskutuodama šį klau
simą, pažymi,kad konsulatai ne
turi eksteritorialumo teisių, 
kokiomis naudojasi ambasados 
ir pasiuntinybės. Taigi ir JAV 
policija neprasižengė su tarp
tautine teise įsiverždama į 
konsulato patalpas.

Šie įvykiai padarė labai 
gilų įspūdį amerikiečiams. 
Jei daugelis iki šiol abejojo 
skelbiamomis žiniomis apie 
gyvenimą ir terorą Rusijoj, 
tai dabar akivaizdžiai pamatė, 
kad žmogus geriau pasirenka 
mirtį,nei grįžimą atgal į 
savo teroru siaubiamą tėvynę.

Kaip tai jau įprasta toki
ais atsitikimais,Sovietai vi

sad suranda ant greitųjų ką 
nors...kad apkaltinus juos 
kaltinančiuosius,taip atsiti
ko ir šiuo kart...Molotovas 
apkaltino buvusį JAV laivyno 
patarėjo Maskvoje pavaduotoją 
leitn.R.Dreher špionažu... 
Jis,būk tai,gavęs slaptą ži
nią iš vieno rusų muitininko 
apie tai..Rusų spauda skelbia, 
kad Višinskiu! pareikalavus, 
tas "šnipas" buvo atšauktas.. 
Taip rašo rusiškoji spauda. 
Gi JAV Valstybės Departamen
tas pareiškė,kad visa toji by
la buvusi sufabrikuota ir kad 
tas tarnautojas nebuvęs atšau
kta s, bet baigęs savo misiją 
ir paprašąs išvažiavimo vizos 
dar 10 dienų prieš Višinskio 
reikalavimą..

SOVIETŲ POLITIKA GALI IŠPROVOKUOTI KARĄ
SOVIETAI G R Ą S 0 TITUI

išnešimai iš pietų-rytų Euro- 
os rodo,kad Rusijos-Jugosla- 
ijos konfliktas pereina iš 
altinimų į veiksmo stadiją. 
Sėjama,kad prievartos prie- 
bnės prieš Jugoslaviją pradės 
’alkti, kai tik pasibaigs Bel- 
Tade Dunojaus konferencija.

Iš Rumunijos ir Vengrijos 
ra pranešama apie masinius 
'asų kariuomenės dalinių judė
jimus Jugoslavijos fronto kryp-- 
imi.Skaitoma,kad apie 15 ru- 
ų divizijų naujai atvyko į 
iiuos kraštus.Tai yra pilnai 
ipginkluotos kovos divizijos. 
Tie Jugoslavijos sienos,Tran- 
llvanijos ir Transdunojaus 
Teodromuose stovi nauja usio 
tipo rjtsų naikintuvų eskadri
lės.Kai kurie rajonai yra už
imti rusų kariuomenės ir ten 
j&drausta bent kam lankytis, 
'alia to rusų kariuomenės Ju
lė jimo, yra pastebėtas žymes
nis vietos atsarginių šauki
as "karo pratimams".

Ateina žinios, kad ten yra 
formuojamas anti-Tito legijo- 
as iš skaitlingų Jugoslavi
jos mažumų Vengrijoje.

Kad maršalas Tito šį karo 
pavojų labai rimtai vertina, 
rodo jo paskutinis pareiški
mas, kuriame jis oasakėi "mes 
privalome padaryti viską savo 
kraštui apginti” ir kad "mūsų

kariuomenė privalo visuomet 
budėti".

Pirmosios priemonės prieš 
Tito,nūmatomą,bus ekonominės 
sankcijos ( kaip pav. jau pra
sidėjusi žibalo blokada ),bet 
jei šios priemonės neduos rei
kiamų rezultatų,bus imtasi ka
rinių priemonių.

Vakarų spauda su didžiaus
iu susidomėjimu seka įvykius.

Pranešimu iš Seulo,Korė
jos sostinės,pere!tą sekmadie
nį atvyko iš Tokio generolas 
Mac-Arthuras,vyriausias oku
pacinės kariuomenės vadas Ja
ponijoje, į Korėjos Nepriklau
somybės paskelbimo iškilmes. 
( Šiuo metu tik dalis Korėjos 
naudosis laisve, tik toji da
lis, kuri yra Amerikos kariuo
menės išvaduota,gi likusioji 
dalis,kol kas vis lieka Sovie
tų Rusijos pries pe udo je, kur 
bolševizmas kombinuoja naują 
"išvadavimą” ir sudarymą so
vietinės "laisvos" liaudies 
respublikos)

JAV ir Kinija jau pripaži
no Korėjos nepriklausomybę ir 
paskyrė ambasadorius į Seulą.

Korėjos 1 rezidentą s Syngm- 
an Rhee.su ašaromis akyse įve
dė generolą Mac-Arthurą į sa
lę, kur buvo susirinkęs nese
nai išrinkta s Korėjos Parlamen 
tas ir pristatydamas generolą 
atstovams, pareiškė; ’’Tai mū
sų išvaduotojas."

Nacionalinis komunistas,Jugo
slavijos diktatorius maršalas 

TITO

Atėjo žinia iš Triesto,kad 
Britanija jau parėmė Titą,par
duodama jam 30.000 tonų naftos 
produktų. Benzinas iš Triesto 
rafinerijų siunčiamas geležin
keliu į Jugoslaviją. Tito skau
džiai buvo pajutęs benzino sto
ką, nes jos trūkumas paraližavo 
visą Jugoslavijos ne tik ekono
minį, bet ir karinį gyvenimą.

Jei pasitvirtins žinios apie 
Sovietų Rusijos užmačias šiame 
sektoriuje,visai galimas daly
kas, gali įsiliepsnoti karas, 
kuris,atsimenant santykių įtem
pimą Europoje,gali sukelti vi
suotiną karą.

TRUMPOS ŽINIOS
AGITATORĖ STOVYKLOJE

Generolas Mac-Arthuras,kal
bėdamas Parlamento atstovams, 
pareiškė". " Rubežius tarp va
karinės ir pietinės Korėjos 
yra viena iš didžiausių trage
dijų pasaulio istorijoje.Sis 
rubežius turi būti ir bus pa
šalintas” .

"Jau trys metai,-pareiškė 
Mac-Arthuras,-amerikiečių pa
jėgos tyli,o mano kraštas ir 
kiti kraštai siekia įgyvendin
ti pasaulyje moralinio bendra
darbiavimo atmosferą,kuri turi 
garantuoti taiką.Bet mūsų pas
tangos yra suniekinamos blogos 
valios žmonių-imperialistinės 
valdžios”.

Prezidentas Rhee pareiškė, 
kad jaunoji respublika kreip
sis į Sovietų Rusiją,kad ši 
sutiktų sujungti abi Korėjos 
dalis.

Tarp daugelio sveikinimų, 
gautas ir Popiežiaus sveiki
nimas ir linkėjimai naujai 
Korėjos respublikai "atgavus 
prarastą laisvę".

adminis traci jos,išaiškinti 
jų pavardes ir gyvenamas vie
tas ir pranešti Centro Valdy
bai.

Mums pranešama iš Sleafor- 
do stovyklos,kad ten lankėsi 
rusiškai kalbanti moteris,agi 
tavus! grįžti į Lietuvą ir 
dalino komunistišką "Tiesą".

Sakėsi,kad jos vyras esąs 
Lietuvis ir dirbąs vienoje 
spaustuvėje Londone.

Visai galimas dalykas,kad 
ir ateityje panašūs agitato
riai lankysis kitose stovyk
lose.

Skyrių Valdybos prašomos, 
atsilankius tokiam agitato
riui, s u pagaIbe s to vykios

Mažos Ltoulton stovyklos lie
tuvių sekmadienio poilsis

1
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GYVENAMASIS LAIKAS
----------------------------------  Rašo-Pr.Alšfenas -------------------- —--------

LIETUVIAI KANADOS ŽEMĖJE

Balsi Siu laikų pabaisa -bol
ševizmas išblaškė mūsų tautos 
sūnus ir dukras po platųjį, pa
saulį, iš kur jie kasdien siun
čia savo sunkius atodūsius pa
vergtos Tėvynės link..

Jų skaičius kas kart vis di
dėja visose šalyse.Nemaža lie
tuvių yra atklydusių ir lais- 
von,demoktatiSkon Kanadon.

Tiesų pasakius,šioj šaly ir 
iš seniau nemaža lietuvių gy
venta .Po JAV,Kanada gal užėmė 
antra vietą lietuvių ateivių 
skaičiumi.Dabar jų eilės pasi
pildė atvykusiais iš Vokieti
jos, Austri jos ir kitų kraštų.

Man,kaip visai "šlapiam gri- 
noriui",yra malonu pasidalin
ti pirmaisiais įspUdžiais,pa
tirtais tarp Kanados lietuvių, 
gu "B.Lietuvio" skaitytojais. 
Šiuo kartu rašysiu,žinoma,dau
giausia "parapijiniu" mastu 
ir liesiu Toronto lietuvius, 
kur ir man teko apsigyventi.

Toronte yra apie 2.000 iš 
seniau gyvenančių mūsų tautie
čių ir penketas šimtų "dūšių" 
prisidėjo iš "dipietiško" luo
mo asmenybių.Taigi,lietuviš- 
kavšeimyna padidėjo..

žengiant pirmuosius žings
nius šiame krašte ir stebint 
vietos,senesnių lietuvių gy
venimą, pirmasis įspūdis,saky
čiau, neblogas.Naujai atvyku
sias jie yra ^malonūs,nuošir
dūs, vaišingi.žinoma, tai lie
čia patriotinio nusistatymo 
lietuvius,tačiau nemaža čia 
būta ir sjtraudonėjusiu,kurių 
skaičius,mūsų laimei,kaskart 
vis mažėja.Jie persiorientuo
ja ir ima glaustis prie tik
rųjų lietuvių.Kitaip sakant, 
dauguma liaunasi garbiną "rau
donąjį veršį" ir grįžta į tik
rą kelią.Mat,juos smarkiai 
šviečia atvykusieji dipukai..

Kanadiečiai lietuviai,rei
kia pasakyti,nutautėjimo žy
mių taipogi nedaug teturi.Se
nesnio ji ir jaunesnioji kar
ta dar tebekalba gan gražiai 
lietuviškai.Susipratę lietu
viai gerai supranta mūsų tė
vynės didžiąją tragediją ir 
jautriai sielojasi jos rei
kalais.Kultūrinis gyvenimas, 
nors neaukštame maštabe,vis- 
dėlto reiškiasi jų tarpe.Di
delis pagyvėjimas juntamas 
šioj srity atvykus daugiau 
jėgų iš tremties stovyklų. 
Vyksta organizavimasis į Ka
nados,Lie tuvių Tarybos sky
rius.Šiuo metu jau yra įstei
gta 12 tokių skyrių.Montrea- 
lyje leidžiamas tautinės min— 
ties lietuvių laikraštis "Ne
priklausoma Lietuva" kas kart 
vis tobulėja ir užima tvirtes
nę poziciją.To laikraščio re
daktorius Pr.Ručinskas, nesenai 
man prisiųstame laiške, tarp 
kita ko,rašo1 "Nežiūrint sun
kių sąlygų,aš manau, kad kal
nas jau perliptas. "Nepriklau
somos Lietuvos" prenumerato
rių skaičius jau patrigubėjo, 
tremtinių skaičius didėja,se
nieji palengva persiorientuo
ja. Su didele kantrybe ir ener
gija ledus sulaužysime.Aš jau 
pradedu darytis optimistas." 

"NL" spa usdinimui jau nu
pirktos, nors padėvėtos,maši- 
nos-lijjotipas ir presas, iš 
Amerikos gauti lietuviški žen
klai.Iki šiol šis laikraštis 
tebuvo išleidžiamas kas dvi

savaitės,bet freitu laiku pa
sidarys savaitraštis.Savas 
spausdintas žodis,visdėlto, 
didelis žingsnis į priekį Ka
nados lietuvių gyvenime.Tuo 
labiau.,kad komunistuojąs lie
tuvių elementas Toronte lei- i 
džia savo laikraštį "Liaudiesį 
Balsą",kuris,reikia pasakyti,i 
iš išvaizdos neblogai atrodo. 
Mat,nereikia abejoti,turi tam 
tikrų pajamų "iš šalies" .Jo 
turinys,žinoma,duobkasiškas 
mūsų pavergtos tėvynės atžvil
giu.

Tai gi,toks spa ūdos organas, 
kuris lietuviškomis raidėmis 
spausdinamas,bet nė už grašį 
lietuviškos dvasios neturįs, 
ir mulkino iki šiol daugelį 
mūsų tautiečių."LB"kurį kaž 
koks jumoristas pavadino "liū
dnu balsu",yra redaguojamas 
tūlo parsidavėlio J.Uos..

Torante gyveną tikrieji lie
tuviai turi nuosavą bažnytėlę, 
pastatė kleboniją,turi savo 
salą,kur vyksta susirinkimai, 
minėjimai,pasilinksminimai.

Ilgesnį laiką lietuvių pa
rapijoj klebonavo kitatautis 
kunigąs~airis.Dabar,jau prieš 
kurį laiką,dideliam lietuvių 
džiaugsmui,vyskupija lietu
viams paskyrė klebonu lietuvį 
kunigą. Čia dabar klebonauja 
atvykęs iš Liuksanburgo kun. 
P.Ažubalis.Kaimynystėj esan
čioj Hamiltono lietuvių para
pijoj klebonauja 1 atki
lęs iš Švedijos Dr.kun.Tada- 
rauskas.Lietuviai tuo yra la
bai patenkinti.

Toronto lietuvių bažnytinis 
choras taipgi šiuo metu yra 
stipriose rankose.Jam vadovau
ja prityręs chorvedys p.Dva-

rionas (buvęs tremtinys).
Prieš porą mėn.Toronte pra

dėjo veikti Lietuvių skautų 
organizacija.Čia ypač gražiai 
pasireiškė savo veikla kun. 
Birutės skaučių draugovė,ku
riai vadovauja energinga drau- 
gininkė R.Jasiunaitė.Lietuvai
tės skautės jau spėjo ir vie
šai pasirodyti^ jos dalyvavo 
kanadiečių skaučių suvažiavi
me, surengė vakarą,kuriame bu
vo išpildyta graži skautiška 
prpgrama.Gautą 70 dol.pelną 
skautės paskyrė maisto siun
tinių pirkimui,kuri uos (5siim
tinius) pasiuntė savo bendra
minčiams į Vokietiją.

Dabar Torontiečiai lietuv
iai skautai vėl ruošiasi mi
nėti 30 metų skautybės įsikū
rimo sukaktį.Tam reikalui
Siamas skautų laužas,kuriame 
dalyvaus ir broliai skautai 
kanadiečiai.

Baigiant dar žodelis kitas 
tenka tarti apie. Kanados lie
tuvi ų materialinį stovį.Kaž
kokių turtų jie čia neturi 
susikrovę,nors yra viena ki
ta ir išimtis,tačiau iš se
niau gyvenantieji lietuviai 
savo darbu ir prakaitu yra 
šį tą užsidirbę.Daugelis tu
ri nuosavus namelius,automa
šinas, kaikurie vienokį ar ki
tokį biznį įsirengę.

Su džiaugsmu tenka konsta
tuoti faktą,kad ir naujai at
vykusieji dipukai nešvaisto 
sunkiai uždirbtų centų,bet 
stengiasi taupyti.Kaip pavyz
dį galima nurodyti šešetos 
dipukų grupę,kurie,nesenai 
atvyko iš miškų į Torontą. 
Jie ten baigė sutartį ir,at
sivežę sutaupytų pinigų,Toron
te nusipirko nuosavą namelį. 
Gražus tų šešių "sindikati- 
ninkų" mostas.

Tai tiek,nors prabėgomis, 
iš pirmųjų įspūdžių,žvilgte
rėjus į Kanados lietuvių gy
venimą .

Lietuvos skyrys 1936 m. tarptautin ėję Berlyno rankdarbių parodoje

MUS KRITIKUOJA IŠ ANAPUS ATLANTO

citatos,tas turi būti tikrai "genijus".Nors autorius ir ne
pasako, kokią srovę jis primeta "Britanijos Lietuviui” ir jį 
kontroliuojantiems organams,bet iš paduotos citatos reikia 
sprąsti,kad tai tratėtų būti anti-socialistinė. Aišku,kad pa
ėmus vieną ar kelis sakinius iš straipsnio,lengvai galima iš- 
kraipyti tikrąsias tokio straipsnio mintis,ką labai dažnai 
mėgdavo daryti Saugumo Taryboje draugas Višinskis...0 jei 
p.Vilkas bent kiek geriau pažintų Anglijos gyvenimą,jis ži
notų, kad panašūs sakiniai yra dažnas reiškinys apčių angį ų 
socialistų laikraščiuose,nes anglai socialistai yra pakanka
mai stiprūs ir nesibijo savikritikos.Ir jei p.Vilkas teikėsi 
perskaityti visą straipsnį "BL’*,tai jis tarėjo pamatyti,kad 
ten nieko anti-socialistinio nebuvo.Aišku,kad darbiečiai ga
vo daugiau patyrimo būdami valdžioje,aišku,kad ne viską ga
lima pritaikyti praktiko je,kas yra parašyta vadovėliuose, 
aišku,kad su nacionalizuota pramone iki šiol dar pagerėjimo 
nepadaryta..Anglis pabrango,elektra pabrango ir energija la
bai dažnai visai sustabdoma dėl stokos kuro,pravažiavimas 
geležinkeliais ne tik kad neatpigo,bet..pabrango. Taip,ponas 
Vilkas,tai žino ne tik "Britanijos Lietuvis”,bet ir kiekvie
nas anglas,darbietis ar konservatorius. Bet mes už tai netei- t 
šiame darbiečių. tai ne mūsų reikalas,mes tik konstatuojame. Ą-j 
0 "teismą" patys anglai padarys per ateinančius rinkimas ir 1 
visai natūralu,nes tai yra Anglijos reikalas..0 patys dar
biečiai, kaip tik akivaizdoje ateinančių rinkimų,taiso,geri
ną padėtį,kas irgi buvo pažymėta ”BL" straipsnyje.Ir tai irgi 
nėra mūsų nuomonė,malonus p.’ .Vilke,tai nuomonė Darbo Par
tijos vadų,juk tas visas straipsnis tebuvo suglaustas atkar
tojimas to,kas buvo svarstyta,kalbėta ir rašyta Darbo Parti
jos konferencijoje.© "Britanijos Lietuvio" pareiga ir yra 
duoti kuo pilnesnį šio krašto vaizdą savo skaitytojams.

Bostone leidžiamas laikraštis "Keleivis" (socialistų),lie
pos 14 numeryje įsidėjo du straipsnius,kuriuose aštriais žo- i 
džiais kritikuoja DB Lietuvių Sąjungą, ir ypač "Britanijos Lie-į- 
tuvį". Nors tie straipsniai buvo parašyti privačių asmenų,bet) 
vistik "Keleivio” Redakcijai turi kristi atsakomybės dalis už i 
jų įdėjimą,atsižvelgiant į šmeižiantį jų charakterį ir faktų 
iškraipymą.Mūsų manymu,prieš skelbiant tokius dalykus-Redaki- 
jos pareiga būtų patikrinti faktus.Prieš atsakant į straipsn
ius, pirmiausia noriu pasisakyti principiniai tuo reikalu. Mes 
žavimės Amerikos lietuvių organizacijomis,jų veikla ir esame 
dėkingi už viską,ką jie padarė Lietuvos ir lietuvių naudai,bet 
ne viskas,tačiau,ir pas amerikiečius mums patinka ir mes ga
lėtume rasti nemažai pakritikuotinų dalykų, pabarti juos ir pa
mokyti.Bet mes skaitome,kad tai yra grynai amerikiečių lietu
vių reikalas ir jie patys geriau žino ką daro ir,be abejo,pa
mokų iš šalies nenorės imtis.Taigi.nenorime ir mes imti pamo
kų iš šalies-iš kitų,tai mūsų užjūrio broliai turėtų suprasti. 
Juk mes esame pakankamai subrendę ir pajėgiame susitvarkyti 
savo reikalus,juoba,kad mus pafeisovęs mokyti "Keleivis" nepa
žįsta mūsų gyvenimo sąlygų,reikalų ir sunkumų.

Tai konsta tavęs,eisiu prie detališko atsakymo.
Pirmame straipsnyje "Argi mes tikrai atsakom”,ponas Vilkas 

pasitavęs kelis sakinius iš "Britanijos Lietuvio" Nr.22,kur 
aprašomas Darbo Partijos suvažiavimas,padaro fantastiškas iš
vadas ir apkaltina "BL". Citata yra; "Per tris darbo metus 
darbiečiai daug patyrė ir sužinojo,kad ne viskas galima pri
taikyti praktikoje iš socialistinių vadovėlių ir išleistų pam
fletų.Jos vedama politika iki šiol mažai gero kraštui atnešę 
suvalstybintos ūkio šakos,kaip anglis,elektros,transporto,kol 
kas jokio pagerėjimo neparodė.Net davė atvirkščių rezultatų”. 
Ta citata remdamasis p.Vilkas išveda,-girdi "aiškiai matyti 
kas kontroliuoja Lietuvių Sąjungą ir pagal kieno liniją rašo 
"Britanijos Lietuvis"".Toliau autorius klausia-"ar nebus pa
naudojamas Sąjungos vardas vienos politinės srovės tikslams 
siekti".Ir toliau teigia,kad tam tikros dalies Anglijos lie
tuvių nenoras stoti į sąjungą kaip tik ir esąs tas,kad sąjun
ga savo darbuose vadovaujasi "vienos politinės srovės vedama 
politika pagal jos kurpalį" ir kadangi tie "vadovaujantieji 
ponai išnaudodami lietuvių sąjungos vardą savo tikslams",truk
do visuomeninį susibūrimą.

Kas sugeba padaryti tokias išvadas iš aukščiau paduotos

Nei DB Lietuvių Sąjunga,nei "Britanijos Lietuvis" neveda 
jokios partinės ar srovinės politikos,o savyje jungia visus 
tikrus savo kraštą mylinčius lietuvius. "Britanijos Lietuvis" 
visada bešališkai paduoda žinias,kur reikia pagiria ir kur 
reikia papeikia.Ir jo puslapiuose p.Vilkas galėtų surasti 
nemažai pagyrų Britanijos Darbo Partijos politikai,kur ta pa
gyra buvo nupelnyta.Tačia u,mes nesutiksime viską girti jau 
vien dėl to,kad tas ar kitas dalykas yra socialistiškas ar 
konservątoriškas.

Pabaigai keli žodžiai dėl antrojo straipsnio,kurį patalpi
no "Keleivis” pažymėtą incialais A.Z. Tame straipsnyje nusi
skundžiama , kad tokiame laisvame krašte,kaip Anglį jo je, dar nė
ra jokios demokratinės organizacija s,kurioje pasireikštų lie
tuviai,kaip socialistai.Išvadžiojama,kad turėtų įsisteigti 
Lietuvos Socialistų Partija,ir gal tada bendromis jėgomis 
"pajudintume žemę". Bet ponas Vilkas pamiršta,kad Jūsų ir 
mūsų gyvenimo sąlygos yra skirtingos.Kas tinka Amerikoje,ne 
visada tinka Anglįjoje.Juk mūsų užjūrio brolių kolonija turi 
labai skaitlingą ir turtingą užnugarį.Dauguma jų yra pilna
teisiai Amerikos piliečiai ir politinį darbą veda jau nuo 
prieškarinių laikų.Gi Britanijos lietuvių EW kolonija yra 
visai jauna,neturtinga ir tik pradedanti leisti šaknis. Ir 
susiskaldymas į partijas galėtų mus išrauti iš šaknų,juk dau
guma nėra šio krašto piliečiai,bet tik svečiai,su aprėžtomis 
teisėmis, už kurias reikia kasdien kovoti. Ir toji kova yra 
tuo sėkmingesnė,kuo mes esame skaitlingesni,vieningesni,tuo 
su mumis labiau skai tosi,išklauso mūsų balsą.Jei šiandien 
DELS gali kalbėti 3.000 lietuvių vardu angliškose įstaigose, 
jos pageidavimai išklausomi,nes ji yra skaitlinga,o kas atsi
tiktų, jei mes susiskaldę pradėtume atstovauti kiekvienai "gru
pei" atskirai,teturinčiai po vieną, kitą šimtą narių..Taigi, 
p.Vilke,iki šio laiko,Britanijos lietuvių daugumos valia yra 
taip,nes tai diktuoja mūsų sąlygos.Mes la ikinai paliekame 
ideologinį susiskaldymą nuošalyje,kol esame tremtyje,nes taip 
mums diktuoja vietinės sąlygos ir nuovoka,kad dabar tik vie
nybėje yra galybė,naudinga tiek mums,naujakūriams,tiek mūsų 
kovojančiam kraštui-Lietuvai.

M.Ba jorinas.
Redakcijos pastaba. Prašome Gerb."Keleivio" Redakciją su

pažindinti savo skaitytojus su šiomis 
mintimis. 
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N U S I D ĖJIMAS
■ i Cecho r. i s

vertė e Žilinskas

Grįždamas iš savo vakarinio pasivaikščiojimo,ko
legijos asesorius Migujevas sustojo prie telegrafo 
stulpo ir giliai atsiduso.Prieš savaitę toj pačioj 
vietoj,grįžtant jam vakare iš pasivaikščiojimo na
mo, jį pasivijo buvusi jo kambarinė Agsinja ir pasa
kė piktai; "Na,palauki Tokią tau pirtį užkursiu,kad 
žinosi,kaip žudyti nekaltas mergeles; Ir kūdikį pas 
tave pamesiu, ir į teismą eisiu, ir tavo žmonai pasa
kysiu." Ji reikalavo Migujevą padėti jos vardu į 
banką penkis tūkstančius rublių.Tai prisiminęs Mi
gujevas atsiduso ir,savo viduje ga i lė dama si s, ėmė 
sau prikaišioti dėl akimirksnio malonumo, suteikusio 
jam tiek rūpesčių ir kančių.

Atėjęs prie savo vasarnamio,Migujevas atsisėdo 
prieangyje pailsėti.Buvo lygiai dešimta valanda,ir 
pro debesis buvo matyti kraštas mėnulio.Gatvėj ir 
prie vasarnamio nebuvo matyti nė vieno žmogaus,nes 
senieji vasarotojai jau buvo sugulę,© jaunieji vai
kščiojo po mišką.Norėdamas užsidegti papirosą ir 
po abi kišenes ieškodamas degtukų,Migujevas alkūne 
stuktelėjo kažką minkšta.Nieko nemanydamas,jis žvil
gterėjo ten,kur buvo dešinioji alkūnė,ir jo veidas 
staiga taip persikreipė iš išgąsčio,lyg jis būtų 
šalia savęs pamatęs gyvatę. Prieangy,prie pat durų, 
buvo padėtas kažkoks ryšulys.Kažkas pailga buvo su

vyniota į kažką,iš pirmo žvilgsnio panašų į išsiu
vinėtą apklotėlį. Vienas ryšulio galas truputį buvo 
praskėstas,ir kolegijos asesorius,įkišęs ten ranką, 
užčiuopė kažką šiltą ir švelnų.Išsigandęs jis pašo
ko ir apsižvalgė,kaip nuo prižiūrėtojo rengiąsis 
bėgti nusikaltėlis.
- Pametė visgi;- iškošė jis piktai pro dantis, soau- 

saamas kumščius. - Štai jis,guli...guli nusidėjimas 
0, Viešpatie;

Migujevas sustingo iš baimės,pykčio ir gėdos.
- Kas dabar daryti.Ką pasakys tai sužinojusi žmo

na.Ką pasakys kolegos tarnautojai. Jo ekscelencija 
tikrai patapšnos jį dabar pep pilvą,prunkštelės ir 
tars; "Sveikinu,che,che,che.Žilė galvon,velnias uo
degon. Išdykauji,Siemionai Erastovičiaul" Visa va
sarvietė dabar sužinos jo paslaptį,© garbingos šei
mų motinos tikriausiai jam .atsakys butą.Apie pames
tinukus parašo visi laikraščiai,ir tokiu būdu gar
bingas Migujevas pasklis po visą Rusiją.

Vidurinis vasarnamio langas buvo atidarytas,ir 
pro jį aiškiai buvo girdėti,kaip Migujevo žmona Ona 
Filipovna ruošėsi duoti vakarienę.Kieme,ori e pat 
vartų,kiemsargis Jermolajus liūdnai skambino bala
laika. Ir reikėjo kūdikiui tik nubusti ir pravirkti, 
kaip paslaptis tuoj išeitų aikštėn.Migujevas supra

to,kad reikia skubėti.
- Greičiau,greičiau, - murmėjo jis - Tiiojau pat,k 

dar niekas nepamatė.Nunešiu jį kur nors ir paguld; 
siu svetimam prieangy.

Jis paėmė ryšulį į vieną rai»ką ir tyliai,nesku 
bėdamas.kad nepasirodytų įtariamas,nuėjo gatve.
- Baisiai biauri padėtis; - galvojo Migujevas, st< 

gdamasis išlaikyti šaltą kraują.- Kolegijos aseso
rius eina gatve su kūdikiu; Viešpatie, jei kas pana 
tytų ir suprastų,kas per dalykas,aš žuvęs.Padėsiu 
jį štai šitame prieangy .Ne, palauk, ten atdari langi 
ir gali, galbūt, kas nors žiūrėti.Tai kur gi..A, štai 
kurinunesiu jį prie pirklio Mielkino vasarnamio. 
Pirkliai turtingi ir geraširdžiai,gal dar ir ačiū 
pasakys ir pasiims jį auginti.

Taip Migujevas nutarė kūdikį nunešti būtinai 
Mielkinui,nors pirklio vasarnamis buvo pačiam vass 
vietės kaimelio gale,prie upės.
- Kad tik jis man neimtų rėkti ir neišsivyniotų 

iš ryšulio,- galvojo kolegijos asesorius,-Ot, štai, 
dėkui-nelaukiau; Po pažastimi,kaip portfelį,nešuo
si gyvą žmogų.Tas žmogus gyvas,turi sielą,jausmus, 
kaip ir visi.Jei ko gero.Mielkinas pasiims jį au
ginti, tai palauk,iš jo išeis koks nors toks... 
Gal jis bus profesorius,karvedys, raštininkas... 
Visko, juk,būna pasauly; Dabar aš jį,kaip kokį šias 
štą,nešuosi po pažastimi,o po kokių 3o-4o metų,pa
lauk, gali tekti prieš jį stovėti ramiai.

Migujevui einant siauru,tuščiu skersgatviu,paga 
ilgą eilę tvorų po tankiu juodu liepų šešėliu, štai 
ga atėjo mintis,kad jis daro labai žiaurių ir nusi 
kalstamą darbą.
- 0 juk tai iš tikrųjų labai niekšinga 1-galvojo 

jis - taip niekšinga,kad nieko niekšingiau nė iš-
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iosios Britanijos Lietu- 
Sų j angos COVENTRY Skyrius 
ikojo Tautos Fondui £ 27.10-

lėn.11d.atvyko iš Vokietijos 
s to vyki ų-9 vyra i, 2mo t cry s 
6 šeimos nar. VII.14.atvyko- 
yrai,3 moterys ir 7 šeim.nar.

okietijoje-Hanau stovykloje 
<ryko pirmas ir gausus buvusių 
ietuvos pastininkų suvažiavi- 
ss.Buvo įsteigta Lietuvių Paš- 
ininkų Sąjunga.Tiksląs-rūpin- 
is pastininkų kultūrini u, eko- 
oniniu gyvenimu, steigti sto- 
yklose paštus,platinti spau- 

aprūpinti buv. tarnauto jus 
srnybos pažymėjimais,išleis- 
1 Pašto Metraštį. įsteigtas 
r savišalpos fondas,kuris jau 
eikia,šelpia pašalpos reika- 
ingus paštininkus.Pagal lai- 
inus sąjungos įstatus, sujot
os nariais gali būti visi bu- 
ą paštininkai.Nario mokestis 
euždedama s,narių aukos skiria- 
;os savišalpos fondui.

Buvę Lietuvos pašto tarnau- 
ojai,gyvenantieji Anglijoje, 
viečiami burtis į paštininkų 
einą. Sąjungos adresas- 
ietuvos I’aštininkų Sąjunga, 
Snau a/m Hessen,Lamboystr 84, 
F.S.A.zone, Germany.

P.Lukošius.

JAV Kongreso specialiai ko
mis! jai, kurios uždavinys tir
ti ir išaiškinti komunistų vei
klų JAV-ėse,dave parodymus Miss 
Bentley,buvusi šnipė (apdova
nota sovietų aukštu ordinu už 
"įatarnavimus" Rusijai). Jos 
parodymai buvo ištisa sensaci
ja ir labai sujaudino Amerikos 
visuomenę.Pasirodo,kad kare 
metu bolševikai taip buvo ge
rai suorganizavę špionažą,kad 
net Ruzvelto artimųjų bendra
darbių skaičiuje jų būta.Ko- 
mislja energingai varo tardy
mų toliau.Jau yra suimtų asme
nų. '* ARTĖJA TITO GALAS...

"Šaltojo karo” bomba saulutės 
šildoma pavojingai tirpsta..

1948.VIII.19

astzva

Aušros Vartai

Po stogu šiaudiniu kol tik kalba gimtoji 
skambės, girdėsiu skundą pavergtų artojų: 
— O Aušros Vartų Motin, iš visos tėvynės 
prie tavo kojų puolė amžiais minių minios — 
jų balsą išklausei tu, jų maldas girdėjai 
ir su liūdnom širdim pati liūdna liūdėjai. 
Kaip saulei šviest dangaus galia tau buvo duota, 
ne karūna buvai, stebuklais vainikuota!

Stebuklo meldžiam mes, o išklausyk Marija, 
te išplėsta širdis krūtinėj vėl prigija, 
te mūs sodybų vėl neskirs per amžius sienos, 
ir šiapus ir anapus vėl bus džiaugsmas vienas, 
ir ant pečių vienų vėl vieną vargą kietą 
iškelsim lig dangaus šviesių skliautų žvaigždėtų, 
kad niekad ant lauku mūs, ant namų nekristų 
kad mūsų laisvės žiedas amžiais nenuvystų!..

Kaip ižas Nemune, prabėgo metų metai, 
daug skausmo ir džiaugsmų skandino jų verpetai, 
kovoj karių daug krito, griuvo aukštos pilys, 
išvirto ąžuolai, nuseko upės gilios, — 
kaip baltą, ramunėlę, melsvą žiedą lino, 
daug Lietuvą valdovų svetimų dalino... 
Bajorai, grafai ir nusigyvenę kunigaikščiai 
iš svetimų kraštų jai plaukė meilės reikšti.

Bernardas Brazdžionis.

Sovietų Rusija pradėjo kon
centracijų savo kariuomenės 
Jugoslavijos pa slėnyje.Madri
do radijo pranešimu,kai kurios 
šarvuotos divizijos yra perren
giamos civiliai.Kariams šiuo 
metu sakoma,kad jie būsią pa
naudoti Graikijos fronte.Bet 
Tito supranta ką tas reiškia 
ir neleidžia veltui laiko-jis 
irgi sutraukė savo kariuomenę 
ties Rumunijos ir Bulgarijos 
siena.Spėjama,kad pasibaigus 
Belgrado konferencijai prasi
dės "išvadavimo" akcija.Mask
vos spaūda,juo tolyn,tuo aštr
iau puola Jugoslavijos "dikta
torių" , kaltindama teroru ir 
laisvės suvaržymu..Aišku,kad 
Stalinas negalės ilgai pakęs
ti tokios padėties,nes šioji 
liga,tinkamai į ją nereagavus, 
gali plisti toliau į kitas 
satelitines valstybes.Laukia
ma korių žygių griebsis Sta
lina s. Spėjama, kad būsianti 
inscenizuota vidaus "nepaten
kintųjų diktatoriumi Tito"ko- 
va.su sūkiu-”Tik Rusija yra 
laidas laisvės ir gerovės".

Anglosaksų spauda kelia min
tį, kad artėjančių sprendimų 
akivaizdoje Balkanuose,Vaka
rai turį jau dabar nusistaty
ti planų laikysenos,kad įvy
kiai neužkluptų nepasirengu
sių juos sutikti.

KOSEtnCENOS TRAGEDIJA

grįžti Rusijon ir slapta pabė
go į grafienės Tolstoj ūkį,ne
toli nuo New Yorko, kur”baltie- 

"ji"rusai įsirengė prieglaudą 
savo tautiečiams.Bet Sovietų 
konsulas New Yorke,pagrobė Ko-
senkienę iš minėto ūkio ir lai
kė jų uždaryta konsulato rūmuo
se.Kosenkienė,nenorėdama būti 
deportuota į Rusi ją.iššoko iš 
konsulato rūmų 3-ojo aukšto 
lango ir sunkiai susižeidė. 
Išgirdę moters vaitojimą,Ame
rikos policijos valdininkai 
perlipo per tvorą ir nebodami 
į konsulo protestus,paėmė su
sižeidusią moterį ir nugabeno 
į ligoninę.

Šie pereitos savaitės įvyk
iai sukėlė daug triukšmo Mas
kvoje ir JAV-ėse.Apie juos ra
šo visa pasaulio spauda.

Sovietų ambasadorius Vašing
tone įteikė griežtą protesto 
notą.Rusai reikalauja išduoti 
"baltųjų rusų gangsterių pagro
btus Sovietų piliečius" ir su
drausti nusikaltėlius.JAV pa- 
sekretorius Lovett atsakė,kad 
su Kosenkina ligoninėje nebus 
leista pasimatyti tiems,su ku
riais ji nenorės matytis.

Šiuo metu Kosenkina,gulinti 
ligoninėje,kur,manoma,ji turės 
išbūti arti 12 sairaičių, yra 
saugoma Amerikos policijos.

Kosenkina gavo pakvietimą 
stoti liūdininku Kongreso 
specialiame Komitete,tyrinė
jančiam bolševikinę veiklą JAV. 
Sovietų konsulas anksčiau jai 
nebuvo leidęs stoti liūdinin- 
ke, ir jai pasislėpus,su
rado ją ir pagrobė,uždaryda
mas konsulate,kad tik neorilei- 
dus prie parodymų Komiteto 
posėdyje.

STALINO SŪNELIS..

Bet ji, ne, niekados nebus ji jų meilužė, 
jai vis šventi miškai širdy maldingai ūžia, 
ji pasakoj, dainoj, trinyčiuose ir juostoj 
budės lig aušros ryto nesudėjus bluosto, 
budės ir bus gyva piliakalniuos aukštuosiuos 
nuo Jūros lig Lėvens, nuo Merkio lig Šventosios. 
Ar drėgnas bus nuo prakaito, ar nuo vargų pajuodęs, 
grumstely kiekvienam bylos senolių žodis...

28 metų aviacijos generolas 
Vasil Stalin, sūnus raudonojo 
Rusijos caro,suteikia daug 
rūpesčių savo tėvui, dėl nuo
latinių išsišokimų ir nesusi
pratimų savo aplinkoje. Jis 
yra tikras stačiokas,vaizduo
jasi save tikru ’’kunigaikščiu", 
visagalinčiu ponu,dėl kurio 
išdaigų "didysis proletaras"- 
ponas Stalinas turi begalę ne
malonumų. Nors Maskvos spauda 
stengiasi pridengti jo vie
šus išsišokimus ir stengiasi 
jį pavaizduoti, kaip puikų la
kūnų-didvyrį, bet jo elgesys 
su savo draugais,jų areštai, 
ištrėmimai ir terorizavimas 
yra Maskvos "diduomenės" vie
ša paslaptimi..

Dauguma nesusipratimų kjrla 
dėl moterų,kurių maloniu dė
mesiu naudojasi jaunasis”did- 
vyris','nepri pažindamas jokių 
varžtų ar kliūčių. Taip cha
rakterizuoja Vasil Stalinų 
buvęs rusiškos aviacijos la
kūnas Sergejus Malachovas,ame
rikoniškame žurnale "Look".

Senelis Stalinas labai džiau
gėsi gimimu Vasilio.gėrė ir 
šoko be saiko.net šaudė išois- 
toleto į langus reikšdamas sa
vo pasitenkinimų..bet labai 
greit šis entuziazmas atslūgo. 
Vasil,kuris važinėjo į mokyk
lų uždarytu-šarvuotu automobi
liam, pasirodė dideliu tinginiu, 
nemėgo knygų ir mokymosi. Ir 
Stalinui buyp pareikšta , kad 
jo sūnelis,nors nelinksta į 
kokį nors mokslų,bet ima rody
ti susiinteresavimų aviacija. 
Tuojau jis buvo perkeltas į 
aviacijos mokykįą.bet ir čia 
jaunasis Vasilis neparodė di
desnio susidomėjimo pamokomis, 
nemėgo teoretinių pamokų,no
rėjo tik paties skraidymo..

• Kiek vėliau,Maskvoje vienų 
kartų važiavo automobiliam 
Vasilis su viena balerina.Jų 
automobilis sugeao.Vasilis ne
daug galvodamas,iš lipo iš ma
šinos ir sustabdė pirmųjų pa
sitaikiusių mašinų gatvėje ir 
paprašė keleivį iš jos išlip
ti .. .Pasirodo , kad ta mašina 
važiavo vienas vice-ministęr- 
is.kuris paklusniai įvykdė 
"caraičio” naliepimą-apleido 
mašinų ir Stalinas galėjo tęs
ti savo kelionę toliau,su sa
vo malonia palydove.

Vienų kartų Vasilis buvo sve
čiuose pas vienų iš daugelio 
savo ’’damų".Iš jos buto suma
nė paskambinti savo vienam 
draugui,bet pasirodė,kad tele
fonas tuo laiku buvo užimtas, - 
jo draugas kalbėjo su kažkuo. 
Jis nesivaržydamas pareikala
vo telefonininkų tuojau išjun- 
gti-nutraukti jų pasikalbėji
mų ir leisti jam kalbėti.Te- 
lefėnininkė atsisakė,tada Va
silis surįko,-’’Ar žinai su kuo 
kalbi!" "Čia kalba Stalinas’." 
"Rytoj būsi sušaudytai"..Ant 
rytojaus telefonininkės nesu
gaudė..bet ji neteko tarnybos.

Slaptosios policijos agen
tai praneša Stalinui apie jo 
sūnelio išdaigas,kuris būda
mas girtas daug kalba ir mėgs
ta kritikuoti...

1946 metais Stalinas pakėlė 
Vasilį į generolus..

Stalinas.be Vašilio,turi dar 
du vaikus-pirmųjų vedybų sū
nų Jokūbų,kuris turi nereikš
mingų tarnyba kažkur Gruzijoj, 
ir dukterį iš antrųjų vedybų, 
kuri nesenai ištekėjo už vie
no inžinieriaus.

Skraidyti išmoko.Jo skraidy
mas buvo labai azartiškas,ore 
jis išdarinėdavo pavojingus 
akrobatinius numerius,kurie 
iššaukdavo baimės jausmų, jį 
saugojančių asmenų aplinkoj, 
nes juk jie buvo atsakingiuž 
jaunojo "caro" gyvybę.

Ateina karas. Vasilis ski
riamas vadu eskadrilės-susi- 
de^ančios iš 18 lėktuvų.

Čia pasireiškė jo "valdovo" 
charakteris,vaizdavosi tikru 
"mažuoju Stalinu"-autokratu. 
Už mažiausius nusikaltimus bau
dė didžiausiomis baudomis,grų- 
sino išsiuntimu į Sibiru..

Rusijos aviacijos vadas,1944 
metais pristatė Stalinui jo 
sūnų pakėlimui į generolus. 
Bet senasis Stalinas atsisakė 
pakelti sūnų į generolus,pa
reikšdamas, kad dar jis neužsi
tarnavęs to.

Vasilis, dėka savo tėvo-visa-< 
galinčio Rusijos viešpaties,gy
veno prabangiai-turėjo 4 auto
mobilius , asmeninį virėjų iš 
Maskvos,naudojosi visu tuo.kų 
galėjo teikti gyvenimas,nesi - 
varžydamas,be skrupulų. Atos
togas leisdavo geriausiuose 
Krimo kurortuose,buvo skaito
mas lygus POlitbiuro nariams..

Bet frontas greit nusibodo 
Vasili ui.Jis sauvališkai jį 
palikdavo,-išvažiuodavo į Mas
kvą ir ten linksmai leido lai
kų su Maskvos artistėmis.įsi
mylėjo į vienH iixmų 
ir grįždamas į front 
jų kartu su savimi.I

Sovietai užaarė mokyklų New 
Yorke,kurioje mokėsi JTO-oje 
dirbančiųjų rusų vaikai.Moky
to jams buvo įsakyta grįžti Ru
si jon.Mokyto ja Kosenkina ir 
mokytojas M.Samarin su žmona 
ir trimis vaikais nepanorėjo
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Susižeidusi Kosenkina atgabe- I 
narna į Ligoninę.Sovietų Rusi-

L,nėra kas veikti... renka mirt^tnei grįžimą į rojų.

Give up, 
or. ..

ojinga žaizda..Nuplauti, 
e gangrenuos visą kūną..

Įkarj

'irr

mm
artistę 
į, pasiėmė 
i viso jau

nasis ponas Vasilis turi visą 
kolekciją “sudaužytų širdžių”- 
balerinų,artisčių,sekretori ų 
ir daug atsitiktinai susitik
tų jaunų mergino tarpo.

slvoti negalima.Na,kodėl gi mes nelaimingą kūdikį 
įtome iš prieangio į prieangį. Ar jis kaltas,kad 
imė. Ir kų jis mums bloga padarė. Niekšai mes.Mėg- 
tame pasivažinėti rogutėmis,© jas vežti tenka ne
rtom mergelėm.Juk tik reikia įsiklausyti į visą 
ią muzikų'. Aš paleistuvavau, o štai kūdikis laukia 
tauraus likimo. . .Pamesiu aš jį I'ielkinams, o Miel
inas nusiųs jį į prieglaudą,ten visi svetimi,visa 
en daroma valdiškomis rankomisinei švelnumo,nei 
eilės, nei lepinimo. . .Atiduos jį paskui mokytis bat- 
luvio amato,išmoks jis gerti,kektis,stips badu., 
is batsiuviu, o juk jis kolegijos asesoriaus sūnus, 
aoraus kraujo...Jis mano kūnas ir kraujas.

Migujevas iš liepų šešėlio išėjo į mėnulio švie- 
Os apžertą'kelią ir,praskleidęs ryšulį,pasižiūrė- 
o į vaiką.
-Miega,- sušnibždėjo jis,- Bet žiūrėk,ir nosis 
isiutėlio užkampus,kaip tėvo.Miega ir nejaučia,kad 
jį žiūri tikras tėvas.Drama,brolau.Ką gi,dovanok.

tleisk,brolau.Taip jau,matyti,tau likimo lemta.
Kolegijos asesorius sumirkčiojo ir pajuto,kad jo 

sruostais ėmė lyg skruzdėlės bėgioti.Uždengęs kū- 
ikį.Eigujevas vėl paėmė jį po pažastimi ir nužing- 
aiavo toliau.Visų kelią,iki Mielkino vasarnamio, 
o galvoj vis iškildavo socialiniai klausimai,© 
rūtingje nedavė ramybės sąžinė.
- Jei būčiau tikrai garbingas žmogus,- galvojo 
igujevas,- spiaučiau į visa,nueičiau su tuo kūdi- 
iu pas Oną Filipovną,atsiklaupčiau ir tarčiau! 
Atleisk,nusidėjaul Mušk mane,bet nekalto kūdikio 
ežudysim.Vaikučių neturim-paimkim jį auginti!" 
i gera boba-sutiktų,ir būtų tada mano vaikas pas 
ane.Ech! <

Jis atėjo prie Mielkino vasarnamio ir sustojo 

nesiryždamas.Jis įsivaizdavo,kad sėdi namie,salėj, 
skaito laikraštį,o prie jo šlaistosi kumpanosis 
berniokas ir žaidžia jo chalato kutai s.Tuo pat me
tu jam prieš akis iškilo mirkčioję kolegos ir Jo 
ekscelencija,prunkščiąs,takšnojęs jį per pilvą. 
Sieloj su graužiančia sąžine drauge buvo kažkoks 
švelnumas, šiltumas,graudumas...

Kolegijos asesorius atsargiai padėjo kūdikį ant 
terasos laiptų ir numojo ranka.Jo skruostais vėl'iš 
viršaus apačion ėmė bėgioti skruzdėlės.
- Atleisk man,niekšui,brolau!- sumurmėjo Nigujev- 

as.- Neminėk blogai!
Jis žengė žingsnį atgal,bet tuoj sustojo pasiry

žęs ir tarė!
-E,kas bus,tas! Norėčiau spiauti į visą! Paimsiu 

jį,ir tegu žmonės kalba,kų nori!
Migujevas pasiėmė kūdikį ir skubiai nuėjo atgal.

- Tegu kalba,kų nori,-galvojo jis,-Prieisiu tuoj, 
atsiklaupsiu ir tarsiu!"Ona Filipovną! Ji gera bo- 
ba-paims,ir imsim auginti.Jei jis berniukas,pava- 
dinsim Vladimiru,jei mergaitė-Ona.Eent senatvėj 
bus paguoda.

Kaip tarė,taip padarė.
Verkdamas,apmiręs iš baimės ir gėdos,bet nenus

todamas vilties,ir pilnas nesuprantamo džiaugsmo 
jis atėjo į savo vasarnamį pas žmoną ir atsiklaupė 
prieš ją ant kelių.
- Ona Filipovną,-tarė jis,žliumbdamas ir dėdauas 

vaiką ant grindų,-nežudyk,peklausyk.Nusikaltau! 
Tai mano kūdikis.Gal atsimeni Agntašką,štai... 
velnias suvedžiojo.

Iš gėdos ir baimės nebejausdamas savęs,ne
laukęs atsakymo,Migujevas pašoko ir,kaip iš
luptas, išbėgo į tyrą orą.

-Būsim čia,kieme,kol ji mane pašauks,-galvojo 
jis.-Leisiu jai atsipeikėti ir apsigalvoti.

Kiemsargis Jemolajus su balalaika praėjo pro 
šalį,pažiūrėjo į T’igujevų ir patraukė pečiais. 
Fo kelių minulių jis vėl praėjo pro šalį ir vėl 
patraukė pečiais.

-Kokia istorija,meldžiamasis,-sumurmėjo jis 
nusijuokdamas.Atėjo čia.Siemonai Erastovičiau, 
boba,skalbėja Aksinija.Paguldė,kvailė,savo vaikų 
prieangy,gatvėj,ir,kol ten pas nane sėdė jo,kažkas 
paėmė ir nusinešė vaikų.Tai nuotykis!.

-Kų.Kų tu sakai,-susuko,kiek tik balso turė
dama s,Mig u j eva s.

Savotiškai supratęs pono pyktį, Jermolajus pa
sikasė pakaušį ir atsiduso.

-Nepykit,31emionai Erastovičiau,-dabar vasaro
jimo laikas...negalima be to...tai yra.be bobos.

Pažiūrėjęs į išvers tas.riktas ir nustebusias 
pono akis,kaltai atsikosėjęs,jis tęsė!

-Tai,žinoma,nuodėmė,bet kų nadarysi.Jūs nelei
dot leisti į kiemų svetimų bobų,tai tiesa,bet kur 
gauti savų.-Inkščiau,kai čia gyveno Agniuška,sveti
mų neleidau,nes buvo sava,o dabar-patys matote.be 
svetimų neapsieiti.Ir su Agniuška,tikrai,netvark- 
kos nebūdavo,todėl...

-Pik šalin,niekše!-sušuko jam,trypdamas kojom.

Nustebinta ir supykinta Ona Filipovną sėdėjo 
ten pat,kur jų buvo radęs Nigujevas,ir nenuleido 
užverktų akių nuo kūdikio.

-Na, na, -sur.".mė jo išbalęs . ijujf vas, stengdama
sis nusi šypsoti.-/.š tik pa juoką va u.Tai ne mano, 
o...o skalbėjos Aksini jos.A š. .. a š pajuokavau... 
Išneš.: jį kieriSL r-'iui .
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■id.l'AMAS. Tarp arabų pabėgė
li ų, kuri ų yra keli šimtai Pa
lestino je, pradėjo plisti karš- 
ligė.;abėgeliai gyvena labai 
blogose sanitarinėse sąlygose, 
blogai maitinami ir gauna la
bai mažai vandens.

B2NLYNAS. Rusų kontroliuo
jama poiici ja Berlyne suėmė 
kelis vokiečių nolicininkus, 
kurie klausė naujojo policijos 
vado Dr.stuiran įsakymų.

MASKVA. Trys arabų valsty
bių atstovai Maskvoje turėjo 
antrą pasimatymą su Molotovu, 
kuris tęsėsi apie 3 valandas. 
Jokio oficialaus komunikato 
nebuvo paskelbta.

TEL-AVIVAS. Nuo gegužės m. 
žydų Laivai atvežė į Izraelio 
valstybę kas mėnuo po 10.000 
žydų.Manoma, kad iki galo metų, 
iš Europos bus atgabenta 600 
tūkstančių žydų.Britanijos vy
riausybė iki šiol vis atsisa
ko išleisti internuotus žydus 
Kypro saloje.

NEG DEHIS Švenčiant Pakis
tano dominijos pirmąsias meti
nes, Gen-gubernatorius Jinnah 
negalėjo dalyvauti iškilmėse. 
Jis serga vėžio liga.

VTEHA. Ant tarptautinės ir

Keturioliktoji Pasaulinė Spor
to Olimpijada jau pasibaigė šeš
tadienį /14.V111/ po pietų, į Em
pire stadijoną suplaukė 82.000 
žmonių minia pasižiūrėti pasku
tiniųjų varžybų ir Olimpijados 
uždaromųjų ceremonijų.

Didžiuliam jungtiniam orkes
trui grojant maršus,iš pradžių 
į aikštę įnešamas visų Olimpi- 
jadoje dalyvavusių tautų vėlia
vos.Joms pusračiu išsirikiavus 
prieš garbės tribūną,grojami 
trijų tautų himnai i Graikijos 
kaipo Olimpijadų tėvynės,Anglį-

FAX RC8.IAN0
KONFERENCIJh. ANGLIJOJ

Rugpiūčio 13-17 dienomis ”’a- 
re miestely netoli Londono vyk
sta metinė Tarptautinės Katali
kų Intelektualų Sąjungos Konfe
rencija.20 valstybių atsiuntė 
į ją savo delegatus.Lietuvos 
Delegacija susideda iš 4 žmonių 
kurie pasikeisdami lanko sesi
jas, visomis Konferencijos die
nomis .Konferenci jos atidaryme 
dalyvavo Northampton© Vyskupas, 
delegatas priėmė šv.Tėvo speci
alus įgaliotinis.

sovietų zonos rubežia us-Schwar^ 
zenberg aikštėje,Vienoje, iššo
kęs iš automobilio rusų kari
ninkas pagrobė vieną praeivį 
ir nuvežė į Sovietų sektorių. 
Austrijos policija,kuri įvykį 
matė,turėjo teisę tik užsira
šyti automobilio numerį..

FRANKFURTAS.! JAV zoną^Vo
ki etijoje atbėgo žinomas Čeko
slovakijos laisvės kovotojas 
Dr.P.Ženkitkuriam pereiti sie
ną padėjo Čekoslovakijos par
tizanai. į pabėgėlių stovyklą, 
taip pat atvyko pabėgęs iš 
Čekoslovakijos buv.žemės ūkio 
minister!s Brdlik su žmona.

LONDONAS. Pa si ba ig us Pa sa u- 
1inia i Olimpia d a i,trys vengrą i 
ir du čekai sportininkai pap
rašė .Anglijos vyriausybę leis
ti jiems pasilikti šiame kraš
te,nes jie atsisaką grįžti į 
pavergtas savo tėvynes.

VAŠINGTONAS. Maršalo Plano 
administratorius Hoffman pa
reiškė, kad JAV siunčia į Pary
žių misiją,kuri tarsis su Mar- 
šalio Plano kraštais dėl stra
teginių medžiagų tiekimo Ameri
kai .Amerikai reikia kai kurių 
metalų ir alyvų.

ŽENEVA.Lenki jos delegatas 
JTO tikio ir Socialinėje Tary
boje apkaltino JAV-bes už po
grindžio veiklos skatinimą ry
tų Eiropos valstybėse.Jis nu
rodė, kad "Planui X’ vadovauja 
P.John Foster Dulles.

MASKVA."Ta ss" praneša,kad 
JAV-tių vyri a us y bė, So vi e t ų už. 
reik.ministeri jos pre Soma, at
šaukė Amerikos karo atašės Mas 
Evoje padejėją,kurį Sovietai 
įtarė šnipinėjimu..

VAŠINGTONAS. Amerikos radi
jo praneš i~ialrasų kalba yra 
trukdomi specialiais radijo 
prietaisais,kurie veikia Sovie
tų Sąjungos teritorijoje,kad 
niekas negalėtų oranešimų gir
dėti.

VIENA.Vengri jos pa s i en io 
sargybų kuopa,viso 120 polici-

ninku,atvyko į Amerikos okupa
cinę zoną Austrijoje,! Linz 
miestą.kartu su savo šeimomis. 
Kai Vengrijos pusėje buvo su
žinota, kad pasienio sargyba 
yra pabėgusi,daug žmonių pasi
naudojo proga pereiti sieną.

LONDONAS. Dėl lietaus šiau
rė s Anglijo je kilo dideli pot
vyniai, kurie apėmė apie 1.000 
kv.mylių plotą.Geležinkelyje 
tarp Londono ir Edinburgo nu
plauti net 5 tiltai.Padaryta 
didelių nuostolių pastatams 
ir pasėliams.

BELGRADAS. Vienuolikos val
stybių Dunojaus konferencija 
nubalsavo išbraukti Britaniją, 
Prancūzi ją ir JAV iš būsimos 
navigacijos kontrolės komisijos 

ROMA. JAV-bių karo laivai 
apleido Neapolį ir kitus Vidur
žemio jūros uostus,išplaukda
mi pratimams.

HAMBURGAS. Šiaurės jūroje 
buvo paskandintas laivas,pa
krautas su 5.200 tonų vokieč
ių nuodingų dujų.

RANGŪNAS. Komuni s tams simpa
tizuoją Burnos kariuomenė s 
dezertyrai sukilo prieš Thakin 
Nu vyriausybę ir užėmė Rangū- 
no apylinkes.Užimtuose srity- 
’se sukilėliai paleido politi
nius kalinius ir apiplėšė val
džios įstaigas.Sukilimas vi
sai sustabdė ryžių eksportą. 
Didesnė veikla prieš sukilėlius 
neįmanoma.nes Burmos kariuome
nė yra nepatikima.

PARIBIUS.Prancūzi jos res- 
publikos daryba priėmė fin. 
ministerio Reynaud paruoštą 
Finansų ir Ekonominio atstaty
mo įstatymo projektą ir pasiun
tė jį Parlamentui antram skai
tymui

JANKE RAUDONAITYTEI, 
mirus Jos mylimiems tėve
liams Lietuvoje,širdingą 

užuojautą reiškia 
V.Kapočius.

MJNJFOJR K1 Zi K Jt Jf
APIE NAUJĄ AMERIKOS MIGRACIJOS ĮSTATYMĄ
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Rašo musu korespondentas
masaitis

PASAULIS
jos-šios Olimpijados rengėjos 
ir Suomijos-kaipo sukančios 
rengėjos,nes penkioliktoji 0- 
limpijada nutarta sušaukti 1952 
metais Helsinkyje.Po to,Tarptau
tinio Olimpinio Komiteto pirmi
ninkas, švedas J.S.EdstOtt pasa
ko trumpą kalbą į pasaulio jau
nimą ir perskaitęs oficialius 
Olimpijados uždaromuosius žo
džius, perduoda Olimpinę vėlia
vą Londond burmistrui,kuris pri
valo ją saugoti iki sekančios 
Olimpijados.Vėliau, tik nutilus 
paskutiniems patrankų salvės 
garsams,pasigirsta Olimpinis 
Himnas,tuo pat metu pradeda lei
stis žemyn didžioji Olimpinė 
vėliava ir ima gesti Olimpinė 
Ugnis.

Garbės sargybai Lydint Olim
pinę Vėliavą iš aikštės,choras 
ir visi žiūrovai gieda specia
liai tai progai parašytą kanta
tą! "Let us be glad".

Galų gale giedamas anglų tau
tinis himnas,po kurio žiūrovai 
nenoromis skirstosi namo,lyg 
netikėdami jog tas gražus viso 
pasaulio jaunimo sąakridis bū
tų jau pasibaigęs.

Prieš uždaromąsias ceremoni
jas buvo pravestas kariško po
būdžio raitųjų varžybosFRIX 
DES NATIONS.Kadangi daug; 
čių buvo arba labai aukštos ar- I 
ba plačios,tai nemažas arklių 
skaičius "sustreikavo"ir atsi
sakė per jas šokti,o keletas jų 
grįžo net be. raitelių ir be bal
nų.Komandinė s e varžybose pirmą 
vietą laimėjo Meksika,o indivi- 
vidualinėse-pirmąsias dvi vie
tas pasidalino taip pat meksi
kiečiai ir trečiuoju liko pran
cūzas.

Dabar trumpai apie kitas var
žybas.

KREPŠINIS.

Jau pati rungtynių pasekme ro
do, kad prancūzai nebuvo verti 
antros vietos,nes jie į finalą 
pateko tik didelės laimėsvdėka 
ir Meksika,Argentina bei Čeko
slovakija be abejonės buvo žy
miai stipresnės už Prancūziją.

resni pasirodė esą švedai su 
penkiomis pirmomis vietomis.

Sunkumų kilnojime geriausi 
buvo USA sportininkai laimė
dami keturias pirmąsias vietas 
iš galimų šešių, iš kurių kitas 
dvi pasiėmė egiptiečiai .Dvira
čių lenktynėse vyravo italai 
bei prancūzai .Geriausi pasaulic 
gimnastai pasirodė esąišveica- 
rai ir suomiai ant įrankių,o 
vengrai kūno mankštoje.

Svarstant USA protestą dėl 
4x100 m.estafetės diskvalifika
vimo, vienintelė priemonė tam 
ginčui išspręsti buvo Olimpija
dos filmą .Filmą parodė, jog ame
rikonų komanda buvo neteisinga: 
diskvalifikuota ir D.Britanija 

vandens. Ta i gi, kai vengras L.Papp1}®^6^® savo vienintelio laimė- 
buvo paskelbtas vidutinio svo
rio meisteriu,tai Vengrijos bok
so lygos pirmininkas A.Furray 
ir valstybinės rinktinės trene
ris B.Keri nėrė stačia galva į 
vandenį.būdami pilnoje olimpi
nėje uniformoje.Bet vengrų "re
kordas" buvo neužilgo sumuštas. 
Kai po argentiniečio Iglesias 
ir švedo Nilson kovos sunkiame 
svoryje laimėtoju buvo paskelb
tas argentinietiš,tai net šeši 
argentiniečiai sukrito į vande
nį ir 10.000 žmonių minia seku- 

uraa kliū-si finalines bokso rungtynes 
1 turėjo gardaus juoko.

Pirmųjų vietų laimėtojai bok
se buvo is šių valstybių; 
1.musės svorio-ArgentinėJ2.gai
džio sv.-Vengri ja;3.plunksnos 
sv.-Itali ja;4.lengvo sv.-P.Af
rika; 5.pusvidutinlo sv.-Čeko
slovakija; 6 .vidutinio sv.-Veng
ri ja; 7 .puss unkio sv.-P.Afrika; 
8.sunkaus sv.-Argentina.

BOKSAS

Tai vienintelė iš šioje Olim- 
pijadoje įvykusių varžybų,kuri 
iš pradžių davė daug karštų gin
čų, protestų,diskvalifikaciją, o 
galų gale pasibaigė kvailystė - 
mis,tikrąja to žodžio prasme.

Bokso turnyras buvo praves
tas Kembley plaukiojimo halėj, 
kur ringas buvo pastatytas ties 
viduriu plaukimo baseino virš

Fo nevykusio pasirodymo prieš 
argentiniečius.USA krepšinio 
penketukas likusias rungtynes 
sužaidė labai atsargiai.su di
deliu pasiryžimu ir todėl,nebe
sutikdamas rimtesnio pasiprie
šinimo, lengvai išėjo turnyro 
laimėtoju.Antroji vieta atite
ko prancūzams, kurie finale pra
laimėjo amerikiečiams 21'. 65.

FUTBOLAS

jimo lengvoje atletikoje.
Taip vadinamos pergalės ce

remonijos buvo atliekamos tuo
jau po kiekvienų varžybų fina
lo .Trijų pirmų vietų laimėto
jai įlipdavo į garbės tribūną, 
Olimpinio Komiteto atstovas jui 
pasveikindavo ir įteikdavo auk 
so, sidabro arba bronzos medali 
Fo to, grojant pirmos vietos 
laimėtojo tautinį himną, būdavo 
pakeliamos visų trijų laimėto
jų tautinės vėliavos.

Liūdniausias Olimpijados į- 
vykis buvo čekoslovaijės E.M.isa 
kovos staigi mirtis.Cekoslova- 
kų moterų gimnastikos komandai 
kurioje dalyvavo ir E.Misako 
laimėjus pirmą vietą, ji stajs 
susirgo ir po kelių dienų mii

"Br.Lietuvio" numeryje iš šių metų liepos 15.buvome plačiau 
pranešę apie naujai išleistą įstatymą,kuriuo numatoma įsi
leisti Amerikon didesnis DP emigrantų skaičius.

Dabar jau esame gavę ir to įstatymo pilną tekstą.Jis yra 
pusėtinai komplikuotas ir jame yra nemaža klausimų, kuri uos 
dar teks išsiaiškinti .Pats įstatymas numato,kad bus sudaryta 
speciali komisija iš trijų asmenų,kuri išleis taisykles tam 
įstatymui vykdyti. Bet tokių taisyklių šiam įsta
tymui vykdyti dar neišleista.Tik taisyklės išleidus,
Amerikos Konsulatai įvairiuose kraštuose galės naują įstatymą 
pradėti vykdyti.

Iš viršminėto yra aišku,kad nors naujas įstatymas apie DP 
emigrantus įsileisti ^unerikon jau yra,bet praktiškai jis dar 
nekeikia ir neueiks tol,kol bus išleistos taisyklės jo vykdy
mai.Kada jos bus išleistos,tuo tarpu nežinia.Kaip minėta,jas 
turi išleisti speciali tam tikslui numatyta Komis!ja,kurią 
skiria Prezidentas ir tvirtina Senatas.

Dabar Senatas, užbaigęs savo nepaprastą sesi ją,atosto
gauja. to viso išrodytų, kad naujojo DP emigracijos
įstatymo vykdymas vargiai galės prasidėti anksčiau šių metų 
pabaigos. LIETUVOS PASIUNTINYBĖ,

17,Essex Villas,London,W.8.

LIETUVOS VĖLIAVA. Dėl atatinkamos medžiagos stokos,ligi šiam 
laikui buvo labai sunku įsigyti Lietuvos tautiną vėliavą. 
0 ji yra reikalinga visiems Lietuvių Sąjungos Skyriams ir 
šiaip jau lietuvių kolonijoms,rengiant viešus susirinkimus, 
vakarus etc. Dabar jau galima jų gauti.Tuo reikalu reikia 
kreiptis į DB Lietuvių Sąjungą.Vėliavos kaina priklauso nuo 
jos didumo - 9x6 pėdų vėliava kainuoja £ 2.,mažesnė-6x4 pėdų 
kainuoja £.1.5.o. Visi užsakymai atliekami maž-daug dviejų 
savaičių laike. LIETUVOS PASIUNTINYBĖ LONDONE.

Amerikos nudistai,baigdami su
važiavimą New Jersey mieste, 
priėmė rezoliuciją,kurioje sa
koma, kad nudizmas galėtų užtik
rinti pasaulio taiką. Jeigu 
kariuomenės nedevėtų rūbų,tai 
kovotojai negalėtų atpažinti 
kurie yra priešai,kurie drau
gai ... ___________________
Paskutinių Vienos pagrobimų 
scena yra sena Schwarzenbergo 
aikštė,kuri pagal rusų įsaky
mą nuo 1945 m.buvo pavadinta 
Stalino aikšte.Joje dominuoja 
milžiniška Raudonosios armijos 
kareivio statula, kuri buvo tais 
metais pastatyta,taip pat pa
gal rusų įsakymą,bet austrų 
lėšomis,kaip "išlaisvinimo pa
minklas" ..."Daily Herald" ko
respondentas pasakoja,kad vie
niečių tarpe yra begalės šnib
ždama anekdotų apie tą statu
lą.Jie vadina tą paminklą "Ne
žinomam plėšikui",ir sako,kad 
tuo momentu,kada rusai apleis 
Vieną,statula sprogs ir iš jos 
pabirs 50.000 laikrodžių...
Vienoje benzino stotyje Uilst- 
hire yra iškabintas skelbimas! 
"Nerūkyk prie šio siurblio.Ta
vo gyvybė,gal būt,nėra brangi, 
bet benzinas brangus”...
Kiekviena panelė,- sako Jonas 
Vėžlys,- mieliau norėtų turėti 
grožį,nei protą...nes ji žino, 
kad vyrai geriau mato,nei su
geba galvo ti...

Kapinėse kažkas dėjo gėles 
ant savo draugo kapo. Šalia,ki
nietis dėjo ryžių bliūdą ant 
kito kapo. Ir kreipiasi ■-■irma- 
sis į kinietį:
- Kada,tamstos nuomone,jūsų 

draugas prisikels iš numirusių 
valgyti ryžių...
- Tada, - atsakė jam ramiai ki

nietis,—kada jūsų draugas pri
sikels uostyti gėlių..."

Dr.Henry I'.Dherill,Amerikos 
vyskupas,kalbėdamas vienoje 
konferencijoje papasakojo apie 
vyrą,kuris mirdamas norėjo pri
imti krikštą.Kunigas paklausė 
ligonio,ar sis yra pasmerkęs 
velnią ir visus jo darbus. 
"Nekalbėk niekų,kunige,-atsa
kė ligonis,- ne laikas dabar 
man pasidaryti priešus.kur

Į jie bebūtų"...
Produced for the Lithuanian Association In Great Britain t

Kaip ir ^uvo tikėtasi,laimė
toju išėjo Švedija,finalė nuga
lėjusi Jugoslav!ją,pasekme 3;i. 
Švedų žaidimas pasirodė esąs 
visa klase aukštesnis negu ki
tų varžovų ir galima sakyti,jog 
jis visiškai prilygsta anglų 
profesionalų lygiui.

Trečia vieta atiteko Dani
jai ir ketvirta-D.Britanijai.

Apie kitas olimpines varžy
bas dėl vietos stokos nėra ga
limybės šiek tiek plačiau para
šyti .TrumpaiLaisvo stiliaus 
imtynėse pasižymėjo turkai,lai
mėdami keturias pirmąsias vie
tas iš galimų aštuonių-gi grai
kų-romėnų stiliaus imtynėse ge-

LIETUVIS OLILIPIJAD0J3.
Vienas iš Ūragva- _ 

jaus olimpinės krep
šinio rinktinės žai
dėjų pasirodo esąs 
Iietuvi s-Viktorąs 
Cieslinskas.Būdamas 
šešių metų amžiaus 
jis su savo tėvais 
emigravo į Uragvajų. 
Krepšinį pradėjo žai
sti 1938 m.Atletic 
klube ir greit paten
ka į Uragvajaus rink
tiną, kurioje iki šiol 
tebežaidžia.

V.Cieslinskas ge
rai kalba lietuviš
kai ir aktyviai da
lyvauja Montevideo 
lietuvių kultūrinia
me veikime.Jo inici
atyva buvo surengti keli radic 
pusvalandžiai apie Lietuvą,lai 
ke kurių jis pats yra kalbėję;

f

'•LAISVOJI LIETUVA" 
Laikraštis,biuletenio formos, 
leidžiamas Lietuvių Atgimimo 
Sąjūdžio, išeinąs į mėn.2 kart. 
Prenumerata-1 mėn-1 šil, ir 
3 mėn.-3 šil.Atskiro Nr.kai
na 6 peną i. smenys,gyveną D. 
Britanijoj, užsisako šiuo ad
resu- Sabliskas,Boston Rd. 
E.V.VE.Hostel, Sleaford, Lincs.

Leonas Staškevičius 
Ca ra pa, Servec er ia 
Venezuela,America del Sur, 
ieško savo sesers Staškevi- 
čiutės Galinos,d.Mikalojaus 
gim.1910 rat.

Caracas, 
’’Polar’',

£ AUKŠTOS KLASĖS LONDONO <3 
ir Kontinento siuvėjai «
turi didelį pasirinkimą į 
geriausios kokybės medž- $

RŪBAI PASIUVAMI 
pagal pageidaujamą stilių.? 
Pristatymas užtikrintas $ 
4-6 savaičių laikotarpyj.& 

MAURICE, ?
9, BURTON ST.

NOTTINGHAM (telef.40832) j 
arba-

12,Newland,Lincoln.
(telef.Lincoln 10949)

Marytė Grigšaitė, atvykusi iš 
Danijos,prašoma atsiliepti 
šiuo adresui A. Grybas, 
c/oS.Boychuk, C.P.R.Kenora 
Ontario, Canada.
Prašomi atsiliepti- Danisa, 
Anicetas ir Antanas Permina! 
šiuo adresu-Vladas Juozapavi
čius,c/o S.Boychuk,C.P.R.
Kenora,Antorio,Canada 
Paieškomas Balys Juodelė, 
atsiliepti DB Lietuvių Są-gos 
Centrui,Londone.

Paieškomas Stasys Jackūnas, 
gyv.Anglijoje.Atsiliepti - 
Alfonsui Jackūnui,4.200 Lab. 
Serv.Co.Rhine General Depot, 
A.P.O. 403-A. US Army,Germany.

Paieškoma Irena Liutkevičiutė 
Ji pati ar asmenys žiną jos 
adresą prašomi pranešti DBLS 
Centrui,Londone.
Bronius Šleideris prašo atsi
liepti Sutkevičių ’’alentiną, 
Šiuo adresu- Testhampnett Si
te 4,Agr.Hostel,Nr.Chichester 

■ ussex.

Limit’--.. Lon‘_r:. S.E

Kas turėtų,J.Beržinskų ir V. 
Minkūno "Augliškai-Lietuviš- 
kas-Vokieškas žodynas,II lai
da ,parduoti praneškite šiuo 
adresu-R.Būdžius,Treliske 
Hostel,Truro, Cornwall, .ingland. 
Dėl kainos susitarsime.

KNYGOS MĖGĖJAMS PASIŪLOMA 
šios ’’SŪDUVOS'’ naujienos ; 
V.Pietaris-Algimantas,ist.ro

manas,! dalis,- 4 šil.
II dalis- 4/6 šil. 

N.Mazalaitė-Apversta valtis, 
novelės, kaina-4/6.

V.Minkūnas-Anglų kalbos skai
tymai, su žodynėliu ir ta
rimo nur.Kaina- 5 šil.

Dipl.inž.Drąsutis,Elektroin- 
stoliatoriaus vadovėlis, 

154 brėžiniai- 8 šil.
Užsisakiusiems knygas išsiun
tinės leidyklos ekspedicija.

Pranešama užsisakiusiems Her- 
lito anglų k.vadovėlį, jog jo 
kaina yra 6 šil.ir visi užsi
sakiusieji prašomi atsilygin
ti.Vadovėlis ekspedijuo jamas 
leidyklos.Taip pat galima už
sisakyti Herlito angl-liet. 
žodyną ir "Tolumos”.

"MUSEI KELIUI" pradėjus ei
ti du sykius į savaitę, jo pre
numerata nuo liepos 1d. yra 
2/6 mėn.arba 7/6-3 mėn.Visi 
už 3/4 prisiimtą po 5 šil.pra
šomi prisiųsti papildomai po

. 2/6. Kreditan gavę laikraštį, 
prašomi atsilyginti.

Dar yra "ATŽALYNAS" letd. 
leidiniui 
"Lietuvos keliu"! ir II dalis, 
"Likimo keliu” ir kit.Be to 
vėl gauta Lietuvos žemėlapių 
po 2 šil ir Vyčių po 1/6,bei 
pašto atvirukų su liet.vaizd
ais, už 1 šil-fo št.

Su užsakymais kreiptis - 
J.Palšis,Union Mills Hostel, 
valley Rd.,Pudsey-Leeds.
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