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Lietuvos Išsilaisvinimo Kovos Vadai Londone
Grįždami is JAV, kur aplankė lietuviška, Amerikos kolonija ir JAV Vyriausybės pareigūnus, sustojo 

trumpam Londone VLIKo Pirmininkas Prel. M. KRUPAVIČIUS ir Vykd. Tarybos Pirmininkas 
V. Sidzikauskas. Aušktieji Svečiai padarė įdomius informacinius pranešimus

Praėjusi ketvirtadieni vakare i Londoną 
atskrido, pakeliui iš JAV-biu i Paryžių, 
VLIKo Pirmininkas Prel. M. Krupavičius 
ir Vykdomosios Tarybos Pirmininkas V. 
Sidzikauskas.

Rytojaus diena Aukštieji Svečiai Sąjungos 
patalpose turėjo uždara pasikalėjima su 
DBLS Sąjungos vadovaujančiais organais 
(Centro Valdyba, Garbės Teismu ir Revizi
jos Komisija). Pasikalbėjimas praėjo giliai 
rimtoje ir nuoširdžioje nuotaikoje. Buvo 
paliesti visi aktualūs lietuviško gyveninio 
klausimai: ieškota keliu ir būdu pasireiš- 
kiantiems negalavimams taisyti bei per
žvelgus nueita veiklos-kovos už Lietuvos 
laisve kelia, nustatytos gairės ateičiai.

Paaiškėjus, kad svečiams yra galimybė 
pratęsti viešnage Londone iki pirmadienio, 
buvo nutarta sušaukti informacini lietuviu 
susirinkimą (Londono Lietuviu Klubo 
salėje) sekmadieni. Nors laikas buvo labai 
trumpas, bet maloni žinia, apie proga 
išgirsti pranešimus iš Lietuvos išsilaisvinimo 
kovai vadovaujančiu Pirmininku, greit 
apskrido Londono lietuviu kolonija ir arti
mesnes stovykla^_.sutraukdania pilna sale 
klausytoju.

Lietuvos Ministerio Londone B. K. 
Balučio draugėje, lygiai 4v. p.p. Aukštieji 
Svečiais atvyko i sale, sutikti audringomis 
katutėmis.

DBLS Pirmininkas P. B. Varkala atidaro 
•susirinkimą, dėkoja Svečiams už malonu 
sutikima padaryti pranešimus ir kviečia 
tartį žodi V. T. Pirmink. V. Sidzikauską.

Vykd. Tarybos Pirmininkas, įdomioje ir 
išsamioje kalboje, supažindina klausytojus 
su tarptautine padet'mi ir Lietuvos vada
vimo bylos eiga. Paliesdamas tik ka atlikta 
kelione i JAV-bes, Pirmininkas su pasi
tenkinimu konstatuoja, kad JAV-biu visuo
menės, tiek ir vyriausybės, nusistatymas ir 
supratimas bolšęvizmo ir iš to išplaukiančiu 
pavoju taikai bei laisvei, yra padaręs žymia 
pažanga teigiama linkme. Neskaitant gausiu 
spaudos konferencijų, atliktu su JAV 
spaudos atstovais, buvo du kartas lankytasi 
JAV alstybės Departamente, kalbėta Lie
tuvos reikalais su vadovaujančiais pareigū
nais. Pirmininkas yra pilnai patenkintas 
pasiektais rezultatais, —— Lietuvos išlaisvi
nimo byla laukia eigos, kaip ir visu kitu 
pavergtu rytu Europos tautu bylos. Mūsų 
reikalai nėra pamiršti, nėra išjungti iš 
bendrojo ateities Europos tvarkymo plano. 
Viltingai žvelgdamas i ateiti, kalbėtojas 
ragino visus lietuvius burtis i gretas, nepa
laužiamai kovoti ir siekti laimėjimo.

Paliesdamas Amerikos lietuviu kolonijos 
darbus, džiaugėsi ju gražiomis pastangom.s. 
Kiek n usivylimo inešė Kanados lietuviu 
susiskaldymas, kuris, aišku, jokios teigia
mos paraiškos neduos, vien t'k žala neš 
visam lietuviškam Kanados darbui. Bet, 
reikia manyti, kad daromos pastangas 
surasti bendra kalba duos vaisiu.

Linkėdamas ištvermes tremties valandose, 
Pirmininkas dar karta priminė mūsų parei
gas savam kraštui, ragino dirbti ir budėti, 
o prasVnkus šioms sunkioms valandoms, 
laimingiems grižti i savo išvauduota tėvyne, 
susirinkti ten visiems, iš visur, pr e Gedi
mino kalne plevesuopančios vėliavos, 
naujam darbui ir ryžtui.

Po š os kalbos tarė žodi VLIKo Pirmi
ninkas Prel. M. Krupavičius.

Kalbėtojas labai idomiai ir vaizdžiai 
palietė asmenybės klausima ir tėvynės 
meilės esme. Kiekviena kova, kiekvienas 
sunkmetis pareikalauja iš kovojančios tautos 
visu jegu itemp'mo ir tik pilnutines 
asmenybes vaisingai pakelia š'a našta. 
Tokiu asmenybių reikia ir mums šių d'enu 
kovai, kovai už tėvynės laisve ir nepriklau
somybe, kuri yra laik nai prarasta. Mes 
turime mylėti ir mylime savo tėvyne, kaip 
aukščiausia gėri Šioje žemėje. O šioji me'li 
ipareigoja mus visus darbui ir pastangoms. 
Esame išsiblaškė ir likimas vis dar tebe- 
blaško mus po visa pasauli. Kol ateis 
laikas mums grižti namo, reikia susirūpinti 
savo taut’nės minties ir nrilės savam 
kraštui išlaikymu ir puoselėjimu. Kaip 
viena iš šių gražiu vertybių yra kalba. 
Nusikalsta tas lietuv:s, kuris savo kalba 
pats, ar jo vaikai, pamiršta, išsižada jos 

Kaip tėvynė, taip ir Įkalba yra malonė 
mums, duota mums iš aukščiau ir jos išsiža
dėti mes neturime teisės. Gyvendami 
sunkiose' tremties sąlygose dabokime, kad 
mūsų šeimos būtu lietuviškos. Istorija 
aiškiai rodo mums, kad mišriu šeipu vaikai 
neretai nuėjo tėvynės išdavimo keliu. Musu 
tauta Šiandien pergyvena sunkiausia istori
joje bandymą. Kiekvieno lietuvio pareiga 
aktyviai dolyvauti laisvinimo kovoje, būti 
organizuotos kovos dalyviu, nesilaikyti 
pasyviai, bet jungtis visomis išgalėmis prie 
bendru pastangų.

Kalbėtojas paliesdamas savo lankymosi 
įspūdžius po Amerikos lietuviu kolonijas, 
pažymėjo, kad ten jau gan žymiai yra pasi
reiškęs nutautėjimo pavojus. Nors yra ir

AR IŠIRS PARYŽIAUS KONFERENCIJA ?
Kaip atsimename, netikėtai greit ir 

sklandžiai priėmusi darbotvarke, dėl kurios 
anksčiau buvusiose konferencijose būdavo 
ilgai gančijamasi, Paryžiaus konferenc ja 
pradėjo darba. Visuotinas įsitikinimas, kad 
Rusija yra pakeitusi politini kursą, kad jos 
padaryti tariamieji nusile'dimai Berlyne, yra 
palankūs ženklai susitarimui, buvo stipriai 
apviltas konferencijos eigos. Kaip seniau

Berlyno Blokada Vėl Vykdoma T
Nuo pereito ketvirtadienio nei vienas 

traukinys nebeatėjo i Berlyną. įtempimas 
tarp Vakaru valstybių ir Rusijos didėja. 
Daugelis traukiniu vis dar laukia leidimo, 
kai kurie iš j u yra Sovietu zonoje, bet i 
Berlyną jie neįleidžiami. Rusai praneša, 
kad ryšyje su Berlyno geležinkeliečiu 
streiku, joks susisiekimas neįmanomas.
Vakaru valdžios atstovai, esą Berlyne, vedė 
derybas su rusu pareigūnais, kad bent tu 
traukiniu keleiviams, kurie šiuo metu yra 
Potsdamo stotyje, būtu duoti autobusai, 
kad keleivius pergabenti i Berlyną. Rusai 
atsisakė duoti susisiekimo priemones, bet 
sutiko, kad šie du ten esantieji kariški 
traukiniai atvažiuotu iki Berlyno priemies
čiu.

Vakaru spauda kaltina rusus, kad šie po

Mirė i.irturos Gen. Konsulas Kanadai
Ligi šiol sėkmingai ir gražiai Lietuvos ir 

lietuviu reikalus Kanadoje atstovavo didelis 
mūsų tautos bičiulis, Lietuvos Generalinis 
Garbės Konsulas Kanadai, Pik. Ltn. G. L. 
P. Grant-Suttie. Deja, š.m. gegužės 24d. 
juodasis mirties angelas nuleido savo 
sparnus virš Kanados, Toronto, miesto, ir 
pasiėmė savo žinion ta ta p brangu lietu
viams asmeni —— j u mylima ir gerbiama 
Konsulą Grant-Suttie. Jis mirė širdies liga 
dar pačiam pajėgume, teturėdamas 50 m. 
amžiaus.

Pik. Grant-Suttie Lietuvos reikalus Kana
doje prisiėmė vadovauti 1938 m. Ta gi, dar 
tuo laiku, kuomet Lietuva buvo laisva ir 
gyveno gražu bei kūrybinga gyvenimą.

Mūsų dideliam džiaus- mu', ištikus Lietuva 
ir didžiajai tragedijai, Kon. ulas Grant-Suttie 
nepasitraukė nuo lietuviu ir nenustojo 
rūpinęsis j u reikalais. Jis, kartu su mumis, 
ligi paskutinės gyvenimo m nutės dirbo ir 
aktingai veikė Lietuvos ir lietuviu labui. 
Neapsieidavo be jo nei vienas lietuviškas 
pobūvs, koks nors minėj'mos ar šiaip Ii tė
viškųjų reikalu atstovavimas valdžios 
ištaigose.

Torontiečiai lietuviai dar kaip šiandien 
prisimename praėjusiaj i Vasario 16. Minė
jime Konsulas Grant-Suttie skaitė apie 
Lietuva turin’nga pa-kati, savo mintis 
pailiustruodamas netgi žemėlapyje ir tuo 

šviesiu pavyzdžiu, bet daugumoje jaunimas 
jau silpnai kalba lietuviškai. Visa kovos 
už Lietuvos išlaisvinimą našta Amerikoje 
tebeneša senoji išeivijos karta, kuri taip 
duosniai ir gražiai jau buvo kovojusį Lietu
vos Nepriklausomybe atgavimo laikais — 
1918 metais.

Amerikoje pasireiškia ir kita, labai 
negeistina, blogybė, — nesutikimai tarp 
naujosios išeivijos-tremtiniu ir senosios 
išeivijos. Šio nesutarimo priežasčių reikia 
ieškoti psichologiniuose aspektuose, bet 
reikia tikėtis, santykiai susinormuos.

Baigdamas VLIKo Pirmininkas pasi
džiaugė pragiedruliais mūsų politinėje 
padėtyje, kur aiškiau juntamas mūsų reikalu 
supratimas, nebebijomą aiškiau pasisakyti

Molotovas, taip dabar Višinskis laikosi tos 
pačios taktikos, — ilgai kalba, vis iškelia 
nauju nasiūlymu, arba prieštarauja Vaka
rams.

Tik viena savaitė dar tepraslinko nuo 
konferencijos pradžios, o jau pasigirdo 
pesimistiniai balsai, kad susitarti nebepa
vyks. Višinskis atkakliai tebesilaiko Molo
tovo reikalavimo, — grižti prie status quo, 

tariama Berlyno streiko skraiste nori vėl 
įvesti Berlyno blokada. Daugiau kaip 
2.000 vagonu, pakrauti maistu ir kuru, 
tebelaukia rusišku leidimu važiavimui.

Britai oficialiai apkaltino rusus už vedima 
obstrukcinės politikos, kuri sulaužo susita
rimą dėl Berlyno blokados nuėmimo.

BRITANIJOS TEISMAS PALEIDO EISLERI
Sensacinga byla Amerikos komunisto 

Gerhardo Eislerio, kuris pabėgo lenku laivu 
iš JAV-biu ir buvo sulaikytas britu 
vandenyse, pasiba’gė, — teismas atmėte 
JAV vyriausybės reikalavima išduoti Eisleri 
Amerikai. Išėjės iš teismo Eisleris pareiškė: 

supažindindamas gausiai minėjimo metu 
dalyvavusius kanadiečius su mūsų Tėvyne 
Lietuva. Kovo 26-27 d.d. aktyviai daly
vavo lietuviu suvažiavime Montrealyje, po 
to lankėsi su min. V. Sidzikausku Kanados 
sostinėje Ottawoje ir kalbėjosi su valdžios 
atstovais Lietuvos reikalu.

Pik. Ltn. Grant-Suttie iš kariuomenės 
pasitraukė tik 1934 m. Vėliau jis aktingai 
isi trauke i visuomenes veikla. Buvo 
ivairiaus’u mokslo ir kitokiu institucijų 
garbės arba aktyviu nariu. J u tarpe ir 
Karališkosios Karinės Akadcmjos lektoriu
mi. Apdovanotas visa eile pasižymėjimo 
ženklu. Taipogi buvo ir Lietuvos Gedimino 
Ordino Kavalierium.

Pik. Ltn. Grant-Suttie buvo plataus 
akirač o ir didel o išsimokslinimo asmuo. Jis 
aplankė visa eile pasaulio valstybių, svečia
vosi pas Anglijos Karalių, o taip pat buvo 
ir Lietuvoj — Kaune.

Jam mirus, d dieji Toronto dienraščiai: 
‘‘The Telegram" ir "The Globe and Mail" 
atspausdino didžiulius straipsnius, prane
šdami visuomenei, kad mi_ė Lietuvos 
Respublikos Konsulas ir įsidėjo velionies 
fotografija.

Laidotuvių metu itin gražiai pasirodė 
Kanados lietuviai, nors buvo ir darbo 
diena.

I laidotuves (gegužės 26d.) atvyko mūsų 

Lietuvos reikalais. Tai vis teikia vilties, kad 
ateis toji taip laukiamoji išsivadavimo 
diena, ateis gal greičiau nei mes tikimės.

Nuoširdūs plojimai palydėjo kalbėtoja. 
Susirinkimo pirmininkas P. B. Varkala 
susirinkusiu vardu dėkoja Aukštiesiems 
Svečiams už gražias kalbas ir padrąsinimus.

Seka paklausimai. J u turinys sukasi apie 
taip jautriai Britanijos lietuviu visuomenėje 
pergyvenama VLIKo vidini nesutarimą. 
Reiškiamas gyvas pageidavimas, kad 
Mažosios Lietuvos atstovas būtu įjungtas i 
VLIKo sastata.

įdomus susirinkimas, davės tiek daug 
nauju vilčių ir pasiryžimo tęsti kova už 
Lietuvos išlaisvinimą, buvo' baigtas Tautos 
Himnu.

nustatyto Potsdamo susitarimu. Vakarai 
atsako, kad Potsdamo susitarimas nebegali 
būti prikeltas, nes jis paseno ir pats gyveni
mas tiek daug padarė pakeitimu, kad 
grįžimas atgal sukeltu nepataisomu nesusi
pratimu .

Prieš konferencija visuotinai vyravo 
nuomonė, kad rusai reikalaus Vokietijos 
sujungimo, kad jie neva nutarė paaukoti 
Vokietija, kar atpalaidavus susidariusi 
tarptautini įtempimą. Bet tas nepasitvir
tino. Rusai nekalba apie politini Vokietijos 
apjungima, jie reikalauja tik ekonominio 
bendradarbiavimo.

Išryškėjus nuomonių nesutapimui ir 
negalint rasti bendros kalbos, plinta gandai, 
kad konferencija galinti būti atidėta." 
Sekanti savaitė, reikia manyti, išaiškins 
susidariusia padėti.

"Tuojau išvažiuoju i Vokietija. Džiaugiuosi, 
kad amerikoniška reakcija pralošė."

JAV Teisingumo Ministeris Tom Clark 
spaudos atstovams pasakė, kad jis ir toliau 
darysiąs žygius Eisleri gražinti i JAV, kur 
jis turės atlikti jam skirta bausme.

Konsulas Dr. Petras Daudžvardis iš Čikagos. 
Jis pasakė atsisveikinimo kalba. Laidotu
vėse dalyvavo ir bu v. Lietuvos nepaprastas 
pasiuntinys ir įgaliotas ministeris Švedijai 
p. V. Gylys, kuris šiuo metu gyvena 
Toronte.

PRANYS ALSENAS.

HAMBURGAS. Britu žandarmerija 
areštavo buvusi Prūsijos gauleiteri 
Eryka KOCHA, kuris yra karo nusikal
tėliu sarasuose ir iki šiol nebuvo suras
tas, — slapstėsi prisidengęs svetima pa
varde.

ROMA. Popiežius paskelbė bule, 
kuria nustato, kad sekantieji metai — 
1950 vadinsis Šventaisiais Metais.

RANG U N AS. Buriuos vyriasybe gavo 
žinių, kad komunistiniu partizanu da
liniai žygiuoja is Kinijos i Buriuos 
pasieni. Burmos vyrausybe įsake savo 
kariuomenei užimti pozicijas pasienyje.
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AR YRA GALIMYBE KARUI?
Perpaskutinius kelis metus žodis KARAS 

buvo labai dažnai linksniuojamas įvairiose 
oficialiose ir neoficialiose kalbose, taipgi ir 
spaudoje. Stebėtojas lengvai sau gali susi
daryti vaizda, kad karo niekas nenori, 
tačiau, kad jis, einant iš susidariusios 
padėties, yra neišvengiamas. Bet karo neno 
rintieji stengiasi save nuraminti įvairiais 
pasiaiškinimais, įvairiais paktais ir 1.1. 
Vertinant pasaulio įvykiu eiga, neišvengia
mai reikia sutikti, kad pasaulis yra per 
mažas nuolatiniam dvieju, taip priešingu, 
sistemų egzistencijai ir kad vėliau ar 
anksčiau viena iš ju turės užleisti vieta 
kitai.

Nuo pat paskutinio karo pabaigos eina 
nepaprastas ginklavimasiš ir geresniu strate
giniu pozicijų užėmimas. Tai, negali testis 
nuolatinai, istorija tam neturi jokiu pavy
zdžiu. Ir todėl pranašu role šiame reikale 
yra gana lengva: sprendimas turės būti 
padarytas, tik visas klausimas kada, kaip ir 
kas laimės.

KADA BUS KARAS
Aiškaus atsakymo šiandien negal'ma dar 

duoti, nes perdaug yra nežinomu faktorių. 
Bet koks tikslus datų nustatymas-pranaša- 
vimas šiuo klausimu gali būti visiškai 
sugriautas gyven'mo ivykiu. O tu įvykiu 
yrą tiek daug, kad j u niekas negali perma
tyti. Vieni sako, kad konfliktas turi įvykti 
ateinančiu penkių metu laikotarpyje, kol 
Rusija dar neturi atominės bombos. Bet 
nereikia laikyti Rusijos tiek jau naivia, kad 
ji bandytu išprovokuoti kata tol, kol ji dar 
neturi šios bombos, o Vakarai vargu ar 
suriks skelbti kara be agresiniu veiksmu iš 
rusu pusės. Juk pastarųjų keliu metu bėgyje 
turėjome begales incidentu, kurie kitais 
laikais būtu buvę visai pakankama priežas
tis karui paskelbti. Jeigu šiandien dar 
nesišaudoma Europoje, tai ne dėl incidentu 
ar provokacijos stokos, bet tik todėl, kad 
visos tautos jaučia pokario nuovargi ir 
nenori vėl pradėti žudynes. Mūsų galvojimu 
tai gali atrodyti labai naivu, bet tai yra 
faktas ir su tuo reikia skaitytis. Juk vienaip 
galvoja žmonės kurie yra vergijoje ir 
kuriems karas yra vienintele viltis, kitaip 
galvoja tos tautos, kurios dabar yra laisvos 
ir, nors ir be pagrindo, viliasi kad gal kaip 
nors ir be karo pavyks išlaikyti taika. 
Tačiau, čia pat reikia pabrėžti, kad nors 
toks noras ir yra, bet Vakarai ant to visu 
kortu nededa ir ruošiasi blogiausiam 
atvejui.

KAIP IŠSISPRĘS KONFLIKTAS?
Jau minėjome, kad susidūrimas tarp 

Vakaru ir Rytu pasauliu yra neišvengiamas. 
Statėme sau ir antra klausima, — kaip tas 
susidūrimas išsispręs. Čia reikia paimti 
dėmesin, kad nors su ta teze dauguma ir 
sutinka, bet ne visi yra tos nuomonės, kad 
sprendimas būtinai turi būti padarytas 
ginklais. Yra nemažai ir tokiu nuomonių, 
kad ekonominės persvaros ir mora’inės 
kovos ginklais Vakarai gali priversti Krem
lių atsisakyti nuo tolimesnes ekspansijos ir 
net atsitraukti iki senu savo sienų. Ir po 
rusu nusileidimo Berlyno blokados reikalu, 
buvo net girdėti balsu, kad Rusija pamatė 
prie ko privedė j u politika ir galinti sutikti 
net evakuoti užimta Europos dali, kaip 
kaina, už kuria gautu Marshallio Plano 
pagalba ir bendradarbiavima su Vakarais 
Rusijos atstatymui. Tokiu galvojimo, žino
ma, rimtai priimti negalima, bet tai yra 
simptomškas Vakaru galvojimas, kuris tik 
parodo j u nenorą susigyventi su ta mintimi, 
kad ginkluotas konfliktas tikrai yra neišven
giamas. Tuo tikslu Vakarai ir palaiko ir 
vis plečia ekonomini ir socialini bendradar- 
‘biavima su Ryta:s, norėdami, kad jie 
greičiau pažintu Vakaru pažanga, galėtu 
sulyginti savo bloko ūkio negalav mus, kad 
tai pažinusios pavergtos tautos ims 
bruzdėti prieš Kremliaus pavergima. Po to, 
anot šių optimistu, turi įvykti du dalykai: 
arba Kremlius nusileis, arba patys žmonės 
sukils prieš savo valdovus. Tai' pol’t kai 
tarnauja ir padidintos radijo transliacijos 
rusu ir kitomis kalbomis, taipgi daromi vieši

— Sudie. — Vis nepaleidžiu jos rankos ir 
trokštu dar viena žodi išgirsti, dar pabūti su 
ja ir paprašyti vėl kada susitikti.

Ji man vėl padeda:
— Užeikit kada, aš visada vakare būnu.
Namo tiesiog skriste skridau. Taip norė

jau su motina pasidalinti savo džiaugsmu. 
Atbėgės tuojau ištraukiau popierių ir 
pradėjau laišką šiais žodžiais:

" Kad tu galėtum būti šiandien su 
manimi iv matyti, kas įvyko!

Toliau smulkiai aprašinėjau visa nuotyki, 
norėjau apda'nuoti savo damos groži, bet 
tik dabar pastebėjau, kad nesu gerai įsi
žiūrėjęs. Gal tai atrodo keista, bet supran
tama: ieškojau ne moters, bet žmogaus, tik 
žmogaus . . .

Baigiau laiška šiais žodžiais:
” Mama, dabar viskas bus gerai.”
Ta nakti menkai miegojau.
Išaušo pražus rytas. Visa mano prigimtis 

šaukte šaukė bėgti pas ja, bet protas ir valia 
sulaikė. Juk tai būtu negražu ir vaikiška. 
Reikėjo palaukti.

Kaip bus issprestas pasaulio likimas ?
‘i 
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pareiškimai, kad konfliktas tarp Vakaru ir 
Rytu tėra tik su Kremliaus 13 viešpačiu, o 
ne su rusu tauta . . . Bet, kas geriau 
pažįsta rusu-bolševiku vidaus politika, tas 
turi atmesti visokius " sukilimo ” planus, 
nes prie bolševikiškos sistemos joks sukili
mas, jau vien dėl baisaus teroro ir nuola
tinio žmonių sekimo bei blaškymo.

KA GALVOJA SOVIETU RUSIJA
Tuoj karui pasibaigus rusams buvo du 

keliai atviri: išnaudoti karo metu igyta 
Vakaru draugyste ir toliau dirbti Europos 
ir pasaulio gerovei. Šiuo atveju Rusija būtu 
gavusi JAV pagalba, būtu atsistačiusi grei
čiau ir galėjo pakilti ekonomiškai. Bet šis 
kelias būtu pražūtingas pavergtoms tau
toms, kurios, aišku, taip ir būtu likusios 
Rusijos globoje . Antras kelias, kuriuo jie 
ir nuėjo, buvo izoliacinis, pilnas įtarinėjimu 
ir baimės, lygiai tiek pat agresyvus, kaip ir 
paslaptingas. Sovietai manė, 1 kad karo 
išvarginta Europa bus labai lengvai suvirš
kinama komunistinei doktrinai, lengvai 
duosis suviliojama, tuo labiau, kad, kaip 
skaičiavo bolševikai, turėjo prasidėti ne
išvengiamai ekononrnė krizė, tiek Europoje, 
riek ir JAV. Bet šie lūkesčiai nepasitvirtino. 
Greitas Europos atsistatymas ir susior- 
ganiząvimas nustebino ne tik rusus, bet ir 
pačius europiečius. Bolševiku planai sudužo. 
Europa nenukrito jiems, ka’p keptas balan
dis, bet pradėjo energina kontrofenzyva 
prieš bolševikini imperializmą.
KO SIEKIA KREMLIAUS VALDOVAI ?

Nepavykus minėtai politikai, Kremlius, 
noromis ar nenoromis, buvo priverstas keisti 
politika, tiksliau, takrika. Tas jiems lengvai 
duodasi, nes diktatūriniame krašte, kur 
nereikia paisyti viešosios nuomonės, labai 
lengva pakeisti politini kursą. Bet a^g1 jau 
jie tikrai norėtu nuoširdaus bendradarbiavi-

ILGAS KELIAS
Rašo—St. KUZMINSKAS

Pastebėjau, kad mano paskutinis strai
psnis ” Atlanto Pakta pasirašius ” daugelio 
yra klaidingai suprastas. Padarytos iš 
vados, jog aš Atlanto Pakta labai menkai 
tevertinu. Priešingai. Aš jam priduodu 
labai d:dele reikšme, kaipo galingam diplo
matiniam irankiui. Šia proga tik dar karta 
norėčiau pasisakyti, kad Atlanto Pakto 
galingumas bei reikšmė yra labai apribota 
laiku t.y. iki bus pagamintas reikalingas 
atominiu bombų skaičius anapus geležines 
uždangos. Tuomet staiga, per nakti, daug 
kas pagrindinai pasikeis. Tuomet ir At’an to 
Paktas pradės grimsti i Atlanta, ka;p ne 
taip jau senai nugrimzdo Atlanto Charta 
. . . Juk ji turėjo garantuoti mums visiems 
laisve nuo baimės; rezultate gi mes visi 
gyvename baimėje.

Atlanto Paktas, anot j u autorių, turėtu 
mums garantuoti 100 metu taika. Tai labai 
drąsus teigimas, man atrodo, kelias iki 
taikos dar labai ilgas.

Aš čia pabandysiu išvardinti klausimus, 
j u svarbos eilėj, kurie reikal'ngi išsprendi
mo, palyginus trumpu laiku, kad po to jau 
galėtu sušvisti pirimeji tikros ta'kos spindu
liai. Štai jie: 1) Volcetijos taikos^sutartis. 
2) Austrijos taikos sutartis. 3) Vengrijos ir 
Rumunijos išlaisvinimas. 4) Cekos’ovakijos 
išlaisvmimas. 5) Lenkijos išls. 6) Bulgari
jos ir Jugoslavijos išls. 7) Pabalti jos valsty
bių nepriklausomybių abtatvmas. 8) Rusu 
tautos sukilimas prieš Kremlių.

Trumpiausias kelias i taika, aišku, būtu 
išsprendžiant paskutini mūsų pažymėta

Po pietų, užtraukęs skrybėlė ant akiu, 
skubėjau Italijos gatve. Greitais žingsniais 
pasmukau pro jos narna, net nedrįsdamas 
akiu pakelti. Eidamas atgal, nežymiai 
pažiūrėjau: kažkas šmėkštelėjo prie lango ir 
vėl dingo.

Kita diena nutariau užeiti, bet nedrįsau. 
Vėl vaikščiojau visa vakara prie jos namu. 
Keletą kartu mačiau ja išeinant i miestą ir 
tik iš tolo lydėjau.

Ta pat vakara, grižes namo, radau 
motinos laiška. Ji džiaugėsi mano pasiseki
mu, bet mane stebino kažkoks šaltis, kuris, 
tartum, dvelkė iš turinio.

— Aha,—pamaniau, — ji, tur būt, mano, 
kad perdėjau ir todėl pasiryžęs daviau sau 
tvirta žodi ryt pas ja užeiti.

Kita diena vėl visokios abejonės pradėjo 
kankinti. Kas bus, plaukė nemalonios
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mo? Atrado, kad ne. Jie puikiai žino, 
kad dabar pasiekti toki bendradarbiavima, 
už ji jau tektų sumokėti ” grynais,” —tuo 
kas jau yra pagrobta, pasitraukiant iš 
daugelio okupuotu kraštu, nes aišku. 
Vakarai dabar jau nebetikės vien tik 
gražiems žodžiams. Greičiausia tai tik bus 
rezultatas tos nuovokos, kad tarptautines 
praėties stygos negalima per daug itempti, 
dar šiandien nenorint karo. Styga atleista, 
— galima ir toliau lošti laiku.

ATEITIES KARAS
Kad susirėmimas neišvengiamas jaučia ir 

žino visi. Kad ateinantis karas vyks tarp 
Rusijos ir Vakaru Europos tautu bei Ameri
kos, aišku. Kaip baigtųsi toks susirėmimas? 
Nenorėčiau manyti, kad jis reikštu visiška 
civilizacijos sunaikinimą, kaip kad kiti 
pranašauja. Kad ir kažin kaip baisūs ginklai 
bus naudojami, bus surastos ir gynimosi 
priemonės. Taip visada buvo istorijoje, 
taip bus ir ateityje.

Dažnai šiandien girdime, kad Rusijos 
kariuomenė, kuri šiuo metu yra skaitlin
giausia, lengvai galėtu užlieti visa Europa. 
Bet kyla klausimas, — ar moderniškame 
kare žmonių skaičius yra taip labai svarbus? 
Ar ne svarbiau turėti ne tokia gausia, bet 
modemiška kariuomene ? Modemiška 
kariuomenė žygiuoja ant ratu, yra judri, ir 
čia Vakarai turi didele persvara, palyginus 
su rasų karuomene. Geležies Vakarai 
pagamina penkis kartus daugiau už Rusija. 
O juk geležis yra viena išsvarbiausiu ginkla
vimosi medžiaugu. Pramonė irgi pajėgesnė. 
Vakaru kariuomenė žymiai geriau ginkluota. 
Benzino pramonė irgi kelis kartus d'desnė 
ir pajėgesne. Taigi, ekonominiai visi pliusai 
kalba Vakaru naudai.

AR STIPRI RAUDONOJI
Tikro šios armijos pajėgumo, aišku, 

klausima; tada visi kiti savaimę išsispręstu. 
Bet jis yra sunkiai prieinamas. Tuo būdu 
tenka pradėti nuo pirmojo klausimo —- nuo 
Vokietijos. Juk ji randasi pačiame Europos 
centra ir apima apie 70 mil, europiečiu. 
Jiems reikia duoti tinkamas ir pastovus 
gyvenimas, kad jie netaptu bet kokiu 
Europos neramumu priežastimi.

Pirmasis kovos matčas tarp Rytu ir 
Vakaru Atlanto Pakto aikštėje nesenai 
prasidėjo ir greit pasibaigė. Berlyno blokada 
tapo nuimta.

Kas laimėjo — Rytai ar Vakarai Tuo 
tarpu dar sunku pasakyti, nes juk visas 
pasaulis apimtas baimės ir neramumu ne 
dėl Berlyno blokados, bet dėl šėlstančio 
komunizmo visuose pasaulio kontinentuose. 
Reiškia, čia pradėtas (arba tęsiamas) žymiai 
didesilės reikšmės ir apimties lošimas. Kas 
lošia šachmatus, tas žino, kaip dažnai 
paaukojamas savas pėstininkas, stebint 
priešo ” raitelius ” ar net pati “ karalių.” 
Todėl ir Berlyno blokados klausime, aš 
pasakyčiau, laimėjo ne Rytai ar Vakarai, o 
berlymečiai. Tai yra neabejotinas faktas. 
Gi kiektai liečia Rytus ar Vakarus, tai 
aišku, kad čia kiekviena pusė turėjo savo 
” už ir prieš.’’ Rusai, pavyzdžiui, jei ir 
le:dosi, kad nukentėtu ju savimeilė, bet už 
tai atsivėrė sau duris i konferencija, kurioje 
bus sprendž’amhs VISOS Vokietijos klausi
mas, kas žymiai svarbiau, nei vien tik 
Berlyno ar tik Vok;etijos rytu zonos klau
simas. Štai šioje konferencijoje bus mato
mas pirmas smarkus Rytu ir Vakaru susi- 

mintys, jei ji šaltai mane priims, jei nenorės 
kalbėti, jei rodys, kad greičiau išsikrausty- 
čiau. Ilgai galvojau ir pagaliau radau 
išeiti.

Tuoj po dvyliktos buvau Itąjijos gatvėje 
ir iš tolo sekiau jos namus. Ilgai teko laukti. 
Tiktai apie trečia valanda pamačiau ja 
išeinančia iš namu. Tuojau apsisukau ir 
pradėjau eti. Aišku, neskubėjau, norėda
mas, kad jį mane pavytu. Ausys buvo 
įtemptos, širdis tankiai tvaksėjo. Štai 
girdžiu jos žingsnius. Ji greit artėjo — jau 
čia. Negaliu susivaldyti. Atsisuku ir nuimi 
skrybėlė. Ji valandikei sustoja, tartum 
nusigąstą, bet tuojau nurimsta ir paduoda 
ranka.

— Labas vakaras.
Aš atsakau, ir mes einame.
— Skubu i studija, gal palydysite ? 

negalima žinoti ir tenka tenkintis tik 
apytikriais duomenimis. Gal geriausia 
Rusijos kariniu jėgų ivertinima yra davės 
gen. Sir Gijard Martel, kuris buvo britu 
ryšiu karininku Rusijoje karo metu.

PĖSTININKAI. Tai svarbiausia ginklo 
rūšis- Karininkai yra gabūs ir gerai paruošti. 
Kareiviai geri, drąsūs ir patvarūs. Tačiau 
kariuomenė palyginus mažai mechanizuota 
ir prastas apginklavimas. D’delis trūkumas 
transporto priemonių. Todėl armija turi 
žygiuoti pėsčia arba tenkinasi arkliu trau
kos jėga. Šiuos trūkumus ryškiai parodė 
vokiečiu-rusu karas, kur mažiau skaitlinga 
vokiečiu kariuomenė karo pradžioje lengvai 
nugalėjo rusus vien savo mechanizacijos 
dėka. Mechanizavimas sunkiai Rusijoje 
įmanomas, atsimenant jos pramonės nepa
jėgumą. Skaitoma, kad Rusija turi apie 
200-250 divizijų, arba apie 2 mil. kariu ir 
turi neišsemiama rezervą žmonių. ORO 
PAJĖGOS. Čia rusai deda visas pastangas, 
kad pavyti Vakarus. Vokiečiu specialistai 
daug jiems padeda, bet labai abejojama, 
kad tai jiems pavyktu, nes Vakaru ir 
technika ir išradingumas pirmauja. LAI
VYNAS. Svarbiausia dali sudaro povande
niniai laivai, kuriu priskaitoma virš 2p0. 
Tu laivu pajėgumas menkas. Geriausia jis 
buvo pademonstruotas praėjusio karo metu, 
kai Juodojoj jūroj jiems nepavyko, viso 
karo metu, nei vieno vokiečiu laivo 
paskandinti. Rusu tauta nėra jūrų tauta ir 
jie jūros nemėgsta. Kariškas laivynas vargu 
beloš kokia žymesne role ateinančiame kare.

Gen. Martel nuomone, Vakarai turi 
laikyti nedidele, bet gerai ginkluota ir 
motorizuota kariuomene, kuri tikrai galėtu 
sėkmingai atsipirti prieš rusiška kolosą.

Išvadoje, ateities susirėmime tarp 
Vakaru ir Rytu pasauliu, turi laimėti 
Vakarai, nes jie dominuoja žmonių persvara, 
žaliavų ištekliais, apginklavimu, taipgi ir 
moraline tiesa.

dūrimas naujoje Atlanto Pakto aikštėje.
Tuo tarpu būtu sunku spėlioti, kaip ši 

kova vyks ir kokius ėjimus padarys 
vyriausi žaidėjai. Bet bus idomu ir nau
dinga pažiūrėti — ar Atlanto Pakto 
” komandoje ” tebevyrauja sena nepagristo 
optimizmo ir saves apgaudinėjimo dvasia, ar 
priešingai —’jos vietoj išaugo kovingas 
ryžtumas.

Man rodosi, Amerikos dvasia ir politinis 
galvojimas paskutinėmis dienomis visai aiš
kiai susiformavo: nesigailėti nors ir labai 
dideliu pinigu, nevengti ir kitokiu priemo
nių, kad tik iveikti komunizmą ir tuo būdu 
įgyvendinti pastovia taika. Bet . . . iki 
paskutiniuju vengti karo 1 Tiems, kurie tai 
kritikuoja, atsakoma, jog kiek tai bekai
nuotu, visgi tai kainuos mažiau nei karas. 
Ir štai,—Amerika jau paskyrė 360 mil. 
svaru Europos apginklavimui. Aišku, duos 
ir daugiau, jei tik reikės.

Britanija negalėdama švaistytis pinigais, 
seka Amerika, rodydama stiprybe dvasioje. 
Pereita savaite JTO rusu atstovas mėgino 
iškelti Triesto klausima ir dvieju metu ginčą 
užbaigti priimant prieš du metus Britanijos 
padaryta pasiūlyma. Bet Britanijos at tova§ 
trumpai ir šaltai atsakė: šis pasiūlymas, 
kad ir Britanijos, yra jau pasenės ir todėl 
nepriimtinas. O Triestas galutinai turi 
priklausyti Italijai. Rusu atstovas nustebo 
ir sumišo.

Bevinas, nors dar vis didelis optimistą* 
(gal daugiau pareigos, nei iš įsitikinimo) 
Parlamente pakartotinai pareiškė: reikia 
budriai sekti tolimesnius priešo ėjimus ir 
nepalaužiamai tvirtai laikytis. Gi Churchillis 
a’škiai pareiškė: tol nebus taikos, kol 
paskutinioji komunizmo pavergta tautu 
sostinė nebus išlaisvinta". O Amerikos 
senatorius pasiūlė, kad i Rusija būtu siun
čiami šimtai ir tūkstančiai oro balionu su 
antisovietine propaganda, kad rusu tautoje 
pagaliau sukiltu maišto dvasia prieš 
Kremliaus tironus.

(nukelta i 4 pusi.)

— Su malonumu, — stengiuosi kalbėti 
švelniai, bet nežinau ar sekasi.

— Jei turite laiko, užeikit šiandien pas 
mane. Parodysiu savo piešinius,

— Su malonumu. Kelinta valanda?
— Septyniomis būsiu namie.
— Gerai.

Taigi, suprantama, kaip man buvo gera 
po tiek metu nusiminimo sutikti žmogų, 
kuris nevengia manes ir kviečia pas save. 
Pasijutau visai kitoks. Tur būt nereikia net 
minėti, kad nėjau namo, bet visa laika 
sekiau Meno Mokykla, laukdamas, kad ji 
išeitu.

Vos spėjus jai grįžti—aš jau beldžiausi.
Kambarys buvo mažas, labai neturtingas, 

— baldai tik būtiniausi, o sienos nukabinė
tos paveikslais.

— Prašau žiūrėti, štai žiema.
— Ak, kaip puiku ! — tikrai susižavėjęs 

sušukau.
Drobė j o buvo stipri moteris žilais plau-
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9 “ BRITANIJOS LIETUVIS ” 1949. birželio 3.

KOLCHOZINIS GYVENIMAS
Literatūra pavergtoj Lietuvoj ir

■ 'CAI

IR TREMTIS
tremtyje

Išrinkome nauja Valdyba
DBLS Rochdales skyriaus nariu visuoti

name susirinkime išrinktoji skyriaus valdyba 
pareigomis pasiskirstė sekančiai: D. 
Damauskas, pirmininkas (perrinktas); vice- 
pirmink, J. Yčas; sekretorius, C. Navickas; 
iždininkas, D. Banaitis ir V. Gugas-narys.

Tame pat susirinkime išrinktoji to 
skyriaus revizijos komisija, o taipgi F 
eklezinis komitetas pareigomis dar nepasi- 
slrirstė.

4-444-4-4- +++ + 4- 4 4- 4-4- 4- 4 4- 4 4- 4- 4 4- 4 4- 4- 4 4- ♦

i KRONIKA : 
4 4A

Šia savaite jau pasirodė spaustuvėje 
spausdintas jumoro laikraštis “APUOKAS” 
Nr. 2. Tiek turiniu, tiek savo išvaizda 
žymiai pasikeitęs, skoningai iliustruotas, 
aštuoniu puslapiu, žurnalinio formato.

4 4-4
Londono Lietuviu bažnyčios vargonų 

loterija pasibaigė šiais rezultatais; £10 
laimėjo, Nr. 7315 (Urš. Jurgelaitiene, Lon
done); Po £5 laimėjo, Nr. 2196 (A. Janu
šauskas, Treliske hostel, Cornwall) ir Nr. 
3261 (V. Žemaitis, Sutton-at-none hostel. 
Kent); Po £2 laimėjo, NN. 3259, 5930, 6201, 
8741, 9818; Po £1, NN. 356, 1281 1433, 
1447, 1945, 3610, 7302, 7589. 11051, 11853; 
Po 10 šilingu, NN. 204, 1263, 1478, .1581, 
3990, 4761, 4765, 4804, 5764, 6198, 6»»7, 
7003, 8431, 8773, 8776, 9753, 9821, 9871, 
10251, 10753.

Pinigai bus išsiuntinėti, laimėtojams 
pristačius laimėtu Nr. kvitus šiuo adresu : 
Rev. J. Sakevičius, 21, The Oval, Hackney 
Rd., London, E.2. Pelno rezultatai bus 
paskelbti vėliau.

Lietuviškos kolonijos vardu nuoširdžiai 
dėkoju už malonia talka visiems vargonų 
loterijos bilietu platintojams, ėmėjams ir 
rėmėjams.

Kun. J. Sakevičius, MIC

I Nottinghamo lietuviu choro “ Rūta,” 
veikiančio prie DBLS skyriaus, krikšto 
koncertą, kuris ivyks Sekminių pirma dima, 
vyksta Centro Valdybos iždininkas P. 
Bulaitis.

4 4 4
Birželinės pamaldos i SS. Jėzaus Sirdi 

Londono-Liet. bažnyčioje darbo dienomis 9 
vai. ryto, šeštadieniais ir sekmadieniais 7 
vai. vak. Sekminių I diena vakariniu 
pamaldų nebus. Sekminių Ild. (birž. 6) 
suma bus 11 vai. Velykinės išpažinties ir 
šv. Komunijos laikotarpis baigiasi birž. 12d.

4 4 4
Vyr. Skautininkes J. Vaiciunienes pa

vedimu, kviečiu Anglijije gyv. lietuves 
•skautes, vyr. skautes ir skautininkes 
pranešti man iki sm liepos 15 d. savo 

■adreso, patyrimo bei vyresniškumo laips
ni ir ar priklauso kuriam skauciu viene
tui dabar.

Sktn. O. Gailiunaite,
E.V.W. Hostel, West Wratting, 

Cambs.
4 4 4

Britanijos krepšinio finalinėse rungty
nėse susitiko “ KOVAS” su amerikiečiu 
komanda “ Latter Day Saints,” kuriai 
pralaimėjo rezultatu 79:28. Taigi, KO
VAS liko Britanijos krepšinio vicemeis- 
teiru. Plačiau apie rungtynes sekančiame 
numery.

MANCHESTER IEČIAI KVIEČIA 
I PASISOK1MA

Manchesterio Lietuviu Klubo vadovy
bei sutikus, birželio 5d. sekmadieni, 
Klubo patalpose ruošiamas šeimyninis 
pasisukimas. Ruosejas-ansamblis, tai 
dienai pritaikytos išdaigos — ansamblio, 
pelnas—ansambliui. įėjimas—1 silin- 
gutis. Pradžia 5 vai.

Kai šių metu vasario 16d. Lietuvos 
Komunistu Partijos suvažiavime sekretorius 
A. Sniečkus palietė literatūra, jis nedvi
prasmiškai pasakė: “ Esminiai trūkumai 
literatūroj: nėra knygų apie kolchozu 
gyvenimą meniniais vaizdais, nepakankamai 
demaskuojama buržuazija ir kataliku dvasi
ninkijos reakcingumas.”

Ta pati jis pakartojo kalbėdamas apie 
žurnalus ir kino kronika: ' ' Žurnaluose ir 
kino kronikose žiauri klaida — nerodoma 
stachanoviečiu daržo, nei kolchozinės kūry
bos ...”

Vadinasi, Lietuvoje like arba naujai pasi
reiškė, rašytojai vis dėlto nerealizuoja 
garsaus šūkio: tautinė forma, socialistinis 

„turinys ... O nerealizuoja, be abejo, dėl 
to, kad —- ir labai bauginami — nepaklusta 
širdžiai svetimu įsakymu.

PUOŠNUS FASADAS IR TIKROVE
Lietuvos komunistu partijos oficiozas 

“ Tiesa ” š.m. 46 nr. " Nauju knygų ” 
skyriuje mini dvi knygas ir čia pat parodo 
tu knygų viršelius. Viršeliai — na, kaip 
rimtu mokslo veikalu. Tačiau tu “ nauju 
knygų ” turinys — propagandinio pobūdžio:

a) TEVYNEJE. Grįžusiu i Lietuva 
repatriantu pasisakymai.

b) MOKSLININKU ŽODIS. Tarybų 
Lietuvos mokslininku kreipimasis i savo 
kolegas, vargstančius Vakaru Vokietijoje.

Kiek įdomiau, tačiau, rašo Jonas Šimkus 
apie “ smunkančius ir trūnijančius ” trem
ties rašytojus. Sakau — kiek idomiau, nes 
jo žodžiu nepatvirtina nei A. Sniečkus, nei 
“ Nauju knygų ” (ne tik šio “ Tiesos ” nr.) 
skyrius:

“ Lietuviu tauta, išvaduota iš vokiškųjų 
grobiku nagu, atkūrusi savo tarybine san
tvarka, su nepaprastu spartumu atkuria 
materialini gyventoju buiti, liaudies ūki ir 
neįtikėtinai sparčiais tempais ugdo savo 
kultūra. Lietuvos rašytojai, gyvendami 
vienu gyvenimu su savo liaudimi, poezijos 
ir prozos kūriniais vaizduoja ta gyvenimą. 
Lietuvos tarybiniu rašytoju kūryba liau
džiai suprantama ir jos mylima ...”

Kagi, tarybinis autorius, tarybinis stilius 
ir tarybinis melas . . .

SIELŲ INŽINIERIAI AR 
IŠGAMOS . . .

J. Šimkus, atrodo, gerai įsikalė generali
simo posaki : rašytojai — sielų inžinieriai. 
Dėl to, cituodamas Mykolą Vaitkų, ji ko ne 
pranašu vadina už nakties aprašyma (mes 
gerai atsimename, kaip J. š. siautėjo 
birželio naktimis!)

Tačiau, gaves žinių, kad laisvos Lietuvos 
vizija gyvena tremties rašytojai jau emi
gruoja i kitas valstybes, kad galėtu sėkmin
giau tęsti kova dėl tautos laisvės (o gal 
pykdamas, kad j u tremtis nepalaužė), — 
truputį toliau visu tarybiniu iškalbingumu 
ir aistra rėkia: “O iš šios mūsų tautos 
medžio nupuvusios Šakos, kurias Lietuvos 
liaudis išbraukė iš savo gyvenimo, savo 
gyvenimo, savo tautos išgamos, kurie sun
kiausiu mūsų tautai momentu spiaudė jai i 
veidą nei kiek nemenkiau už vokiškuosius 
okupantus, buvo ir pas’liko tos nuomonės, 
kad jeigu jiems neįmanoma Lietuvos liau
dies sprasdu jodinėti ir jai i veidą spraudyti, 
tai tegu skrodžiais žeme eina ir visas 
gimtasis kraštas ...”

Trūkstas tlar raudono rašalo ir J. Šimkui 
gerai pažįstamos rezolucijos: “ Ištremti i 
Sibirą ...”

Beje, rašinyje minimi rašytojai: Vyt. 
Alantas, J. Švaistas, Alb. Valentinas, M. 
Vaitkus, J. Augustaitytė — Vačiūnienė, H. 
Radauskas, L. Dovydėnas, P. Babickas, 
Vincas Ramonas, Stepas Zobarskas, Stasius 
Būdavas, Stasys Laucius, Leonardas Žitke
vičius, na ir, žinoma, Bern. Brazdžionis ir 
Faustas Kirša.

Mes tikime, kad labai nusikalto komu
nistams P. Babickas, “ dirbdamas Lietuvos 
archyve,” kad i nemalone pateko L. Dovy
dėnas, atskleisdamas pirmosios sov’etu 
okupacijos užkulisius, kad pagyrimo negali 
susilaukti L. Žitkevičius už vaiku laikraščio

Rašo—J. KU-KIS

“ Žiburėlis ” redagavima . . . Tačiau dar 
ir tai ne visa.

KALTINAMASIS AKTAS
Pirmiausia tremties rašytojai kaltinami 

dekadentizmu. Motyvai — “ nebeįstengia 
pakilti i aukštesni lygmen, gyvena visai 
tuščiaviduri, beidėjini gyvenimą.” Apie 
literatūrini lygmenį teigti be argumentu ir 
mūsų nenustebinant Lietuvoje rašančiųjų 
šedevru pavyzdžiais, be abejo, galima tik 
“ Tiesos ” feljetone. O dėl idėjingnmo, — 
tikrai jie nusikalto partijos linijai, nes 
“ nėra knygų apie kolchozu gyvenimą 
meniniais vaizdais, nepakankamai demas
kuojama buržuazija ir kataliku dvasininki
jos reakcingumas ” (A. Sniečkus). Ka gi 
—- suokalbis: Lietuvoje tebegyvenančiu ir 
tremtyje tebelaukiančiu ta pati kaltė!

Tremties rašytojai (ypačiai žurnalistai) 
kalti, kad “darbo žmonės” emigruoja i 
Anglija, Kanada, Australija ir k. Kažin 
kaip atrodytu vaizdas, jei Kaune ar Vilniuje 
būtu atidarytas emigracijos biuras i Amerika 
ar Kanada? Ar tai nebūtu atsakas tiems, 
kurie diena miega, o naktimis medžioja 
“ savanorius darbininkus ” i “ draugiškas 
socialistines respublikas?” Jeigu Lietuvoje 
trūksta darbo jegu, kodėl 1948 m. ištremta 
200.000 lietuviu? Ar dėl to atsiradusia 
spraga turėtu užkišti tremtiniai iš Vokieti
jos? Bet kur garantija, kad ju traukiniai 
iš karto nenuriedės i “ draugiškas respubli
kas ? ’ ’

Matyt, šis kaltinimo punktas svarbiausias 
nes, reziumuodamas visa savo filosofija, J. 
Šimkus rašo: “ Šventakupriai rašeivos 
maišo ju sąmone, kliudo ryžtingai ir teisin
gai apsispręsti: mesti klaidokelius ir grižti 
i brangia tėvyne Lietuva.”

Aha, tai jau ne stovyklų komitetai ir 
policijai kalti. O juk repatriavušieji lig šiol 
tik juos kaltino! Deja, jokios logikos 
nejausti J. Šimkaus rašinyje, kai vienoj 
vietoj rašo apie tremties rašytoju dekaden- 
tizma, beidėjiškuma, tuščiaviduri škuma (!), 
o kitoj tvirtina, kad vis dėlto jie “ maišo ju 
sąmone ”... Su niekniekiais a la 
“ Tėvynėje ” ar “ Mokslininku žodis ” juk 
tikrai sąmonės “ nesumaišysi ” ir neišvesi 
iš pusiausvyros . . .

“ TAS KELIAS I KOMUNIZMĄ 
VEDA . .

Kaip gi atrodo literatūra Lietuvoje ?
Iš sovietu savaitraščio Švedijoje (Nyheter 

from Soviet-unionen ”) sužinome, kad 
“ beveik visi verstinės literatūros klas:kai 
esą išversti i. lietuviu kalba ir neseniai 
atspausdinti. Tiražas siekias 1.369.000 
egz.”

Dievo gailestingumas ir Marija
Yra tvirtinama, kad visos Gailestingojo 

Išganytojo malonės pereina per Nekalta 
Marijos Sirdi. Toji Širdis ypatingu būdu 
yra garbinama Fatimos aps;reiškimu proga.

Labai pamaldžiai gyvenusi ir šventai 
numirusi sesuo Faustina, kuri turėjo Jėzaus 
apsireiškimu, visuomet kreipdavosi i Kristų 
per Nekaltąja Marijos Sirdi. Karta ji savo 
dienoraštyje paraše :

“ Vienu metu, kada buvo adoracija už 
tėvyne, skausmas suspaudėmano siela, 
irpradėjau sekančiu būdu melstis; Gailes- 
tingiausiasis Jėzau, prašau Tave per mie
liausios Motinos užtarymą . . . laimink 
mano tėvyne. Jėzau, nežiūrėk i mūsų 
nuodėmes, bet pažvelk i mažu vaiku ašaras, 
i bada ir šalti, kuri kenč a. Jėzau, dėl tu 
nekaltųjų suteik man malonės, kurios Tavęs 
prašau savo tėvynei . . . Tuo metu pama-

Tiražas milijoninis ! Ketveriu — o gal ir 
daugiau —tarybiniu metu rezultatas. Štai 
po ranka turiu tris J. Turgenevo “ Raštu ” 
tomus (Valstybinė Grožinės Literatūros 
Leidykla Kaune 1947 m. Tiražas 10.000 egz. 
Kaina 12 rb.). Tie raštai išversti dar 
“ buržuaziniais ” laikais, dabar tik per
spausdinti. Jei milijonini tiraža “ padalin
sime iš 10.000, gausime 137 knygas . . . 
per ketverius metus. Taigi, labai mažai.

Būdingai, tačiau, pastebi “ Laiškai iš už 
geležinės uždangos ” : nė žodžiu neužsiminta 
apie originalia lietuviu literatūra; per tvanki 
okupacijos atmosfera nepalanki originaliems 
kūriniams.

Beje, “ Tiesa ” (1940. III. 3) mini
“geriausius lietuviu tarybinius rašytojus: 
T. Tilvyti su “Usnyne ”, Baltuši su “Gieda 
gaideliai”, Guzevičiu su “ Kalvio Ignoto 
teisybe”, J. Dovydaiti su “Po audros”, 
V. Valsiūniene su “Iš širdies”, na — ir 
Jonyną, Avyžių, Slucki, Grybą . . . Taigi, 
J. Šimkus tremtyje surado kur kas daugiau 
ir kur kas pavojingesnių “ darbo žmonėms.”

Norėdamas užkišti A. Sniečkaus piktai 
pastebėta spraga (“ nėra knygų apie kol
chozu gyvenimą ”) ir labiau įsiteikti Lietu
vos okupantams, mums gerai pažįstamas 
Teofilis Tilvytis parašą poema “Usnyne”, 
kurios lig šio] nepajėgta išleisti atskiru 
leidiniu.

“Stovėdamas partinės literatūros principo 
pozicijose” (J. Šimkaus teigimu), taigi — 
nesijausdamas laisvas, o priešingai — parti
jos diktanto saistomas, T. Tilvytis 
“ Usnynėje ” pavaizdavo pirmąją sovietu 
okupacija visai melagingu vaizdu :

atėjo žinios pas mane iš Kauno — 
ten darbininkai, sako, valdžia griauna . .

“ Darbininkai ” Raudonosios armijos 
uniformose ...

Toliau jis pavaizdavo vokiečiu okupacija, 
Tarybine armija—išvaduotoja,” partiza
nini sąjūdi, Lietuvos kolchozinima ir tvir
tina :

Usnyne savo kelia susirado;
tas kelias ja i komunizmą- veda . . .

Taigi taip atrodo ta “idėjinė ir talen
tinga ” dabarties literatūra Lietuvoje. . Apie 
tokios literatūros kūrėjus galime pasakyti 
to paties J. Šimkaus žodžiais;

— Bet ko gi kito galima tikėtis iš tokiu, 
atsiprašant, rašytoju, kurie sovietu okupaci
jos metu voliojasi šlykščiausiu melu purve, 
pasidarė rusu komunistu šnipai ...

Ir apie dabarties Lietuva teisingiausiai 
parašė Vladas Šlaitas;

Mano krašte raudonos vėliavos, lyg
' Žaizdos.

Ir kaminai. rankas apdegusias iškėlė, 
pro griaučius mirusiu namu i nakti 

klykta.
Raudonos vėliavos botagais plaka 
mano Žaliąsias lygumas . . .

čia u Viešpati Jėzų, kurio akys buvo 
ašaromis pasriuvus'os, ir tarė man; “Matai, 
mano dukra, kaip labai man ju gaila!”

Kita karta seserei Faustinai apsireiškė 
Motina ir tarė:

“ Aš daviau pasauliui Išganytoja, o tu 
turi kalbėti pasauliui apie Jo dideli gailes
tingumą, kol yra gailesčio laikas . . . Būk 
ištikima iki galo!”

Dievo gailestingumas yra beribis. Apie 
tai pats Kristus pasakė:
“Pasakyk kenčiantiems žmonėms: teg.u 

prisiglaudžia prie gaile-tingorios mano 
Širdięs, o aš juos nuraminsiu . . . Negaliu 
bausti, nors kas nors būtu didžiausias nusi
dėjėlis, jeigu šaukiasi mano gailestingumo.”

Tais žodžiais yra ir i mus kreipiamasi. 
Reikia juos išgirsti, reikia ju išklausyti, nes, 
kaip pats Išganytojas nasakė, " vargas, 
jeigu nepažins mano aplankymo meto.”

PAMALDOS
POCKLINGTON kat. bažnyčioje Full 

Sutton ir apylinkės lietuviams pamaldos 
biržeTo 11d. Išpažintis 10 vai., Šv. Mišios — 
11 v. Kartu bus palaiminta moteryste.

TADCASTER kat. bažnyčioje pamaldos 
birželio 12d. 10.30 vai.

kais, rūsčiu veidu, kuri savo baltas rankas 
buvo ištiesusi ant mišku, lauku. Spalvos 
buvo puikiai suderintos, ir iš paveikslo 
dvelkė idėja — žiema.

Paskui ji pradėjo rodyti ir daugiau 
paveikslu. Prisipažįstu, menkai temačiau. 
Išgyvenau nauja savotiška jausma. Viena
me kambaryje su svetima mergina, kaip 
svečias vyras. Kalba natūrali, maloni, kaip 
su kiekvienu kitu.

Stengiausi suvaikyti mintis, tęsti pokalbi, 
parodyti šioki toki nusmanyma, bet buvo 
sunku. Iš lūpų išlėkdavo bereikšmiai: aa 
. . . gražu, daug padirbėjot, puiku!

Po valandėlės ji pasiūlė pasivaikščioti. 
Išėjome. Viskas sukosi -apie mena, nes 
jutome, kad kita tema dar negalėtume

Pradėjo slinkti dienos. Pasiilgimas žmo- 
kalbčtis.
gaus varė mane nuolat pas dailininke. 
Karštligės apimtas, skaičiavau valandas, 
minutes, kurios skryė ja nuo manes. Galė
jau ištisomis valandomis sekti laikrodžio 
rodykle, pamiršęs pasauli.

Gęstant dienos šviesai, nakties šešėliams 
renkantis tarp gatvių, laimės virpulys mane 
pagaudavo ir kaip vaiduoklis, nepajėgda
mas nurimti, išslinkdavau klaidžioti skai
čiuodamas žingsnius. O tu žingsniu priskai
čiuodavau ištisus tūkstančius, kol lėtai 
atplaukdavo išsiilgtoji minutė, ir aš tyliai 
belsdavausi i jos duris.

Ar reikia dar pridurti, kad aš mylėjau. 
Taip, beprotiškai, aklai, kaip joks kitas dar 
nebuvo mylėjęs ir tikrai nebuvo laiminge
snio žmogaus už mane. Kiek svajonių, kiek 
minčių . . .

Aš jau buvau isidrasines ir daug pasako
davau, net kartais neslėpdamas kai kuriu 
savo gyvenimo epizodu. Bepasakodamas 
pastebėdavau tamsius šešėlius slenkančius 
p erjos veidą, bet jie ilgai neužtrukdavo. Ir 
aš pradėjau tikėti savo laime, dariausi 
drąsesnis, atviresnis . . .

Tokiose sąlygose praėjo dar savaitė . . .
Aš jau buvau pasiryžęs ir tik iš manda

gumo klausiau motinos patarimo. Tuo 

tarpu Juzė (jos vardas) jau buvo bebaigianti 
mano portretą., tad turėdavome daug 
daugiau laisvo laiko. Dabar kviesdavau ja 
i kiną, i teatro, bet ji atsisakydavo ir neei
davo.

Ir . . .

Septinta valanda jau beldžiausi i duris. 
Niekas neatsiliepė. Tada paspaudžiou duru 
rankena ir jos atsidarė, vadinasi, ji laukė 
manes. Užklausta šeimininkė pranešė, 
kažkas skambinęs ir po to ji išbėgusi, tuoj 
grišianti. Nusivilkau apsiausta ir atsisėdęs 
pradėjau vartyti senus žurnalus. Tarp j u 
gulėjo vokas. Netyčiomis i j: pažiūrėjau ir 
nustebau. Jis buvo adresuotas mano 
motinai. Kat ji galėjo turėti bendro su 
mano motina?

Blogas nujautimas suspaudė širdi.
Juzės nebuvo. Vokas dar buvo neužkli

juotas. Greit ryžausi, — nepajutau, kai 
išėmiau laiška.

Gerbiamoji,

ilgiau- nebegaliu. Tai virš mano 
jėgų. Jūsų įkalbėta aš susipažinau ir 
bandžiau priprasti prie tamstos sūnaus, 
bet negalėjau. Aš pati nežinau, kas su 
manimi darosi. Man jo gaila, bet šalta 
ir šiurpu būna su juo kalb tis, justi ji 
prie saves. Atleiskit, kad taip atvirai 
jums rašau, bet kitaip negaliu. Iš manes 
jau tik šešėlis beliko. Jei taip toliau 
bus, neišlaukysiu. Klausiau jūsų pata
rimo. piešiau ji, kad Uk mažiau tektų 
kalbėtis, bet toliau nebegaliu tęsti, 
nebeįstengsiu. Dovanokit ui atvirumu. 
Pinigu daugiau nesiuskit. Užsidi busi 
tuoj jums viską gražinsiu. Negaliu 
ilgiau būti su jūsų sūnumi. Sudiev l 
Ak, kaip man jūsų gaila!

Nejutau savo minčių, tik šiurpulius 
einančius per kūną . . .

Čia baigiasi išpažintis, jos tęsinys jau 
buvo seniai sudegęs krosnelėje.
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KANTONAS. Pranešama, kad mar
šalas Ciang-Kai-Sekas sutiko grizti i 
Kantoną, nacionalistu sostine, isspresti 
ginčus, kilusius tarp jo salininku.

PARYŽIUS. Amerikos Uzs. reik. 
Ministeris Dean Acheson is Paryžiaus 
pasiuntė kreipimąsi i Senata, kuriuo 
prašo paskubinti Atlanto Pakto ratifi
kavimą.

ROMA. Is prancūzu Somalijos pra
nešama, kad Abisinijoje prasidėjo suki
limas. Sukilėliai užpuolė kariuomenes 
kolona, vadovaujama princo Asfaou ir 
apšaudė jo automobili. Susirėmime 
žuvo 200 žmonių.

BERLYNAS. Britu karines valdžios 
isakymu, vokiečiu policija suėmė Maxa 
Reimanna, komunistu partijos britu 
zonoje vada.

ATĖNAI. Britu vyriausybe pado
vanojo Graikijai 22 lėktuvus, Spitfire 
tipo.

VAŠINGTONAS. JAV-biu vyriausy
be numato pripažinti nauja Kinijos 
komunistine vyriausybe ir uzmegsti su 
ja diplomatinius santykius.

VARŠUVA. Lenkijoje nubaustas 6 
men. kalėjimo bausme vyskupas K. 
Niemera. Tai pirmas Lenkijos vysku
pas, kuris liko nubaustus kalėjimo 
bausme.

PRAHA. Prahos arkivysk. J. Buranas 
pagrasino ekskomunika visiems, kata
likams, kurie prisidės prie valdžios or
ganizuojamos kovos pries Bažnyčia. 
Praėjusia savaite dvejose Prahos kat. 
bažnyčiose buvo padarytos kratos.

PARYŽIUS. Sekanti menesi prasidės 
visu penkių Vakaru Europos sąjunginin
ku : Britanijos, Pransuzijos, Olandijos, 
Belgijos ir Luksemburgo bendri oro 
laivyno manevrai. Taipgi paskelbta, 
kad manevruos ir karo laivynai.

RQMA. Italijoje streikuoja žemes 
ūkio darbininkai. Netoli Cremono įvy
ko susirėmimas su policija. 7 policinin
kai buvo sužeisti. Areštuota 70 strei
kininku.

LONDONAS. Kaip pranesą “ Sun
day 'Times ” Atėnų korespondentas, 
šiuo metu Albanijoje yra apie 10.000 rusu, 
kurie turi uzeme strategines vietas ir 
visas aukštesnes civilines tarnybas. 
Rusu ir rumunu laivynas nuolatos čia 
atveža karine medžiaga, k. t. tankus, 
lėktuvus. Rusišku įgulu šefu yra ad
mirolas Igoricevskis.

ROMA. Šiuo metu vykstančiame 
komunistu partijos suvažiavime Praho
je, Italijos komunistu vadas Togliatti 
pasakė kalba, kurioje pavadino savo 
krašto vyriausybe liaudies priešu, kuri 
laiko pavergusi italu tauta kapitalistinė
je vergijoje. Italijos Ministeris Pirminin
kas de Gasperi kalbėdamas Florencijoje 
pareiškė: “Sis Togliatti pareiškimas, 
padarytas Čekoslovakijoje, skamba labai 
ironiškai, nes jis padarytas tame krašte is 
kurio , tiek daug žmonių visomis prie
monėmis bėga ar bando pabėgti i Va- 
karus, kur, anot ju, viešpatauja “ kapi
talistine vergija.”

NEVY YORKAS. JTO statistikos 
biuras skelbia, kad jo turimais davi
niais, 1947 metais pasaulyje buvo 2.320 
milijonai žmonių.

PRAHA. I Čekoslovakijos komunis
tu suvazjavima, kuriame dalyvauja visu 
satelitiniu valstybių delegacijos, atvyko 
Politbiuro narys Malenkovas. Manoma, 
kad čia įvyks ir Kbminformo konferen
cija.

BERLYNAS. Rusu kariuomene vėl 
pradeda manevrus Vokietijoje., Manev
ruose dalyvauja sausumos ir oro kariuo
mene.

DĖMESIO! Iš spaustuvės patamsio jau 
išskrido, dienos švieson su pilna burna 
šypsena ir d'delei pasipuošęs fanneriu, 
maineriu ir fabrikantu opozicijozas

A P U OKAS

Skubėkite dar užsisakyti. Dievaži, 
džiaugs'tės! (38, Melville Rd., Coven
try). Kaina trys sixpensai.

Printed by the Dragon Press. 
49-51, John Street, Luton.

VYRAI, PAJUDINKIM
Nepabaigiamos linksmybes

ŽEME!
Didžioji dauguma mūsų, dabar atkeliavu

siu i Anglija, yra jaunimas. O jaunimas 
turi kur nors išlieti savo gyvumą, energija. 
Todėl niekas nenori, kad jaunimas laisva 
laika praleistu visada nukabinęs nosi. Sitai 
paliekame seniams, tegu jie pabūna dažniau 
rimtesni, o jaunimas tegu ir pašoka ir pasi
linksmina. Tik nesveika ir nebegražu, kai 
nebėra linksmybei galo.

Anądien mes suruošėme Motinos Dienos 
minėjimą. Nepasakysiu, kad vienos tik 
sienos būtu klausiusios gražiu pranešimu ir 
meninės dalies: klausytoju buvo, bet labai 
ribotas,skaičius, ju galėjo būti net kelis 
kartus daugiau. O kai vienas šio minėjimo 
dalyviu keliavo namo, pakeliui jis sutiko 
nemaža jaunimo, taip pat traukusio namo iš 
šokiu saliu. Štai tau, boba, devintinės! 
Juk po minėjimo ir mes, kas norėjome 
galėjome šokti i valias, bet mūsų mielajam 
jaunimui buvo labai sunku pasiryžti 
išklausyti tu žodžiu, kurie čia buvo pasakyti 
pagarbti motinėlei žilgalvelei, todėl jie 
mieliau pasirinko viešąsias šokiu sales.

Mes, kaip pajėgdami, minėsime ir liūdną
sias birželio dienas. Vėl nusisamdysime 
sale, bet ta proga niekam neduosime jaū 
šokti, niekam nepasiūlysime nė išgerti ar 
nusigerti. Gal ta proga mes turėsime dar 
mažiau jaunimo, bet mes tas retas metines 
dienas minėsime vis tiek, minėsime tol, kol 
salėje liksime tik mažas būrelis tu, kurie 
moka bent kelias dienas per metus atsi
sakyti dideliu linksmybių. Kai beliks mažas

„ KOVO“
Gyventi sporto šalyje ir nesportuoti, 

neišnaudoti geros progos lietuviško vardo 
populiarizacijai, būtu didžiausias apsileidi
mas. Bet kaip pradėti, kur rasti sporti
ninkus, kai taip visi išsimėtę nekoordinuo
tos emigracijos pasėkoje. Šitokios ir kitokios 
mintys nedavė ramybės manchestieriečiams 
Glatkauskui ir Puzinui. O ka nors daryti 
reikia. Nusprendžiama veikti, — organizuoti 
krepšinio komanda. Imama žvalgytis 
žaidėju. Pirmas, su didžiausiu entiiziizmu, 
prisistato Kvederavičius, kuris tuojau šokosi 
" kombinuoti ’’ uniforma, dar tik gimstan
čiai komandai. Iš Eccles ištrauk1 amas 
Dargis, K virius, o iš Manchesterio Radau
skas. Jau susidaro penketukas. Bet kur 
ir kaip pradėti ? Pinigu trūkumas neleidžia 
įsigyti treniruotėms salės. Sudaromas 
kontaktas su Oldhamo krepšinio klubu,

(atkelta iš 2 pusi.)
Šie suminėti faktai įgalina mus tikėti 

naujai, daugiau kovingai. Atlanto Pakto 
valstybių dvasiai.

Bet svarbiausias, liečiąs mus ir visa 
Vakaru Europos kultūra, o gal net ir viso 
pasaulio civilizacijos “ būti ar nebūti,” 
Idausimas lieka vis vien atviras ir neišspręs
tas. Ar šis ilgas i taika vedantis kelias bus 
įveiktas per artimiausius pora metu? Ar 
užteks tam Atlanto Pakto diplomatinės 
ofenzyvos, kad nustumti nuo kelio visas 
kliūtis ir barikadas? I šiuos klausimus tikro 
atsakymo nei vienas šių dienu valstybės 
vyras nežino. Vieni mano, kad užteks tu 
priemonių, kiti, taip tai Churchillis sako, 
kad ne. Jo nuomone palaikyčiau ir aš.

Kaip ten bebūtu, bet Atlanto Pakta 
pasirašius, buvo pradėtas naujas kovos 
etapas prieš Rusija. Pagyvensime — pama
tysime ! Tuo tarpu gi laisvės priešas įžūliai 
maurodamas e:na Azijos keliais ir kasa gilius 
griovius Europoje.

MODERNIŠKAS privatus VIEŠBUTIS, 18, 
Talbot Square, London, W.2. Telefonas 
PADdiugton 2855, puikiai mebliuotas, daug 
kambariu su privačiomis voniomis (2 min. 
kelio nuo Paddington stoties). Susikalbama 
prancūziškai, vokiškai, itališkai, rusiškai. 
Kaina, 12/6 nakvynė ir pusryčiai. Savinin
kas A. Tiškevičius.

♦

DĖMESIO BRADFORDIECIAMS!

Birželio 6d. jv. p.p.
College Physical Culture Club, 19, Kaye St., 
off Manchester Rd. salėje įvyks latviu 
blokso meisteriu Didž. Britanijoje

Rungtyn ė s

i kurias kviečiame Bradfordo ir apylinkės 
lietuvius. Po rungtynių (6 v .v.) ŠOKIAI 
Green-Lane School salėje.

(Rungtynių vieta pasiekiama su Odsal- 
Tram Nr. 15, šokiu salė pasiekiama su 

troleibusu Nr. S Duckwortr-Lanc iki Meln- 
borne Hotel).

Latviu Sporto Kuopa '' TRIM D A ”

Rašo—K. B A R Ė N A S

būrelis, tada bus bent aišku, kad nebereika
lingi nė minėjimai.

Šitaip yra ne vienoje tik mūsų parapijoje. 
Šitaip yra dažnoje vietoje, kur lietuviai 
gyvena nebe stovyklini, bet privatu gyve
nimą. Štai tau! Pasirodo, privatus 
kampas, duodamas patogumu žmogui, bai
gia molio motiejum paverst lietuvi!

O mes vis dar šaukiame jaunimui: vyrai, 
paj udinkim žeme!

Kuris, pats nebejudėdamas, dar iveikė 
pajudinti žeme? Geda, raudonuokime, 
kaiskime, bet taip yra!

KAIP SUNKŪS AKMENYS . . .
Matau, kaip jaunimas dirba. Kai nenori 

miegoti, eina i chorą, šoka tautinius šokius, 
suranda laiko sportui. Choras, tautiniai 
šokiai, vaidyba, sportas—o, tai jau didelis 
būrys jau įsitraukęs i. darba ! Susimildami, 
kur jau taip yra? Gal ir niekur. Jei kur 
dirbamas šioks ar toks darbas, tai apie ji 
paprastai spiečiasi vidutiniškas būrelis tu 
stebuklingai visur suspėjančiu Filiju Fogu : 
tie patys dainuoja, vaidina, šoka, sportuoja, 
vis tie patys mūsų sąlygomis stebuklus daro, 
niekada nepavargdami, niekur nesi vėlin
dami, iš niekur nepąsitra ūkdami.

O kur gi kiti? Taigi jūs galite klausti

METINĖS ♦ 
kuris sutinka duoti sale, tačjau pareikalauja, 
kad k-da žaistu už klubą. Negalint surasti 
kitos išeities — sutinkama.

Padaroma pora treniruočių ir 1948 geg. 
24. įvyksta pirmosios rungtynes su Rochdal 
amerikieč:ais, kurios pralaimimos 13:30. 
Bet pradžia jau yra! Po kiek laiko iš Clay 
Cross atvažiuoja Butkus, iš Chorlev persi
kelia Kakeranas, o iš Castle Donington- 
Steponavičius.

Komanda istoja i prasidedančias Anglijos 
krepšinio pirmenybes. Laimėjimai seka 
vienas po k’to. Ir jau šiuo metu “KOVAS” 
visai rimtai konkuruoja i Anglijos krepšinio 
meisterius.

Tai šviesioji sukaktuvinio “ Kovo ’’ pusė. 
Turima ir tamsiųjų pusiu. Skaudžiai 
koviečiai pergyvena savo kolegos Kvedera- 
vičiaus Alekso netekimą, kuris susirgo 
džiova ir buvo priverstas atsigulti i sana
torija.

Negavimas iš niekur lėšų, daro dideliu 
sunkumu komandai isigijant sporto reikme
nis, apranga ir, kas svarbiausia, neleidžia 
išsinuomoti nuosavos salės treniruotėms. 
Bet nežiūrint viso to, “Kovas” pasiryžęs ir 
tol’au dirbti ir garsinti Lietuvos ir lietuvio 
varda šiame krašte.

Dabar šiek tiek statistiniu žinių. Koman
dos sastatas: Glatkauskas (kapitonas), 
Puzinas, Butkus, Steponavičius, Kakeranas, 
Dargis, Kelnrstraitis, Radauskas. Iš viso 
žaista 31 rungtynės. Iš ju 24 laimėtos, 6 
pralaimėtos ir 1 lygiosios. Bendras tašku 
skaičius 1.161:731 “Kovo” naudai. 
Daugiausia tašku pehiė GlatkaSskas — 363, 
antruoju seka Puzinas su 310. Dužiausias 
rezultatas pasiektas žaidžiant prieš Stock- 
porta — 100.17. ■*

Baigiant tenka tik palinkėti “Kovui” 
ištvermės savo darbe ir geriausios sėkmės.

V. St.

----------------SKELBIMĄ I----------------
Mes maloniai pranešame savo klijentams, 
kad mūsų katalogas bus baigtas paruošti 
laike dvieju savaičių. ŠIUO METU

GALIME PASIŪLYTI :
Lithuanian-Eng. & Eng.-Lithuania n

Dictionary..............................  10/6
Lietuviu Kalbos Gramatika ................ 10/-
Conversational Guide to Languages :

English, German, Russian, Polish,
Latvian, French, by J. Caro ............ 6/-

Cassell’s German Dictionary (didelis) 17/6 
German-English Science Dictionary ... 27/- 
Practical Modern Engl sh: White ... 4/6 
Modern English Course; Eckersley ... 3/9 
Everyday English Course : Eckersley 4 / - 
Modern English Grammar: Miller ... 5/- 
How to write good letters (laišku rašy

mo patarėjas) .......   3/6
Correct Guide to Letter Writer ....... 4/6
History of English Literature: by

Leguois & Cazonran ............................. 15/-
Dictionary of English Literature ....... 4/6
Opportunity in Canada ............................. 15/-
Užsakymai išpildomi greit ir tiksliai. Už
sakant knygų iki 15/- vertės pridedama 
persiuntimui 9 penai, užsakant virš šios 
sumos, persiuntimui pridedama pašto 
orderis 1/6 sumai.

EXPRESS BOOK SERVICE, 
50 Addison Road, : ; London, IV. 1.į

1949. birželio 3.

mane, o aš jus. Iš tikro, kur tie kiti tokie 
pat jauni, dirbantieji toki pat sunku darba. 
kaip ir šitie Napaliai Sešiavilkiukai. Šitie 
neramūs judintojai?

Gaila mums visiems tu kitu. Jie baisiai 
užimti : jie greit pavargsta, jie ilgiau miega, 
jie turi ir kitokiu darbu, i kuriuos nei 
patiems žiūrėti, nei kitiems rodyti. Arba 
jie ramiai sau gyvena, kaip anuomet Vilka- 
piūviu kaimo jaunimas, nieko nežinojęs nei 
apie šaulius, nei apie pavasarininkus, nei 
ape jaunalietuvius, nei apie jaunuosius 
ūkininkus. Nebent muštynėmis kada 
nuskambėdavo, nebent tokiomis progomis 
policijos nuovada ar net kalėjimą pasiek
davo.

I šitų kitu tarpa dalis nuėjo vos peržengė 
šio krašto siena. Užvalgė čipsų ir nepaju
dinamai užmigo.

Gavau laišką iš savo pažistamojo, su 
kuriuo Vokietijoje teko vienoje stovykloje 
gyventi. Ir jis rašo, kad aš vargu galėsiąs 
įsivaizduoti, kiek vargo buvę, kol savo 
apylinkėje isteiges Lietuviu Sąjungos skyrių. 
Tas vargas, žinoma, ne dėl to, kad būtu 
reikėję kur nors leidimo prašyti steigiama
jam sus rinkimui, bet žmonės, jaunimas — 
nebepajudinamai sunkūs akmenys. Jis, tas 
■mano senas pažįstamas, per tokius pat 
vargus organizuoja scenos mėgėju būreli, 
prisiminės anas sunkias stovyklines dienas, 
sunkias, bet ne karta ugningas ir entuziazmo 
kupinas. “ Aš negaliu atpažinti net tu, 
■kurie buvo ten,“ rašo jis. “ Kuriam nors 
darbui išjudinti juos yra lygiai tas pat, ka 
kilnoti akmenis. Kur tas eiituziazmas, kur 
tas noras dirbti dingo, vieni dievai žino.”

NUBUSKIME! PRISIKELKITE! Atei
kite ir jūs! Ir jūs dainuokite, vaidinkite, 
sportuokite, nes nepajudinamu akmenų 
nelaukia mūsų krašto lygumos, šiandien per 
daug skaudžiai ašaromis ir krauja la:stomoš.

VANDENĖLIS, KUR MOČIUTE 
PRAUSĖ

mus mažus, gal šiandien prausia nuo jos 
veido ašaras. Kaip būtu gera, jei ne viena 
mūsų ir dabar kas nors išpraustu, iššvarintu. 
Apsivėlėme, apkiautome.

“Heilo!” sveikiname vienas kita sutikę. 
Vadinasi, lietuviškai primiršome.

Moterys sėdi smuklėse ir gurkšnoja lygiai 
su vyrais. Tiesa, Anglijoje toks paprotys, 
čia taip priimta, bet jūs nesate anglės. 
Bastymasis po smukles dar ne vienam nepa
keitė tautybės. Pagaliau anglės turi ir geru 
papročiu, gražiu-—-kodėl šitų nepasisavinti, 
jei jau reikia savintis? Kodėl būtinai 
pirmoji angliška pamoka turi būti smuklėje?

Anglai geria ir lietuviai geria. Rodos, 
nebūtu nei ko mokx'tis, nei ko užmiršti. Vis 
dėlto anglai taip be saiko negeria, su tokiu 
laukiniškumo atspalviu. Na, žmoma, čia 
mes norime būti stipresni už juos ir ši ta 
perduoti jiems, juos pamokyti . . . Gal 
ilga’niui ir anglai išmoks, kaip mes, vežimais 
išvežti iš savo kiemu krūvas tuščiu spirito 
buteliuku. Ligi šiol beveik k:ekvienas 
anglas kiekviena ryta būtingo. perka dien
rašti, o ne džino buteli. Gal jis nepriauges 
dar prie kultūros, tad pamėginkime pakeisti 
ji . . .

Žinau keletą atsitikimu, kai lietuvės 
moterys mokė savo šeimininkes angles 
gaminti lietuvišku valgiu. Angliški pietūs 
ar vakarienė nereikalauja didelio išradingu
mo, beve k tik peiTuko atidarymui konservu 
dėžutės. Anglė kartais su pasitenkinimu 
sutinka idomia naujiena ir pasisavina ja. 
Visiškai suprantama, kad žymiai lengviau 
pasisavinti paprotį- sėdėti smuklėje, negu 
rodyti savo išradingumą.

Jei niekas mūsų nebeispraus, vargu 
bepajėgsime pajudinti žeme.

21 metu jaunuolis norėtu susipažinti su 
rimta lietuvaite. Rašyti: No 369, U.S.Co. 
Buckmiunster, Nr. Grantham, Lines. Jeigu 
galima, prisiunčiant foto.

Aš, Antanas Anilitis, kilęs iš Telšių apsk. 
Plungės miest. 35 metu amžiaus, ieškau 
mergaitės vedybų tikslu, ne vyresnės 30 
metu, geros šeimininkes. Esu šoferis ir ■ 
fotografas. Suinteresuotos atsiliepkite šiuo 
adresu — A. Anilitis, U MCA Hostel, Sude- J 
ley Castle, Winchcom.be, Glos.

STASE KAROSIENE prašoma atsiliepti 
(Tamstai yra svarbiu žinių apie Jum arti
muosius) šiuo adresu: Rev. Br. Sateika, 
(16) Kassel-Mattenberg, Eisenhowerstr 23, 
Germany.

PAIEŠKOMAS p. Gudelis, sūnus Boguslavo 
Gudelio (kilimo iš Lietuvos) Papšiu km. 
Debeikių parap'jos. Paieško dėdė iš Ch ca- 
gos (USA). Atsiliepti .šiuo adresu; J. 
Klygas, White-Lea Hostel, Rudgwick, Nr. 
Horsham, Sussex.

Paieškomas Andriušis Jonas, atvykęs i 
Anglija 1947 m. Žinantieji jo adresa rnalo- | 
niai prašomi pranešti r M. Kriaučiūnienei, 
337 Newhampton Rd. East Wolverhampton. i
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