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ui.vo.i„.E„.„|,<„ VAKARAMS JAU NUSIBODO
Komitetas <

Jau laikas iškelti Lietuvos laisvinimo 
reikalus aukščiau partinės painiavos

Amerikoje, dalyvaujant žymioms JAV 
politinėms asmenybėms, susidarė komitetas, 
pasista-tes uždaviniu padėti Sovietu užgro
btųjų kraštu politinėms emigracijoms varyti 
ju politini bei propagandini darba. Vienu 
svarbiausiu savo uždaviniu komitetas pasi
statė. sudaryti galimumą emigracijų vado
vaujantiems asmeninis kalbėti i savo 
kraštus per radijo. Pranešdamas komiteto 
isteigima, p. J. Grew. buv. JAV ambasa
dorius Japonijoje ir buv. Valstybės pasekre- 
torius, pareiškė, kad komitetas suteiks 
pagalba tremtiniams, kad jie ir toliau 
galėtu išlaikyti savo antikomunistine pozi
cija.

Komitetas pasirinko "Laisvosios Europos 
Komiteto " varda. Jo protektoriais kitu 

' tarpe yra: gen. D. Eisenhoveris, buvęs karo 
vadas Europoje, W. Green, Amerikos Darbo 
Orgailizacijos pirmininkas (r<> mil. nariu), 
Robert Woods Bliss, buv. JAV ambasad. 
Argentinoje. J. Carey, Profsąjungų centrales 
C JO sekretorius. A. Bliss Lane, buv. 
ambasadorium Lenkijoje ir kiti.

Savo pareiškime p. Grew tarp kitko 
pareiškė : " Numatydamas diena, kurioje 
pranyks " geležinė uždanga *’ ir Rytu 
Europa subręs demokratiniam persitvar
kymui, Komitetas teiks pagalba tremtyje 
esantiems komunistiniu kraštu vadovaujan
tiems asmenims, kad galėtu kalbėti per 
radiju i savo visuomenes gimtomis kalbo
mis. Neketiname rungtyniauti su "Ameri
kos Balsu" (Voice of Amerika). Mes tik 
stengsimės papildyti ji, kuris, atsižvelgiant

- l-'jo aJici'a<M~^Z>bkdi. yra tam tikit! pPtisme 
ribotas." ’

Amerikos spauda praneša smulkiau 
įsteigto Komiteto planus. Vienas svarbiau
siu Komiteto uždaviniu būsiąs sudarymas 
galimumu atvykti i JAV keliems šimtams 
politiniu intelektualiniu bei mokslo asmeny
bių, esančiu tremtyje.

Tokio Komiteto isteigimo faktas yra 
tokio pobūdžio, jog nereikalauja komentaru 
tam, kad būtu suprasta jo reikšmė bei 
svarba mums.

Tenka betgi pabrėžti viena kita dalyku. 
Pirmiausia yra nepaprastai reikšmingas 
momentas —- Amerikos visuomenės aktyvus 
dėjimasis prie ne vien tik materialinės 
pagalbos politinėms Sovietu užgrobtu kraštu 
emigracijoms, bet ši karta svarbiausia. — 
teikimas politinės paramos. Neabejotinai, 
tai vyksta ne be Valstybės Departamento 
žinios bei pritarimo.

Pati fakta tenka užfiksuoti, kaip dideli 
žingsni priekin mūsų naudai Amerikos 
viešojoje opinijoje ir vyriausybei artimuose 
sluogsniuose.

Tas faktas betgi uždeda visoms politinėms 
emigracijoms, taigi ir mums, dideles parei
gas. Nuo ju ištesėjimo tegalės priklausyti, 
kiek ir kuria prasme galėsime naudotis 
Lietuvos laisvinimo darbe kalbamojo Komi
teto pagalba ir^parama.

Neabejotina, kad kalbėdami apie pagalba 
" politiniu emigracija vadovaujantiems 
asmenims,'' Komiteto steigėjai turėjo 
galvoje ne tarpusavy besipešančiu "partijų" 
frakcijų bei ideologijų vadovaujančius 
asmenis, bet apie vieningu tautiniu atstovy
bių vadovaujančius žmones. Aišku, kad 
Komitetas galės remti ir rems tik tokius 
asmenis, kuriu užnugaryje bi<s vieningi, vien 
Savo krašto laisvės siekia politiniai ar 
visuo m e ninia i orga n a i.

Tenka, tad, visu rimtumu ir primygtinu
mu dar viena karta apeliuoti i mūsų "vado
vaujančius veiksnius," kag kuo skubiausiai. 
visomis žmogiškomis išgalėmis iškeltu 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALUS 
AUKŠČIAU PARTINES AR IDEOLO
GINES PAINIAVOS ir pagaliau susitvar
kytu. NEGALIMA ŽAISTI LIETUVOS 
REIKALAIS! Susitvarkyti reikalauja Lie
tuvos interesai, kraujuojanti tauta krašte, 
pagaliau ir sąmoningoji tremties dalis, kiek 
į f begali Čia turėti balso.

GABRIELIUS PUŽAS.

Po eilės slaptu posėdžių, nepasiekus susitarimo, Paryžiaus konferencija 
bus atidėta. Achesonas ir Bevinas išvyksta

. Jau trečia savaitė posėdžiauja Paryžiuje nematyti. Atmetus rusams vieningos Vokie- 
keturi didieji užs. reik, ministerial ir, kol tijos sudarymą, kurio pagrindan turėjo būti 
kas, jokiu perspektyvu susitarimui vis padėta Bonnos konstitucija, ir perėjus

STALINAS VĖL „ V ALOS!
Pastarosiomis dienomis, kaip praneša 

“New York Times,“ Stalinas atliko- 
plataus masto “ apsivalyma,“ kurio rezul
tate buvo pašalinta iš komunistu partijos 
300.000 nariu. Po šio valymo staiga 
“ dingo “ Politbiuro narys Vozniesenskis. 
Centrinio partijos komiteto sekretorius 
Kuzniecovas, Vyriausiojo Sovieto prezidiu
mo narys Popkovas, nesenai mirusio Polit
biuro nario sūnus Jurijis Zdanovas, pirmi
ninkas vyriausiojo teismo Goliakovas ir kiti.

Valymas savo metodais ir apimtimi 
primena didiji komunistu partijos apvaly

mą, atlikta 1930 metais, kada tūkstančiai 
partijos nariu ir aukštu armijos karininku 
staiga dingo iš po nakties. Rusijos spauda 
ir radijas, kaip ir visada tokiais atvejais, 
valymo nekomentuoja ir jokiu, kad ir 
smulkiausiu žinių nepaduoda.

svarstyti Berlyno klausimo, — nerasta ir Čia 
galimumo susitarti.

Kalbama, kad jei nepavyks surasti bazės 
susitarimui, konferencija būsianti atidėta 
neribotam laikui. JAV Užs. r. min. 
Achesonas pareiškė, kad turėsiąs išvykti i 
Vašingtoną sekančia savaite, o Bevinas dar 
šia savaite išvykta iš Paryžiaus, kad daly
vauti Darbo Partijos konferencijoje Black- 
poolyje. Kaip kalbama, Bevinas jau nebe- 
grišias atgal i Paryžių.

Platesniu žinių apie pasitarimu eiga 
neturima, nes paskutinieji posėdžiai buvo 
slapti.

Geležinkeliečiu •
Prasidėjęs geležinkeliečiu streikas, kuris 

palietė rytu ir pietryčiu Anglijos geležinke
lius, nepavykus rasti kompromiso susitari-

streikas plečiasi
mui, kaip spėjama, gali išsiplėsti i visa 
Britanija. Geležinkeliečiai reikalauja algų 
pakėlimo ir kai kuriu kitu pakeitimu savo 
darbe bei jo organizacijoje.

Darbo Partijos Kongresas Blackpoolyje
Prasidėjo Darbo Partijos kongresas 

Blackpoolyje, kurio šešėlyje vyksta darbi
ninku, lygiai tam tikra antspauda deda ir 
paskutinieji pralaimėti savivaldybių rinki
mai. Prie šių nuotaiku patirštinimo prisi
deda ir atsiradę kai kurie, kad ir nežymūs 
skaičiumi, nuomonių skirtumai. kuriu 
rezultate teko pašalinti iš partijos keli?? 
narius parlamentarus.

I kngresa atvyko Ministeris Pirm. Attlee, 
ir visa vyriausybė. Bevinas, palikes Pary
žiaus konferencija, atvyko, kad pasakytu 
kalba užsieniu politikos klausimais. Kon
grese dalyvauja rekordinis skaičius delegatu 
— 1.480, kurie atstovauja 5.670.000 balsu.

kokius buvo davusi 1945 metais rinkimu 
išvakarėse.

Po atidaromos kalbos, delegatai pradėjo 
diskusijas. Ypač plačiai buvo kalbėta apie 
savivaldybių rinkimu pralaimėjima. Pasiū
lymas duoti baisa pašalintiems iš Partijos 
.orokomunistams ZilUacusaį jr Solleyai, buvo 

’ atmestas didele balsu dauguma. Paskelbus 
šio balsavimo rezultatus, salėje pasigirdo 
audringas plojimas.

Šios savaitės gale padarys pranešimus 
Ministeris Pirmininkas Attlee, Bevinas. 
Stafford Cripps ir kiti vyriausybės nariai.

Sekančiame laikraščio numeryje duosime 
platesne apžvalga.

Spaudos ložose priskaitoma iki 300 žurna
listu iš visu pasaulio kraštu, gi svečiu 
galerijose yra 1.800 žiūrovu.

Kongresas prasidėjo pamaldomis šv. Jono 
bažnyčioje, po kuriu visi susirinko i 
posėdžiu sale. Posėdi atidarė J. Griffiths, 
savo kalboje pažymėdamas, kad Darbo 
Partija yra vienintelis ginklas kovai prieš 
komunizmą ir laimėjimas sekančiu Parla
mento rinkimu yra vienintelis išsigelbėjimas 
Britanijai. Pirmininkaujančio pareiškimu. 
Partija yra ištesėjusi visus įsipareigojimus.

IR KORĖJOJE NERAMU
Apie 1.000 komunistiniu partizanu 

įsiveržė iš šiaurinės Korėjos i pietine. 
Atkaklios kovos tebesitesia jau kelinta 
diena, praneša pietinės Korėjos vyriausybė.

Tuo pat laiku yra prasidėjusi amerikiečiu 
kariuomenės evakuacija iš pietinės Korėjos, 
kur iki šiol buvo 5.500 kareiviu. Kaip
skelbia JAV Gynybos Departamentas, Korė
joje pasiliks tik 500 amerikiečiu kariu.

Pietinės Korėjos sostinėje Seule vyriausy
bė pravedė policijos valyrna, kuris palietė 
440 policininku, simpatizuojančiu komunis
tams.

Streiko forma yra savotiška, — geležinke
liečiai nėra mete darba, bet ji atlieka labai 
lėtai. Taip, kad traukiniai eina tik iki 15
miliu greičiu i valanda, suardydami visus 
tvarkaraščius ir praktiškai veik paraližuo- 
dami keleivini susisiekimą. Šiame Anglijos 
rajone susisiekimas buvo visai nutrauktas 
laike Sekminių švenčiu. Gelž. Direkcija 
buvo priversta atšaukti daug šventiniu

traukiniu-. —;—■ • -^^******Sr^-
Pasitariinai nuolatos eina, kef kol kas jie 

dar vis neduoda jokiu rezultatu. Gi ‘‘ sek
madieninis streikas " jau išsiplėtė ir i 
vakaru Anglija.

Kaip patiriama iš Gelž. Direkcijos, jei 
streikas nesiliaus, Direkcija gali imtis 
kraštutinės priemonės, — visu streikininku 
atleidimo iš darbo

GRAIKIJA ŠAUKIASI PAGALBOS
Graikijos Užsieniu reikalu Ministeris 

Caldaris pasiuntė telegrama JTO gen- 
sekretoriui Trygve Lie, kurioje praneša, kad 
Albanija paskutinėmis dienomis labai padi
dino pagalbos- tiekimą komunistiniams su
kilėliams, kurie ne tik gauna parama 
ginklais, bet ir naudojasi Albanijos terito
rija, kaip išeities baze puolimams Graikijos. 
Kartu Caldaris praneša, kad pastarosiomis 
dienomis stipriau juntamas aktyvumas ir 
Bulgarijos bei Jugoslavijos pasieniuose ir 
kad Bulgarija ir Jugoslavija taipgi dalyvau
ja graikišku komunistu sukilėliu rėmine. 
Ministeris prašo skubiai imtis energingu 
žygiu, kari būtu viena karta visam laikui

užkirstas kelias svetimoms valstybėms kištis 
i Graikijos vidaus reikalus.

FORMOZA REIKALAUJA NEPRIKLAUSOMYBES
Buv. Japonijos kolonijos, — Formozos 

salos politinės organizacijos kreipėsi i JAV- 
biu ir Britanijos vyriausybes, prašydamos 
salos gyventoj  am s, -kuriu yra apie 6 mil 
nepriklausomybės. Tuoj po karo Šioji sala 
buvo prijungta prie Kinijos, dabar gi 
Formožiečiai, akivaizdoje Kinijos subirčii-no 
nenorėdami liktis po Kinijos nauju viešpa
čiu valia, nutarė prašyti nepriklausomybės.

PRANCŪZU PROTESTAS MASKVAI
t

Sovietai Naudoja Savo Tikslams IdetuviuM Kaialikus

Prancūzu vyriausybė iteikė Sovietams 
protesto nota, reikalaudama, kad šv. 
Liudviko kataliku bažnyčios Maskvoje

DIPLOMATINIS KURJERIS NUŠAUTAS
Rusijoje, pakeliui iš Maskvos i 

traukiny Turkijos diplomatinis

Didelio susijaudinimo Turkijoje sukėlė 
žinia, kad ju diplomatinis kurjeris, vykstąs 
iš Maskvos į Ankara, netoli Soči stoties, 
buvo nušautas ir svarbūs dokumentai 
pavogti. Istambule ir Ankaroje, susir.nkusi 
minia protesto demonstracijai. išnešė 
griežtas rezoliucijas. Bolševiku spauda

Ankara, 
kurjeris.

netoli Soči, Kaukaze, nušautas 
Svarbūs dokumentai dingo

labai trumpai tepaduoda žinia, pareikšdama, 
kad niekas šio kurjerio nešovė, bet jis pats 
įvykdęs savižudybe. Dokumentu dingima 
pripažįsta ir rusai.

Turkai pareikalavo tuojau išduoti žuvu
siojo kurjerio lavona, kuris Šiuo metu yra 
Soči ligoninėje Kol kas rusai i ta reikala
vimą nieko neatsak

raktai būtu gražinti tos bažnyčios klebonui 
kun. Thomui.

Pagal sovietu įstatymus bažnyčios turi 
būti administruojamos 20 parapijiečiu 
komiteto, kurį tvirtina sovietu valdžios
pareigūnai. Kun. Thomas tokio komiteto 
saraša buvo iteikes sovietu ištaigoms, bet 
jos atsisakė ji patvirtinti ir vietoje prancūzu 
patieko sarašo, sovietai patiekė savo, kuri 
sudarė daugumoje lietuviai katalikai, 
kuriems sovietai ir perdavė bažnyčios 
raktus.

KANTONAS. Kinijoje sudaryta nauja 
vyriausybė, kurios premjeru yra maršalas 
Jen Si Sanas, buvęs Sansj provincijos 
gubernatorius. Vyriausybė paskelbė bekoin- 
promisini kara komunistams.

TAUTIETI. AR ŽINAI, KAD ŠIS MĖNUO YRA PASKUTINIS 
vajaus . mėnuo įsigijimui

. LIETUVIU NAMU LONDONE! ■ įi
Ar įsigijai *Namu akcijas? Jei ne—paskubėk! f

I

1



2 ‘ BRITANIJOS LIETUVIS ” 1949, ,birželio 10,

KINKA IR KAS TOLIAU?
Rašo—St. KUZMINSKAS

Politiniai reikalai Europoje negerėja. 
Priešingai, jie eina blogyn, nes nedraugingu 
santykiu itampa tarp Rytu ir Vakaru 
didėja ir jokios taikos prošvaistės tuo tarpu 
nesimato.

Jeigu mes su buitimi Europoje jau kiek 
ir apsipratome, tai paskutiniu dienu ivykiai 
Kinijoje verti didesnio dėmesio ir rimto 
apmastymo. Paskutinės žinios iš Kinijos 
karo lauko praneša, kad komunistinės 
armijos nesutikdamos didesnio pasiprieši
nimo žygiuoja pietų link. Tai reiškia, kad 
visa Kinija galutinai atitenka komunistams, 
kad karas jau pasibaigia. Laimėtojas, 
komunistinis diktatorius, — Mao Tse-Tung.

KAS JIS PER VIENAS?
Štai žiupsnelis žinių apie ji. Jam 56 

metai. Jis gimė ta pačia diena, kaip ir 
Hitleris, — balandžio 20. Būdamas sūnus 
gana turtingu tėvu, jis baigė Pekingo 
universitetą. Studijavo ekonominius ir 
politinius mokslus. Karjera pradeda Pe
kingo universiteto bibliotekos tarnautoju, 
įstoja i komunistu partija. Būdamas labai 
ambicingas, pasineša tapti partijos vadu. 
Šiam tikslui pasiekti jis nesidrovėjo net ir 
žiauriausiu priemonių. Jis yra pasirašęs net 
4.700 mirties sprendimu, savo partijos 
draugams ir konkurentams. Šiuo keliu 
eidamas, 1927 metais jis liko Kinijos komu
nistu partijos pirmininku. Jis yra puikus 
oratorius, savo gražbilyste jis patraukia 
mases ir isigija daug simpatijos. Nemėgsta 
puoštis, nei uniformomis, nei ordinais bei 
titulais. Išviršinai jis kuklus ir paprastas. 
Bet už tai jis turi visa štaba sau patikimu 
asmenų, kurie ipareigoti ji aukštinti ir 
populiarinti. Todėl visai nenuostabu, kad 
jo pavardė (kuri irgi, kaip ir visu kitu 
žymiu komunistu, nėra tikra) plačiai žinoma 
ir prie jos prikergiami žodžiai, kaip tai: 
didysis, visu mylimas, galingasis, visu 
gudriausias, kylanti rytu saulė ir 1.1.

Šiandien jis valdo 480 milijonu kiniečiu. 
Visi jo bijo, — priešai ir draugai. Neperse- 
nai jis " išvalė ” savo partija, nubausdamas 
10.000 jam nepatikimu partijos nariu.

Kokie jo santykiai su Kremliumi ? 
Šiandien dar sunku pasakyti. Tuo tarpu 
tegalime remtis tik žinomais faktais ir 
pasakyti štai ka: Kremlius vengia dažniau 
minėti jo varda, arba bent, kuriuo būdu ji 
garbinti spaudoje. O pats Mao Tse-Tungas 
pasakė ... " Jeigu kiltu karas, aš žygiuo
čiau-drauge su Rusija.',’, , . Tai toks yra 
dabartinis Kinijos diktatorius.

Dabar kyla klausimas — kokia gi dabar 
susidarė politinė padėtis, šiam diktatoriui 
įsigalėjus?

Jo, palyginamai mažai kovose nukentėju
sios ir moderniškais (amerikoniškais) 
ginklais apginkluotosl armijos greitu laiku 
pasieks Malaju, Burmos ir Indokinijos 
rubežius. Mes žinome iš laikraščiu, kad 
šiuose kraštuose jau trys metai kai tebe
vyksta ginkluoti komunistiniu gauju 
rengiami neramumai. Iki šiol jie buvo 
mažai sėkmingi. Bet kas bus toliau, kai čia 
pat, pasieny, stovės šimtatūkstantinė 
komunistinė armija pilnoj parangoj ? !

Suminėti kraštai — Malajai, Burma, Indo
kinija— yra gyvybinės svarbos Europai. 
Tai Prancūzijos ir Anglijos vienos turtin
giausiu kolonijų, tai žaliavų šaltiniai, 
kuriais gyvena pasaulio pramonė. Pastačius 
raudonąsias užtvankas ties šiais šaltiniais, 
Europos pramonė pradės " išdžiūti,” atsiras 
bedarbė ir iš to kylančios chaotiškos 
pasėkos.

Visi iki 'šiol tiek Amerikos, tiek Europos 
valstybės vyru spėjimai Kinijos atžvilgiu 
nepasitvirtino. O ju buvo keli. Štai pirmas; 
tai kas vyksta Kinijoje, tai yra grynai 
Kinijos vidaus ' perversmas, tai ūkininku 
naudai vykdomas perversmas, komunizmas 
tesąs tik vardo priedanga. Antras: Mao 
Tse-Tung yra nacionalistas ir nieko bendro 
neturi su komunizmu. O laimėjęs jis bus 
draugiškas tiek Amerikai, tiek Britanijai. 
Trečias: kovai ties Šanchajų kiek užsitęsus, 
buvo spėliojama, kad jo armijos nusilps, 
jam bus sunku žygiuoti toliau, juoba, kad 
prieš akis labai dideli plotai, galės kilti 
sukilimai prieš ji ir 1.1.

įvykiu raida Kinijoje Europos ir Ameri
kos valstybių vyrus pamokė, kad šie visi 
spėliojimai neturėjo tvirto pagrindo. Dabar 
jau teliko tik vienas spėliojimas, — Mao 
Tse-Tungas, kad ir komunistas, isitvirtines 
valdžioje, varys nacionalistine politika ir 
nusigręš nuo Maskvos. Tada Vakarai galės 
ji "nupirkti” už dolerius,—patraukti 
prie saves.

Aš manau, kad to nebus. Mao Tse-Tungas 
būdamas nepaprastai ambicingas, jokiu 
būdu negalės pasitenkinti vien Kinija. Jo 
žvilgsnis siekia žymiai toliau — mažiausiai i 
visa geltonąją rase. Jis nekenčia tiek'anglu, 
tiek amerikiečiu. Gal jis nelabai myli ir 
Stalina, bet jis žino, kad su Stalinu jam 
bus žymiai lengviau susitarti dėl pasidali
nimo nasaulio, negu su Trumanu ar Attlee. 
O ar po bendro laimėjimo jie susipeš ar 
nesusipeš, besidalindami laimikiu, klausimas 
labai tolimas ir todėl tuo tarpu dar neįdo
mus.

Iš viso to seka faktaskad Mao Tse-Tungui 
galutinai laimėjus, ties Europos kultūros ir 
civilizacijos rubežiais atsistos, vietoj šian
dieninio vieno, du galios ir garbes trokštan- 
tieji " pasaulio tautu mokytojai ” —

lAetuvos Rolė Pasaulinėje Scenoje
KAIP LIETUVIS TURI VERTINTI DIDŽIUOSIUS TARPTAUTINIUS ĮVYKIUS

Jau kelinti metai, kai Lietuvos vardas 
yra išbrauktas iš tarptautinio žodyno 
puslapiu. Kiekvienam lietuviui su tuo 
sutikti yra skaudu, skaudu, kad mūsų 
kraštas neturį jokios rolės didžiojoje įvykiu 
dramoje. Tai konstatavę, turime vertinti 
ivykius tokius, kokie jie yra, o ne svajoti 
apie tai, kokie jie turėtu būti. Turime 
pasidaryti praktiškais ivykiu stebėtojais, 
besistengiančiais juos pakreipti mūsų 
pageidaujama linkme, dirbti įmanoma 
mums realu darba. Laikraščio skaitytojai 
turėjo progos sekti svarbesnius politinius 
įvykius ir galėjo susidaryti sau atitinkamas 
išvadas. O tie veiksmai — ivykiai tiesiogi
niai Lietuvos nelietė ir Lietuvos vardas 
niekuomet nebuvo minimas. Tas nereiškia, 
tačiau, kad tie ivykiai mūsų ir nebūtu visai 
liete. Ne. Netiesioginiai mūsų likimas yra 
su tuo susietas. Tokie nutarimai, kaip 
Marshallio Paktas, Atlanto Paktas, Europos 
Sąjungą ir kit. yra istoriniai ir jie paliks 
pėdsakus Europos gyvenime, jos ateities 
organizacinėje schemoje, i kuria, aišku, 
įeisime ir mes, kai bus atgauta Nepriklauso
mybe'.

Bet, būdami realistai, turime konstatuoti 
fakta, kad dėl mūsų vienos Lietuvos niekas 
nekariaus ir niekas mūsų negins. Tai yra 
liūdnas faktas, bet ji turime priimti 
dėmesin. Galima teigti, kad net ir del visos 
pavergtos Rytu Europos Vakaru valstybės 
neis i kara. Tai aišku. Visas reikalas yra 
tame, kiek rusiškas irhperializmas, apsvai
gintas pirmųjų savo gan lengvai pasiektu 
laimėjimu, nesustos. O nesustojęs jis turės 
noromis ar nenoromis susidurti su Vakaru 
valstybių interesu ribomis, kur jau šie 
kraštai bus priversti gintis. Tuo atveju, 
aišku, kaip propagandinis instrumentas bus 
visoje pilnumoje išnaudotas " pavergtųjų 
rytu Europos ” tautu " arkliukas.”

Nors kraštutinės interesu ribos rusai dar 
nepriėjo, bet, kaip matome. Vakarai jau ir 
dabar naudoja ta instrumentą, — gina rytu 
Europa. Tačiau faktas palieka faktu, kad 
pavergtos Europos likimas tėra tik inciden- 
tinis didžiųjų valstybių žaidime ir Lietuvos 
reikalas turi užėmęs vieta tame incidente.

Bet reikia atsiminti, kad mūsų rolė, nors 
ir yra incidentine, bet ji yra glaudžiai susi
jusi su Vakaru valstybių likimu ir kad tik 
iš Britanijos ir Amerikos pusės mes galime 
susilaukti išvadavimo. O ar tas išvadavi
mas bus tiesioginis, ar netiesioginis (inci- 
dentis), mums, galu gale, reikšmės nesu
daro.

Iš viso to seka, kad kas stiprina Vakaru 
pasauli ir silpnina Rusija, tas yra teigiamas 
faktorius Lietuvos byloje. Taigi mes, 
dirbdami Britanijoje ar Amerikoje ir įdė
dami savo inaša i tu kraštu ekonominio 
bei karinio potencialo sustiprinimą, tuo 
pačiu prisidedame prie mūsų tautos vada
vimo darbo.

Čia, tačiau, reikėtų padaryti viena, labai 
svarbu rezervą: jeigu pasaulinė situacija 
pasidarytu tokia, kad Vakarai gautu didele

Stalinas ir Mao Tse-Tung. Dabar abu, su 
savo skaitlingomis armijomis manevruoja 
ties Europos-Am etikos siena: vienas Vokie
tijoje, rusu zonoje, kitas Malajuose ir Indo
kinijoje. Abu siekia vieno ir to paties 
tikslo: Amerikos ir Britanijos galybės 
sunaikinimo.

Faktinė sąjungą tarp siu dvieju galybių 
šiandien yra ir jokio savanoriško atoslūgio 
Europoje iš Kremliaus puses netenka laukti.

VAKARAI IR RYTAI SUSITIKO PARYŽIUJEi

Visada oficioziniaį nuosaikus ir santūrus 
" Le Monde ” neišlaiko ir pradžioje kon
ferencijos paskelbė pluošta gražiausiu vilčių 
ir linkėjimu konferencijos dalyviams. Puiki 
nuotaika! Net Višinskis šypsojosi ... O 
per balių pas Prancūzijos Prezidentą, peniai 
Bevin ir i ranka pakštelėjo!

" Le Monde ” iš džiaugsmo nebesusilaiko 
ir vedamajame daro išvadas, ar tik, 
pagaliau, nebus einama prie visuotino 
pokario problemų sprendimo? Bet klaus
tuką ir " Le Monde ” padeda . . .

Keturiu konferencija — jau istorinis fak
tas. Gegužės 23d. žurnalistu, filmininku ir 
fotoreporteriu sutikti, vienas po kito, 
atvyko Achesonas, Šumanas, Bevinas ir 
Višinskis. Pastarasis kaip ir visada, pasku
tinis išsirito iš amerikoniško modelio Zis-se, 
tartum parodydamas, kad ir Maskvoje 
turime puikiu automobiliu . . .

įdomiau buvo stebėti Achesona, kuris 
oficialiai pirma karta Paryžiuje. Po rūsčiai 
rimto Marshallio, Achesonas daro " svie- 
tiškesnio ’' diplomato ispūdi: elegantiškas, 
su malonia šypsena, jis patraukė tuojau pat 
Paryžiaus dėmėsi, sako, kad nemažiau ir 
poniu . . . Kukliausias iš visu Šumanas. 
Jis net neturi liuksusinio automobilio, 
kukliai važinėja prancūzišku "Volkswagen,”

Rašo—M . B A J O R I N A S

persvara jėgų lygsvaroje, Lietuvos likimas 
galėtu būti ilgam laikui palaidotas, nes 
Rusija žinodama savo silpnumą, gali pasi
daryti sukalbamesnė. O Vakarai, kaip jau 
minėjome, vien išvadavimo karo neskelbs. 
Tokios didelės jėgų persvaro šiuo metu dar 
nematyti ir sprendžiant iš Kremliaus politi
kos, toli gražu neatrodo, kad Rusija būtu 
atsisakiusi nuo pasaulio dominacijos.

Kur mes bebūtume, mūsų aukščiausia 
pareiga-šiuo metu — užkariauti kaip galima 
daugiau simpatijų ir draugu, o ne pykinti 
kiekviena, kuris nenori mūsų reikalavimu 
pilnumoje patenkinti. Pasirinkimas labai 
mažas, ir šiandien jokios kitos alternatyvos 
nėra, kaip eiti su Vakarais arba su Rytais. 
Taip, mes negalime pamiršti, kad Vakarai 
mums yra nemažai pridarė žalos, mus visa 
laika lyg ir ignoruodami. Bet mes negalime 
iš ju reikalauti, kad jie dėl mūsų tuojau- 
rytoj paskelbtu kara Rusijai, kad mus 
išvaduotu. Vakaru valstybių veikla turi 
būti vertinama išeinant iš tu valstybių 
interesu plotmės. Jie pirmoje eilėje žiūri 
savu interesu. Juk vargiai Lietuva būtu

„VARGAI“
Viena veikliausiu, jei ne pati veikliausia, 

iš visu lietuvišku kolonijų Britanijoje yra 
neabejotinai Coventry. Eilė viešo pobūdžio 
parengimu, gyva inciatyva, vis naujais 
įvykdytais ar tebevykdomais sumanymais 
Coventry kolonijos vadovybė ir veiklūs 
coventriečiai pelnė visuotini lietuviu prita
rimą ir pagarba. Štai ir dabar vėl iš dvieju 
paskutiniu “ BL ” Nr. turėjome progos 
patirti apie naujus ju sumanymus bei 
žygius.

Pats svarbiausias ir mums gyvybingiau
sias sumanymas bus, aišku, Savišalpos 
D-ijos pasiryžimas leisti litaratūrinius 
veikalus ir kt. leidinius, atseit, įsteigti 
lietuviška leidykla. Dėl to sumanymo ne
tenka daug nei. kalbėti. Visa tai aišku. 
Tenka tik ji sveikinti ir remti. Tai tiek dėl 
sėmės.

Nesinorėtu betgi taip entuziastingai pasi
sakyti dėl reikalo formos, — konkrečiai-dėl 
sumanytosios leisti bibliotekos vardo.

Ji pavadinta " Vargo Biblioteka.” Vardas 
lyg ir skambus, lyg ir jaudinąs, lyg ir 
melancholiškas. Ar tai tikslu ? Baudžiavos 
ir caristinės priespaudos laikotarpiai išugdė 
mūsuose geroka palinkima i verkšlenimą. 
Daugiau, išugdė savotiška, dažnai ir 
asmeniniuose ir viešuose ir politiniuose 
santykiuose pasireiškianti menkumo, nusiže
minimo kompleksą. Šis kompleksas atski
rais atvejais ir sąlygomis turi tendencijos 
persimesti i kita kraštutinuma-tam tikra 
gana grubia tautine didybe, kitu niekinimą. 
Visa tai, betgi, tėra to paties komplekso 
išdava. Tačiau tai labai plati ir didelė teina, 
reikalinga išsamios prichologinės studijos, 
tad šioje vietoje ties ja ilgiau neapsistokim.

Šiaip ar taip, sunku nuginčyti fakta, jog 
baudžavos ir caristinės priespaudos laiko
tarpiai yra išspaudė mūsų tautinėje 
sąmonėje nemaža nebūtinai teigiamu 
bruožu. PrieŠnepriklausomybiniais laikais 
ir dar pirmaisiais Nepriklausomybės metais 
smarkiai dar sirgom tais negalavimais.

(Mūsų bendradarbio Paryžiuje)

tartum tai būtu eilinis kontoros tarnauto
jas. Si Sumano savybė sužavėjo mases 
amerikiečiu, bet jis kuklus ne dėl reklamos, 
toks jau žmogus. Jis viengungis, dažnai 
valgo pirmame pakliuvusiame restorane, o 
kai buvo premjeru, tai ir miegoti namo 
dažnai negriždavo, o prisnūsdavo kareiviš
koje lovoje, viename Parlamento kambary
je. Sekmadieniais jis pėsčias eina i bažnyčia, 
dažniausia i Notre Dame.

Nepikta ir gana simpatinga Bevina teko 
daug kartu stebėti JTO Paryžiaus sesijos 
metu 1948 m. rudeni. Kaip prisimename, 
anuomet jis išdrožė šaunia kalba ir “ minis
terial ” Višinskiu! gana proletariškaj dėstė 
reikalus taip, kaip jie ištiesu atrodo. 
Visiems buvo idomu, kaip jis ši karta 
susitiks su Višinskiu. Bet inciatyva paėmė 
pastarasis. Paskutiniuoju atvykęs, Višin
skis pirma pakratė ranka Sumanui, kaip 
šeimininkui, ir plačiai šypsodamasis pasvie- 
kino Achesona ir Bevina. Iš to ir kilo toji 
"nuoširdumo ir pasitikėjimo atmosfera.”

Fotoreporteriams puolant tai prie vieno, 
tai prie kito delegato, blikčiojant šviesoms, 
atidarymui skirtos " 5 Minutės ” šabloniš
koje ir įprastoje nuotaikoje netruko praeiti. 
Po to durys " užsidarė ” ir už j u prasidėjo, 
jei ne likiminis, tai jau tikrai ne eilines

sutikusi išeiti i kara, kad išvaduoti Abisinija 
iš Italijos ... O kad Vakarai žiūri savu 
interesu,—visai suprantama. Tačiau mes 
jiems negalime dovanoti nuolatinio Lietu
vos ignoravimo, kaip oficialiuose pareiški
muose, taip ir spaudoje. Tai yra didelis 
nuostolis, nes ne tik jaunimas vakariečiu 
nieko nežinos apie Lietuva, bet ir suaugu
sieji pamirš. Gi viešoji nuomonė demo
kratiškame krašte turi didele jėga ir su jos 
reikalavimais valstybių vadai turi skaitytis. 
Tad ir yra mūsų svarbiausias uždavinys — 
patiems PROPAGUOTI LIETUVA, skleisti 
žinias apie Lietuva ir supažindinti visuo
mene su Lietuvos padėtimi, kad laikui 
atėjus Lietuvos vardas jiems nebūtu siur- 
pryzas, bet kad Lietuvos reikalavimas 
Nepriklausomybės būtu viešosios nuomonės 
karštai paremtas.

Galutinėje išvadoje — Lietuvos, taip ir 
viso pasaulio tautu, likimas bus išspręstas 
dvieju principiniai priešingu ideologijų 
kovoje. Jei laimės Vakarai — laisvės prin
cipu pagrista demokratija,. — Lietuva bus 
laisva. Tačiau, jei laimėtu rytu azijatiška, 
žmogaus asmenį niekinanti, diktatūra, — 
tada ne tik Lietuvai, bet ir visam pasauliui 
prasidėtu vergija, kokios dar žmonija savoje 
istorijoje nėra patyrusi.

IR KITKAS
Turėjome tai persirgti, kaip tymais. Tuo 
laikotarpiu ir .mūsų mene bei litarataūroje 
reiškėsi " vargo ” kompleksinės temos. 
Gana jei paminėsime “ Vargo Mokykla,” 
" Artoją,” poezijoje " Sunku gyventi ” ir 
1.1. Nors ir čia prasiverždavo—"Petys
gi i peti, na, vyrai, kas gali ...” arba 
" Nebeužtvenksi upės bėgimo.”

Ir tik iš tu šauksmu išaugo jėgos, kurios 
stojo petys i peti, sudarė nebeužtvenkiama 
upe ir “ prikėlė Lietuva mūsų.” O " Vargo 
Mokyklos,” " Sunku gyventi ” beliko tik 
kaip sunkiu laiku, priespaudos dokumenta
cija. Nepriklausomas gyvenimas pamažu, 
bet patvariai gydė mūsų " vargu ” kom
pleksus, nešė naujas mintis, nauja, sveike
sne, ryžtingesne pažiūra i save, i tauta i jos 
kelius. ,

Koks gi, tad, būtu tikslas mums šiandien 
grižti i tasias baudžiavos ir priespaudos 
laiku tradicijas, koks tikslas žiūrėti i visus 
mūsų gyvenimo reiškinius iš " vargo ” 
aspekto? Vargšais vadindamiesi, verkšlen
dami savo tarpe, nepasieksime tikslo. Todėl 
bet kuriame mūsų žygyje, dideliame ar 
mažame, jo esmėje ir formoje, turi reikštis 
viltis .ryžtas, kovingumas. Atsiminkime, 
kad kiekviena mūsų gyvenimo paraiška, 
smulki ar stambi, yra svarbi. Ypač svarbi, 
jei turi ,ar gali turėti tam tikra auklėjama, 
formuojamąjį pobūdi.

Grįžtant prie “ Vargo Bibliotekos,” 
peršasi klausimas, kas per vargai slegia 
Coventry Savišalpos D-ija, kad ji ryžosi 
tokiu niūriu vardu pakrikštyti savo kūdiki. 
Kodėl toji biblioteka turi būti būtinai 
‘ ‘ vargo. ’ ’ Ar todėl kad mes ' ' vargstame ? ’ ’ 
O gal todėl, kad tauta vargsta? Bet čia ne 
vieta būtu tautos kančioms ir vargams 
minėti. Greičiausia betgi, tur būt, todėlkad 
ji gimsta su vargu, sunkiai.

Garbė coventriečiams už j u sumanymą ir 
jo vykdymą, bet savo “ vargu,” besteigiant 
biblioteka, nevertėtu įamžinti jos varde.

(nukelta i į. pusi.)

svarbos pasitarimas—konferencija. Bet 
jau po keliu dienu toji " gera atmosfera ” 
nyko, kaip miražas ... ir jau šiuo metu 
stovime ties galimu konferencijos iširimo 
slenksčiu.

” IRBAR AMERICAIN 
INFORMACIJOS

Konferencija vyksta Sagan rūmuose, 
Malakoff alėjoje, netoli Etoile. Rūmai 
priklauso Napoleono "diktatoriaus” Taley- 
rando anūkei, kuri šiuo metu gyvena, 
berods, New Yorke. Konferencija pusiau 
slapta. Kiekviena delegacija duoda pra
nešimus specialiose spaudos konferencijose, 
kurias amerikiečiai duoda " Crillon ” ir 
britai " Bristol ” viešbučiuose, o prancūzai 
— Quai d’Orsay. Rusai kviečiasi tik ne
daugeli žurnalistu i savo ambasada, kur 
draugas Pavlovas "aiškina” draugo 
Višinskio šachmatinius ėjimus. Pavlovas 
1946 rn. Taikos Konferencijoje Paryžiuje 
buvo oficialiu Molotovo vertėju, o dabar 
pirma karta prabilo angliškai. Gal tai prie 
"nuoširdumo” nuotaikos priklauso o gal 
tik dabar ta kalba pramoko, nes kasdien 
jam tenka ginčytis su anglais ir amerikonais 
dėl kai kuriu žodžiu ištarimo ir dėl prasmės

. . Laikraščiai rašo, kad Pavlovas yra
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BRITANIJOS LIETUVIS ” 1949, birželio 10.

NĖRA NAMU BE DŪMU
Bendruomeninis gyvenimas. Žodžiai, kurie žvirbliu išlekia, o grįžta bombone-

MIRĖ ALFONSAS URBONAS
West Wratting skyriaus lietuvis iš 

Brazilijos pasiekė liūdna žinia, apie. buy. 
skyriaus nario Alfonso URBONO staigia 
mirti. Velionis gimė 1920 tn. Buvo kūrėjas- 
savanoris ir Lietuvos kariuomenės majoras. 
I Anglija atvyko 1948. Su West Wratting 
lietuviais atsisveikinęs 1949.3.27, išvyko i 
Brazilija. Bet nebuvo lemta jam ten ilgai 
pasilikti,—jau 1949.5.22 St. Paulo mieste 
staiga mirė ištiktas širdies smūgio ir 24/5 
ten pat palaidotas.

A.a. Urbonas buvo visu mėgiamas, kaip 
taurus lietuvis ir geras bičiulis. Velionis 
išvykdamas pasakė, kad Tėvynei pašaukus, 
atsiras iš tolimiausio pasaulio užkampio jos 
vaduoti. Deja, vos 5 savaitėms po nuvy
kimo, likimas atskyrė nuo mūsų dar viena 
gera lietuvi, savos Tėvynės gražu mylėtoja 
ir darbininką. Visi West Wratting skyriaus 
lietuviai liūdi neteke buv. nario — tauraus 
tautiečio.

BALSAS IŠ VALIJOS KALNU •
Jau metai laiko, kai mes 12 lietuviu 

gyvename Bryncethin angliakasiu hostelyje. 
Dar šešetas lietuviu gyvena privačiai. 
Gyvenimas slenka ramiai, be jokiu ypatingu 
nuotykiu. Prieš Velykas pas mus i hosteli 
buvo atkelta lietuvaite, gailestingoji sesuo, 
R-te. Jos inciatyva buvo įsteigtas DBLS 
skyrius. Šiomis dienomis p. K-te liko 
iškelta kitur. Gaila, netekome geros pata
rėjos ir organizatorės, kuri daug kuo mums 
padėjo.

Angliakasis.

šiais. „Kalbėkim apie kitus, tik neliesk manės“ principas ir ištisu miestu 
suiminejimas

Neseniai skaičiau viename laikraštyje, 
kaip neatsargus praeivis, užmynęs vienam 
alinės lankytojui ant kojos nuospaudos, 
buvo šio pastarojo užmuštas.

Panašu atveji svarstydamas vienas žurna
listas taip samprotauja:

" Avantiūra, muštynės, purvo drabsty- 
mas bjauriausiais žodžiais, kurie pasiekia 
tolimiausius ir nekaltus ... ar nusigandęs

Rašo—J. K U Z M I C K I S
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" nuoširdžiausiai atsiprašau, nenorėjau. iš 
tikrųjų nenorėjau,” ir nuskriaustojo galvos 
palenkimas su šypsena dar susikreivoju>iose 
lūpose: " O, gerai jaučiu, kad tai tikriausia 
tiesa!”—ir visu juokas.”

DBLS Rochdale Skyriaus narius 

p. OVERLINGA VLADA ir 

p. ŠIUGŽDAITE ONA, 

sukūrus lietuviška šeimos židinį, 
.sveikina ir linka saulėto gyvenimo.

Valdyba ir Nariai

ŽENKIME DAR ŽINGSNI
*

" BL ” perkėlimas i spaustuve buvo 
didelis žingsnis, bet ta žingsni lydėjęs kitas 
leidėju sprendimas buvo gal perdaug 
atsargus ir nerodas pasitikėjimo prenumera
toriais. Tas atsargumas pasirodė keliant 
prenumeratos kaina.

Skaitytojas nori gero laikraščio, nori, kad 
būtu kas skaityti. Galima turėti didesni 
būri bendradarbiu, bet šituose keturiuose 
puslapiuose jie galės tik žaisti, tiek maža 
juose vietos. Jei ir geriausia būtu medžiaga, 
skaitytojas suspės praryti, kaip uoga, o jis 
nori turėti skaitomosios medžiagos daugiau, 
ypač šiandien, kai Vokietijoje leidžiamieji 
laikraščiai pradeda mirti/

Vadinasi, skaitytojas norėtu ne laikraštu
ko, bet laikraščio. Jei įmanoma gauti 
popieriaus, tegu jis būna bent aštuoniu 
puslapiu. Padidės puslapiai, padidės ben
dradarbiu skaičius, o taip pat darbas tiems, 
kurie ji tvarko, taigi padidės išlaidos. Bet 
juk skaitytojas trokšta gero laikraščio, dėl 
prenumeratos didumo nesidera. Tai juk 
priklauso nuo leidėju apskaičiavimo, kad 
būtu geras laikraštis.

Atsimenu, praeita rudeni Liet. S-gos 
atstovu s uvažiavime, svarstant laikraščio 
klausima, kai kurie atstovai laikraščio 
atžvilgiu buvo rūpestingi, teisingi ir nuo
širdžiai atviri. Kad laikraščiui reikia gerėti, 
visi šitai troško, bet visi suprato ir sąlygas. 

/O nuoširdų atvirumą parodė tuo siūlymu, 
kad visus tektų raginti prenumeruotis ji, 
nors kas ir nenorėtu skaityti, nes prenume

ratoriai sudaro finansini pagrindą laikraščiui 
tobulėti.

Šiandieninė padėtis reikaĮauja jau kiek 
kitokio požiūrio. Skaitytojas suprato reikalą 
ir rėme laikrašti, o dabar turėtume atiduoti 
skaitytojui. Jei prenumerajta nebuvo 
pakankamai pakelta iš karto, galima tai 
padaryti nuo liepos 1 d.o. iki rudens, iki 
suvažiavimo, banaliai šnekant, laikraštis 
jau galės būti žymiai pakeitęs savo veidą.

Daugelis Liet. S-gos Centro Valdybos 
darbu nevisada yra visiems pamatomi, o šis 
atneš jai per atstovus nupelnyta nuošir
džiausia visu padėka.

Dabar dar. Ar toks naujas prenumeratos 
pakėlimas nebūtu kažkas nepaprasta?

Anglijoje gyvenančiu estu laikraštis yra 
lygiai tokio pat formato, kaip “ Brit. 
Lietuvis,” tiek pat puslapiu, net spausdina
mas toje pat spaustuvėje. OJo kaina : 10 
numeriu, 5 šilingai: 20 nr., 10 Šil.; vadinas, 
metams 25 šil.

Australijoje leidžiamas laikraštis •“ Mūsų 
Pastogė ” nuo “ Brit. Lietuvio ” tesiskiria 
tik kiek kitokiu šriftu. Ten bėda dar ta, 
kad iš keturiu vienas puslapis pagal ten 
veikiančius įstatymus turi būtinai būti 
angliškas*. "Mūsų Pastogės” atskiras 
numeris, 1 šil.; vienam mėnesiui, 4 šil.

Žodžiu, “ Brit. Lietuvis ” šiandien yra 
pigiausias, o jei jo kaina susilygins su kitais 
giminaičiais, piniginiai ištekliai galės ji 
padaryti didesni ir turiningesni.

K, BARENAS.

BENDRUOMENINIS GYVENIMAS
Naudodamiesi dabartinės civilizacijos ir 

kultūros gėrybėmis, stengiamės kaip galė
dami geriau susitvarkyti savo išore — 
skutamos, prausiamės, šrkuojamės, lygi
name savo rūbus.

Kaip tinkamai susitvarkęs žmogus jau
čiasi žymiai geriau, lygiai taip ir gera, 
nesugadinta nuotaika, sugyvenimas, geros 
mintys apie savo artima, atneša daugiau, 
gyvenimo džiaugsmo.

Kalbant apie bendruomenini gyvenimą, 
svarbu dėti pastangas, kad ten, kur susi
buria būrelis žmonių, neišsiveržtu pyktis ir 
pagieža, kai reikia nugalėti kai kurias 
kliūtis ar pakęsti kai kuriuos nepatogumus, 

Smulkios, bet dažnai skaitlingos kliūtys, 
maži, bet ne karta išpūsti nepatogumai 
visai sumažėja ir net išnyksta, kai pasitari
mus lydi besitariančiųjų pagarba vienas 
kitam, neironizuojanti šypsena.

Ar taip iš tikrųjų yra? Ar visu geros 
valios ieškojimas bet kokioje sueigoje atima 
daugiau brangaus laiko nei ginčai ir prie
kaištai ?

Visai priešingai; tariantis ir susitariant 
atliks daugiau laiko, o grižus i namus bus 
žymiai lengviau pereiti prie kitu tos dfenos 
darbu.

Kitaip būva tada, kai kas nors grižta i 
namus susinervavęs, susipykęs su kuo nors, 
užsigavęs: darbas Įtrinta jam iš ranku, 
išsiblaškiusios mintys kliudo susitelkti, net 
artimiausi bičiuliai stebisi jo šiurkštumu ir 

(nukelta i 4 pusi.)

SKAITYTOJI LAIŠKAI
Sekdamas '' BL ’ ’ skelbimus apie išpla

tintus pažymėjimus Lietuviu Namams 
pirkti pastebėjau, kad platinimas eina lėtai. 
Stabdis-nepilnas isisamoninimas šio taip 
svarbaus reikalo mūsų tautiečiu tarpe, arba 
delsimas — “aš vėliau-tegul pirma kiti.”

Norėčiau duoti viena pasiūlyma. Kaip 
pavyzdi nurodysiu DBLS Rochdales skyrių. 
Turėjome metini nariu susirinkimą. IŠ 
apyskaitos paaiškėję, kad skyriaus kasoje 
yra apie £8, kurie susidarė iš likusiu 25% 
solidarumo mokesčio. Šie pinigai gulėjo be 
didesnės naudos pas skyriaus kas'ninka, tat 
buvo pasiūlyta susirinkimui, pasilikus tam 
tikra ju dali bėgamosioms išlaidoms 
padengti, likusius sunaudoti perkant Lie
tuviu Nantu Londone akcijas. Susirinkimas 
pritarė ir už £5 nupirkome akcijų, taigi 
skyrius tampa šių namu dalininku.

Mano manym uir kiti skyriai turi lėšų, 
kurios guli kasininku kišenėse be didesnės 
naudos. Ar nevertėtu jas sudėti i Namu

Fonda, kaip skyriaus taupymą. Atrodo, 
kad tai būti visiškai racionalu. Pasvarsty
kite. BRONIUS KOVAITIS«

IŠVEŽIMU MINĖJIMAS 0 
MANCHESTERY  J E

Birželio 19d. sekmadieni, Sisters of 
Notre Dame vienuolyne, Bignos St. į? 
iš Cannon St. važiuoti 59 ar 80 auto- 
busu) ruošiamas išvežimu MINEJI- / 
MAS (liūdnųjų birželio 14d. metiniu), v 
RYTA, 10,30 vai. bus pamaldos, o po b 
ju, apie 12 vai. ten pat salėje gj 
iškilmingas minėjimas. •S

Toliau tai dienai pritaikyta meninė 
programa, kurios metu po ilgesnes § 
pertraukos pasirodys St. Gaidelio a 
vedamas choras.

Tikimasi, kad i minėjimą atvyks 
CV sekretorius, A. J. Kaulčnas. §

Birželis yra dieviškosios jėzaus Širdies 
garbinimo mėnuo. Nors jis mūsuose nėra 
toks populiarus, kaip Marijos mėnuo, tačiau 
turi savo istorija, papročius ir reikšme.

Viešpats savu metu apsireiškė sės. 
Bėnignai Consolataį FerrerO (1885-1916), 
italei, tardamas:

— Parašyk, Benigna, mano Gailestingu
mo apaštale, parašyk, nes man labai svarbu 
kad būtu žinoma, jog visas esu meilė ir 
didžiausia skausmą mano Širdžiai padarytu 
tas, kuris abejotų mano gerumu.

1915 m. spalio 3d. Viešpats dar aiškiau 
pabrežy:

— Palaimintoji Margarita Marija gavo 
misija pranešti pasauliui apie mano Širdi; 
tū turi misija pranešti tos Širdies Gailestin
gumą, Jo beribio gerumo turtus.

— Esu visokio gailestingumo Dievas, — 
pasakė dar kita karta. — Nieko taip 
neieškau, kaip pastovaus gailestingumo

apreiškimo. Vykdyti teisingumą man reiškia 
eiti prieš srove: reikia man prie to versti. 
Mano gailestingumo vartai nėra užrakinti 
raktu, bet tiktai pridaryti. Užtenka ju 
prisiliesti, kad atsidarytu. Net mažas vaikas 
gali juos atidaryti, net senelis, kuris neteko 
jau jėgų. Priešingai gix—mano teisingumo 
vartai’yra raktu užrakinti ir juos tiktai tam 
atidarau, kuris mane priverčia; laisva valia 
niekuomet ju neatidarau (Simone Navantes, 
La Servante de Dieu Soer Benigna Conso- 
lata, Paris-Averbode, 1936).

Vėliau Išganytojas apsireiškė sės. Juoza
pai Menendez ir pasakė: - ■

— Amžių bėgyje įvairiu būdu apreiškiau 
mano meile žmonėms. Parodžiau kaip 
nepaprastai mane degina ju išganymo 
troškimas. Leidau jiems pažinti mano 
Širdi. Tas pamaldumas buvo tartum šviesa, 
išskleista virš pasaulio. Šiandien jis yra 
priemonė pajudinti širdis ir juo pasinaudojai 
dauguma tu, kurie darbuojasi, skleisdami 
mano Karalyste. Dabar noriu kai k6 
daugiau; juk jeigu reikalauju meilės kaip 
atsako i meile, kuri mane degina, tai vis 
dėlto netrokštu tiktai atlyginimo. Trokštu, 
kad tikėtu į mano gailestingumą, kad 
lauktu visko iš mano gerumo, kad niekuo
met neabejotu mano atlaidumu (Un Appel 
a l’Amour, Toulouse, 1947).

Šituos Viešpaties žodžius pravartu 
atsiminti ir permąstyti birželio mėnesi, 
kalbant Jėzaus Širdies litanija.
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PAMALDOS
Tadcaster’io bažnyčioje pamaldos, ryšium 

su liūdnu trėmimo metiniu minėjimu, 
birželio 19d., 10,30 vai. Dėl to pamaldos.

Manchester’yje (Bignor Str.) atidedamos 
i birželio 26d. j..

pasinešęs ifilologija, su aiškiu tikslu pratur
tinti Šekspyro kalba . . . Pirmoje spaudos 
konferencijoje Pavlovas patvirtino, kad 
" rusu delegacija nėra pesimistiškai nusi
teikusi ”...

įdomiausios " Crillon ” konferencijos, 
kurios dar vadinamos “ bar amerikain.”

Konferencijos dažnai vyksta “ cocktail ” 
laiku, jose dalyvauja visa armija iŠ viso 
pasaulio kampu suplaukusiu žurnalistu. 
Datjg veidu jau matyti iš JTO konferencijos 
laiku, —tai keliaujantis “ foreing ” kores
pondentai, buvoję Jaltoje, Teherane, 
Maskvoje, Casablankoje, Potsdame ir visose 
istorinėse konferencijose. Jie ramiai gurk
šnoja Wyske ar Ginfizz ir nesivaržydami 
stato pačius fantastiškiausius klausimus. 
Kai pamato savo tarpe didele diplomatine 
" žuvi,” jie nesivaržo takštelėti jiems per 
peti ir tiesiog suktu klausimu išprovokuoti, 
nors kalbėtojai ir labai santūrūs, ypač ši 
karta. Mat ši karta konferencija “ dvieju 
daliu ” : slapto pobūdžio, apie kuria dar 
vistik duodama Šiek tiek žinių ir " privatūs 
pasikalbėjimai,’ apie kuriuos visiškai nieko 
nesakoma. Šie " pasikalbėjimai,” be 
abejo, yra patys reikšmingiausi.

Susirinkusieji “ bar americain ” - pandos 
konferencijose nors iš -žemės iškasa klausi
mus ir kalbėtojai dažnai ‘ ‘ išplt pa ’ ’ po pora 
valandų . . .

TRYS IR VIENAS . . .
Taip besiknaisiodami žurnalistai sužino 

daug dalyku ir, maždaug, konferencija 

nebetenka “ slaptumo.” Atrodo, kad ten 
nėra snaudžiama, o vyksta gyvo pobūdžio 
pasišnekėjimai, dėl kuriu ne Sirijos dele
gatui Fary ei Chc-ury nebesusirastu pagun
dos užmigti, ka jis ramiai sau leido 
padaryti per viena Višinskio kalba pereitos 
JTO sesijos metu.

Štai keletas būdingesnių skulkmenu.
Achesonas pareiškia, kad bent karta 

reikia VOKIETIJOS KLAUSIMA IŠRIŠTI. 
I tai Višinskis pastebi, kad būtu jau labai 
gerai, jei pavyktu ta klausima tik IŠNA
GRINĖTI ... O jau būsią lyg ir išrišta 
. . . Tada Bevinas kirsteli; “ Tai pri
klauso nuo jūsų, ponas Višinskį.” I ka 
Višinskis atsako, kad aš esu šio susirinkimo 
tik . . . ketvirtadalis ...

TRYS IR VIENAS! Tiksliau iŠ viso 
vienas, — ten Kremliuje užsibarikadavęs, ir 
negalima su tuo ‘ vienu ” susitvarkyti . . . 
Atrodo, kad Maskva puikiai žino, kuo 
baigsis šioji Trijų ir Vieno žodžiu akrobati
ka. “ Pravdos ” korespondentas Paryžiuje 
Y. Žukovas lyg ir teisina: “ Naivu galvoti, 
kad Vokietijos suvienijimo problema vienu 
y pu galėtu būti išspręsta.” Maskya ir 
nenori sprendimo, ji tenori NAGRINĖJIMO 
. . . Keiksmingai “ Pravda ” sako, kad 
“ kurie gyvens, tai tie pamatys kieno 
pusėjo tiesa ...”

IAPONA1 IR STALINGRADO
MOSIS

Nuoširdumu įkaitusias vakariečiu galvas 
Višinskis iš pirmu rainučiu atvėsino papra
šydamas svarstyti . . . Japonijos reikalus. 

Prie ko gi čia Japonija Šitas " šposas ” 
nei originalus nei naujas. Jau 1947 m. 
Keturiu konferencijoje Maskvoje gabus 
Molotovas užsiprašė svarstyti Kinijos rei
kalus : Kinijos suvienijimas, sudemokratini- 
mas, pilietinio karo sustabdymas ir b'ndras 
visu jėgų įjungimas i valdymą. Tai buvo 
Molotovo propagandinis triukas. Šiandien 
panašiai elgiasi Višinskis. Vietoje tartis del 
Vokietijos, ko jie ir susirinko, jis siūlo 
tartis . . . dėl Japonijos. O ar ne vistiek 
•— bile ka nagrinėti ? O čia, be to, gal 
vakariečiai susipainios, išsigąs ir bus galas 
MacArthuro “ diktatūrai ” Japonijoje. 
Pagaliau, Mao Tse Tunsrui, K:n”os komu
nistu šefui, taip pat širdis pakutenama, ■— 
su kiio kalbėsis Vakarai, su juo, ar su 
griūvančia pacionalistine Kinija ?

Še ir " nuoširdumas ”... Vakaru dip
lomatai noramalūs žmonės ir nesivaržo 
dažnai net garsiai nusijuokti, bet dėl to 
niekas nesistebi, o ponui Višinskiu! užtenka 
tiktai suktai nusišypsoti ir jau “ pasitikė
jimas ir nuoširdumas ’ ’ skelbiamas . . . 
Mus, be abejo, daugiau domina ne baliaus 
atmosfera pas.
J’rancūziios Prezidentą, bet toji, kuri 

ruošiama Maskvoje. Gi ten šiuo metu, kaip 
tik Keturiu konferencijos išvakarėse, pra
dėta rodyti “ heroiska ” filmą “Stalingrado 
mūšis,” kur veikia pats Stalinas, Molotovas 
ir kiti Kremliaus tūzai. O ir plepa jie, oi 
. . oi . . Esą “ Churchillis yra pats 
didžiausias karo kurstytojas ir antirusiškos 
politikos organizatorius, jau karo metu 
kurstės anglosaksus žygin prieš Maskva.”

........ . .. . , .....CV.....

Ir tai tvirtina pats Stalinas . . .
Iš viso daug pipiru užberiama ant 

Vakaru. Maskva žino ka daro, — filmą 
paleista visai laiku!

YLA LENDA Iš MAIŠO . . .
Šiandien jau veik visa Paryžiaus spauda , 

pilna pesimizmo dėl konferencijos. Tas pats 
“Te Monde ” jau be “ atmosferos,” nes 
ponas Višinskio taktika ir tikslai kasdien 
vis labiau išryškėja. Štai kaip nagrinėjami 
reikalai: Višinskis giriasi, kiek daug mili
jonu rusai sukišo i savo zonos Vokietijoje 
atstatyma: traktoriai, garvežiai, mašinos, 
valgis, rūbai . . . Bevinas čia jau nebeiš
laiko: “ Tamstai dėkoju už Situos idomius 
skaitmenis. Aš norėčiau juos paskelbti 
tiems tūkstančiams vokiečiu, kurie slapta 
perbėga iš rusu zonos i britu. Gal būt tie 
vokiečiai, juos sužinoję, gailėsis perbėgę ir 
griš atgal i sovietu zona?” . . . Višinskis, 
dedasi nepastebįs Bevino ironijos ir kerta 
toliau: “Tai nebūtina man dėkoti. AŠ 
daviau faktus ir faktai lieka faktais, nors ir 
nemalonūs kai kam. Mes patys priimam 
pabėgėlius iš kitu zonų (! ! !). Aš patariu 
poniu Bevinui šitų žmonių istorijomis per 
daug nesinaudoti, kaip tikra informacija.” 
Taigi . . . akademiški pasikalbėjimai . . .

Kokia ten bebūtu toji konferencija, 
kokius galėtu duoti rezultatus, kada šian
dien jau tiek daug pesimizmo, -ne tiek jau 
svarbu, svarbiausia, kad ji pastums 
didžiuosius ivykius pirmyn ir tai bus pats 
didžiausias Vakaru laimėjimas, o mūsų 
vilčių pradžia ! Zig. UbrS.
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1N n, v v jukaas. rranes. ma, uaci p;eru
Amerikos dvejose respublikose prasidėjo 
neramumai. Bolivijoje prasidėjo sukilimas. 
Sukilėliai atėjo iš Argentinos teritorijos. 
Kruvinos kovos tebesitesia. Taipgi ir Čilės 
respublikoje sukelti neramumai, kuriu metu 
ivyko rimtu susirėmimu tarp komunistu ir 
policijos. Yra auku. Suimti keli Parla
mento nariai. Čilės prezidentas Gonzales 
pareiškė, kad vyriausybė imsis grieščiausiu 
priemonių, kad išnaikinti raudonuosius 
teroristus, kurie dirba už svetimos valstybės 
pinigus.

LONDONAS. Britu karo laivynas jau 
turi naujo tipo povandenini laiva, kuris gali 
išvystyti iki 30 jūrmiliu greiti i valanda.

NEW YORKAS. IŠ JAV-biu išskrido dar 
30 oro tvirtovių, kurios, manoma, dalyvaus 
netrukus įvykstančiuose manevruose Vakaru 
Europoje,

BERLINAS. Rytu Vokietijos “ liaudies 
milicija” atliko didelius manevrus, kuriuose 
buvo panaudoti rusiški tankai ir lėktuvai.

PARYŽIUS. Prancūzijos prezidentas 
grižo iš Afrikos, kur aplankė visas Prancūzi
jos kolonijas.

LONDONAS. Britanijos Karo Ministeris 
Alexanderis išskrido i Hong Kongą, britu 
kolonija pietų Kinijoje, prie kurios artėja 
komunistinė armija.

NEW YORKAS. JAV statistikos biuras 
paskelbė, kad šiuo metu JAV turi 
148.527.000 gyventoju.

NEW YORKAS. Bolivijoje kilo neramu- 
. mai. Paskelbtas karo stovis ir pašaukti 
atsarginiai kariai.

PRAHA. Kaip ir buvo galvota, Prahoje, 
atvykus Politbiuro nariui Malenkovui, 
prasidėjo slapta Kominformo konferencija.

LONDONAS. Britanijos Min. Pirm. 
Attlee atliko pasikalbėjimas su opozicijos 
vadu W. Churchilliu. Pasikalbėjimas lietė 
imperijos gynyba.

NEW YORKAS JAV-bėse prasidėjo byla 
prieš Algera Hiss’a, buvusi prez. Roosvelto 
patarėja ir Valstybės Departamento aukšta 
pareigūna. kuris kaltinamas išdavęs rusams 
47 slaptus valstybės dokumentus.

I KRONIKA |

Nesenai išėjo iš spaudos vysk. dr. V. 
Brizgio paruošta “ Popiežių enciklikos Šioje 
knygoje tilpsta paskutiniuju popiežių vie
šieji visai Bažnyčiai laiškai ir kai kurios 
dabartinio popiežiaus Pijaus XII kalbos 
svarbesniais žmonijos viešojo gyvenimo 
klausimais. Išleido spaud. b-vė “Lux,” 
Vokietijoje.

Lietuviu Inžinierių Sąjungą Užsieny, 
kviečia xregistruotis studentus technikus. 
Norintieji palaikyti savitarpio ryšius ir 
išsiaiškinti studijų tesimo galimybes Bri
tanijoje, prašomi rašyti, pranešant savo 
adresa ir specialybe, studentu atstoviu prie 
Britanijos LISU skyriaus — S. Nenortas, 6, 
Gloucester Ave., London, N.W.l.

f- + +
įnašai namu fondui

Po .£10, A. Čepulis, M. Čepulienė; Po £8, 
J. Dudelas; Po £2, F. Barzdžius, B. Jaku
tis, E. Jakutienė, A. Žukauskas, J. Kvie- 
cinskas, J. Kriščiūnas, P. Aleksejūnas, K. 
Mažylis, S. Janavičius, A. Raslanas, J. 
Kalainis, K. ĮJivainis; Po £1, P. Ovsenis, 
A. Rauktiene, J. Gaudze, Br. Vilimas, A. 
Valaitis, A. Liškauskas, L. Vaitkevičius, J. 
Blažys, K. Zauka, P. Šukys, L. Tilindis,
A. Spatkauskas, A. Sabulis, A. Plienaitis,
B. Totoraitis, K. Dulkys, J. Levinskas, K. 
Bukys, J. Trečiokas, M. Kukanauskas, J. 
Jakubauskas, J. Buivydas, J. Krauza, Br. 
Tamolionis, R. Karalius, E. Radzevičius, 
P. Gluogsnis, P. Devenis, A. Kasikauskas, 
St. Valaitis, P. Marčiuška, A. Marčiuška, 
V. Baleiša, A. Podvoiskis, Al. Kuzmickis, 
P. Klimaitis, A. Zalagėnas, A. Paršeliūnas.

„KOVAS“ ANGLIJOS KREPŠINIO
Gegužės 28d. Leicesteryje ivyko Anglijos 

krepšinio pirmenybių finalas.
3 vai. p.P- “ Kovas ” sužaidžia dar 

vienas priešfinalines rungtynes su North 
East apygardos nugalėtoju Newcastle 
‘‘Tynemouth.’’ Po gana blankios kovės 
laimi KOVAS rezultatu 36 :25 (14:6) ir tuo 
tampa North West—Midland—North East 
apygardų nugalėtoju. Žaidė: Glatkauskas 
4, Puzinas 7, Butkus 9, Dargigs 8, Kel- 
mistraitis 4, Radauskas 2, Kakeranas 2.

Ta pačia diena 6 vai. įvyksta finalinės 
rungtynės. Prieš nepailsėjusius koviečius 
išeina be pusfinalio (Cardįfas neatvyko) i

„VARGAI“
(atkelta iš 2 psl-)

Turime pakankamai gražiu ir skambiu 
vardu, kurie tikrai geriau tiktu, nei šis.

TRUPUTIS DEL “ APUOKO ”...
Iš to paties Coventry S. D-ijOs pranešimo 

sužinome, kad ji perima vos gimusio saty
rinio laikraščio ” Apuokas ” tolimesni 
leidimą. Čia, aišku, buvusiu “ Apuoko ” 
leidėju ir D-ijos bemaž privatus reikalas. 
Rašau ‘‘ bemaž ” todėl, kad bet kuris viešai 
išleistas laikraštis ar leidinys jau pasidaro 
lyg ir vieša nuosavybe, o ne vien tu, kurie 
ji išleido. Jei visuomenė ir neturi teisės 
daryti itakos i jo likimą, bet tuo reikalu 
viešai pasisakyti gali.

Kaži, ar tai nebus pirmas atvejis raštijoj, 
kad satyrinio leidinio imasi visuomeninė 
organizacija. Is esmės to neturėtu būti. 
Satyrinis leidinys turėtu būti leidžiamas 
atskiro asmens ar nevisuomeninio pobūdžio 
asmenų grupės. Satyrinis leidinys turi būti 
absoliučiai nepriklausomas. Kitaip neiš
vengiamai pateks i vienokia ar kitokia 
cenzūra. O to neturėtu būti.

COVENTRY ANGAŽUOJAMAS 
FILMAI

Iš to paties “ BL ” sužinome, kad 
Coventry kolonija angažuojama naujai 
sumanytoj filmoj iš pabaltiečiu DP gyve
nimo dalyvauti, atseit, vaidinti. Greičiau
sia čia turima galvoje choras ir tautiniai 
šokiai, gal dar atskiri asmenys, bet vargu 
visa kolonija . . .

Sis dalykas, jei iš tikrųjų realizuosis, būtu 
gana didelės svarbos mums, kaip propagan
dinis momentas. Todėl čia ypač svarbu nę 
tik—kas, bet ir kaip bus atlikta. Suži
nome, kad coventriečiams teks parašyti 
būsimai filmai siužetą. Tur būt turima

Su laimikiu po medžiokles.
foto — B. Brazdžionio.

Iš Vokietijos, Eichstiitt Kunigu Seminari
jos, atvyko i Dubliną tęsti studijas šie 
studentai-klierikai: A. Geryba, V. Kamai- 
tis ir B. Petraitis. Jiems išlaikyma pasi
žadėjo duoti Dublino arkivyskupas.

+ + +
AUKOS TAUTOS FONDUI

P. Čeponis 10/-, DBLS Fishcross skyrius 
18/-, DBLS ■ Windlestone Hall skyrius 
£1 6s. 6d., DBLS Satvvell šiurius £1 6s., 
DBLS Ash Grove skyrius £2 13s., DBLS 
Bobbington skyr. £9 18s. 6d., DBLS Wing 
sk. £6 18s. 6d. ir A. Černiauskas 10/-. 

finala patekusi Londono amerikiečiu 
studentu, pereitu metu Anglijos meisteris. 
Latter Day Saints komanda. Tenka paste
bėti, jog šioj komanda nesenai grižo iš 
kontinento, kur Čekoslovakijoje ir Prancūzi
joje sužaidė 24 rungtynes, pralaimėdama 
tik vienas, be kitu, nugalėdama ir 1947 m. 
Europos meisteri — Čekoslovakijos rinktine.

Jau iš pirmųjų minučių nustojama vilties 
laimėti. Amerikiečiai išvysto dideli tempą, 
dominuoja ūgiu (visi žaidėjai aukštesni už 
koviečius, kai kurie 198-200 cm.), ir turi 
puikius metimus. Visame pirmame kėlinyje 
KOVAS negauna progos atsikvėpti ir kelini

IR KITAS

galvoje scenarijų. Neliesdamas visiškai 
klausimo, ar Coventry yra mūsų rašytoju, 
pajėgiu filmos scenarija parašyti, norėčiau 
visu rimtumu atkreipti dėmėsi i tai, kad 
tokius labai jau bendro lietuviško pobūdžio 
dalykus spręsti vertėtu, gal, platesnėj 
plotmėj, negu viena kolonija. Scenarijui 
parašyti ir suredaguoti gal pravartu būtu 
sudaryti literatu komisija. Siek tiek ju 
turime. Gi kraštutiniu atveju, gal, tektų 
net jieškoti scenarijui autoriaus ir už 
Britanijos ribų. Viena*aišku, nei balagano 
nei “ razviesistoj kliukvy,” kaip scenarijų, 
patiekti nevalia.

Klausimas labai rimtas ir vispusiškai 
aps varsty tinas, mano nuomone, ne vien 
Coventry kolonijos, bet DBLS Centro 
Valdybos, gal dar pasitaikinus viena kita 
literatą konsultacijai.

B. ŽEMAITIS

NĖRA NAMU BE DUMU
(atkelta iš 3 psl.)

netaktiškumu. O po to seka bemiegė 
naktis.

PIKTI ŽODŽIAI
Menkutis uodo įgėlimas ne karta iššaukia 

karšti, liga (maliarija) ar mirti. Pikti žodžiai 
taipgi sužaloja žmogų.

Du isigėre vyrai važiuoja traukiniu. 
Vagone pilna mokyklinio amžiaus berniuku 
ir mergaičių. Vyrai drybso patogiai išsitiesė 
ir pasakoja. Vaiku dėmesys sukoncentruotas 
i pasakotojus. O jie švaistosi vis riebesniais 
žodžiais, kol prieina prie visai intymiu 
nieku.

Berniukai pasikeičia žvilgsniais, pasikum- 
sina; mergaitės nuduoda, kad kažin ka 
įdomaus pamatė pro langa. Kai traukinys 
sustoja, mokiniai pasipila i visas puses, abu 
vyrai svirdinėdami užsuka i užkandine.

Pikti žodžiai praskambėjo,,tačiau nuodai 
pasiliko. Pamoku metu grižta girtu vaizdu 
košmaras. Laki mokiniu vaizduote nagri
nėja išgirstus nuotykius.

Mokiniai nuskriausti, j u vaizduotės per
krautos. Kur surasti anuodu vyrus, kad 
jie sužinotu, kiek blogo padarė girtais 
svaičiojimas ?

Anglijos rašytojo B. Shaw kirpėjas F. 
Harvey pasakoja, jog kirpimo metu rašy
tojas mėgsta pasikalbėti. Tačiau kai pasi
kalbėjimas pradeda ji erzinti, duoda signalą 
pirštais, kad laikas nutilti.

Bendruomeniniame gyvenime taipgi yra 
signalas, kuris perspėja plepius įvairiu 
nuotykiu pasakotojus. Tas signalas — 
visuomenės, tautinės bendruomenės geras: 
jeigu kalbos pradeda kiršinti pasikalbėjimu 
dalyvius; laikas pliaukštelti pirštais rašy
tojo B. Shaw būdu.

" DABAR ISTISUS MIESTUS 
SU IMINE J A?"’

Margarete Buber, kuri savo atsiminimu 
knygoje " Under Two Dictators ” aprašo 
įspūdžius iš sovietu ir nacionalistu darbo 
stovyklų, mini toki pasikalbę j ima. popu
liaru Maskvos kaliniu tarne (1937):

— Temai paimtas. —sako vienas kitam 
(ispanu namu karo metu).

1949, birželio 10.

VICEMEISTERIS
baigia 38:8 savo nenaudai.

Antrame kėlinyje KOVAS sukaupia visas 
jėgas ir sukovoja žymiai geriau, baigdamas 
II kelini geresniu rezultatu—41:20. 
Bendras rezultatas 79:28. Latter Day 
Saints naudai.

Tašku pelnė: Puzinas 10, Glatkauskas 6, 
Butkus 6, Kakeranas 4 ir Steponavičius 2.

Tuo baigiamos Anglijos krepšinio pir
menybės ir ” KOVAS ” TAMPA ANGLI- 
JOSE KREPŠINIO VICEMEISTERIU.

Pasiektas didelis laimėjimas, — koviečiai, 
vien savo energijos ir pasišventimo dėka, 
sunkiose gyvenimo sąlygose ir dar sunke
snėse salygąse treniruotis, padaro dideli 
propagandini darba Lietuvai ir lietuviškam 
krepšiniui. Garbė koviečiams! Tai tik 
vienu darbo metu rezultatai.

Kad KOVO varžovas būtu buvęs visa 
klase geresnis už koviečius, to pasakyti 
negalima, bet fiziškai jie buvo tvirtesni ir 
aukštesni. Pati amerikiečiu žaidimo 
technika labai nedaug, arba net visai ne
buvo pranašesnė už koviečiu. Nei vieni, nei 
kiti, beveik, nenaudojo sudėtingesniu kom
binacijų. Kas nulėmė laimėjima? Mėtymai. 
Čia amerikiečiai aiškiai buvo geresni už 
koviečius. Iš koviečiu tik vienas Puzinas 
parodė daugiau užtikrintus mėtymus. 
Jutosi ir kondicinio parengimo stoka. 
Teigiamas koviečiu bruožas. — nepaisydami 
aukšto rezultato savo nenaudai pirmame 
kėlinyje, jie nepasimetė, ir antrame kėlinyje 
parode žymiai gražesni žaidimą. Aišku, 
prisidėjo ir ta nelemtoji aplinkybė, kad 
teko žaisti net dvejos rungtynės 4 valandų 
bėgyje, ko varžovui nereikėjo,—buvo 
neiš vargęs.

J. DIGRYS.

— O ar jo žmona taipgi paimta ?
— Ne, Teruel tai ne žmogus,_ tai — 

miestas!
— Ka tu sakai? Tai dabar ištisus miestus 

suiminėja? !
Kažin kas analogiško atrodo, sekant 

Kanados lietuviu benduomenini gyvenimą : 
nepajėgiant visiems bendradarbiauti vienoje 
organizacijoje, išeinama i atvira kova, sM-six 
būrus dalimis. Blogais apšaukiami ne tik 
vadovauja asmenys, bet ir ju Visi daliniai.

Labai lengva lakiu žodžiu ar kantriu 
rašalu sagstyti blogo (žymiai rečiau gero) 
etikete kitus. Tačiau kaip jautriai pergy
venama, kaip tokiu pat metodu paliečiamas 
savas aš. Juk jokia organizacija' dar 
nepatvirtino klaidingo principo: kalbame 
tik apie kitus, bet " uoli tangere Circulos 
meos ”...

Tačiau visi galime pripažinti, kad žymiai 
palengvėtu bendruomeninis ir individualus 
gyvenimas, jeigu ka tik paminėto principo 
adoratorių, jeigu neapmokamu gandonešiu 
visai nebūtu.

Buvęs Lietuvos Respublikos prezidentas 
dr. K. Grinius viena proga ragino tremtinius 
paskelti amnestija . . . savo likimo ben
drams. Jeigu valstybinio masto vyras rado 
reikalo taip apeliuoti i savo tautiečiui, 
matyt. ‘‘ištisu*' miestu suiminėjimo ” 
manija gyva ir mūsų tarpe. Tačiau ar daug 
kas tokia amnestija paskelbė ir realizavo 
apleidęs DP stovyklos Vokietijoje Bent 
Kanados atvejis neduoda teigiamo atsako.

+
Fred Baker, Stratfordo zakristijonas, 

išgarsėjo tuo, kad visus Šekspyro veikalus 
perskaitė 433 kartus.

Tremties rašytoju turime, tačiau sunkios 
sąlygos leidžia tik ribotam kiekiui j u kūriniu 
viešai pasirodyti. Tačiau ne visus juos 
perskaitome, nes nėra laiko . . . įsigyjant 
gi nauja knyga, prisidedama prie savos 
kultūros puoselėjimo. Dėl to džiaugsmas 
ima, kai pas mus dažnai rašoma, kur gauti 
knygų. Jei karta klausiama, paprastai 
vėliau ir atsakoma.

IN FOR M AG00®s —----------SKELBIMĄ I---------------
Koordinacinio Komiteto atstovai lankėsi Darbo Ministerijoje, kur turėjo pasi

kalbėjimą su tos ministerijos direktoriumi Mr. Ball. <
Jie buvo painformuoti, kad nors dabartines darbo sąlygos ir neleidžia padaryti 

didesniu darbo palengvinimu, kiek tai liečia EVW darbo pasirinkimu, tačiau Darbo 
Ministerija yra pasiruošusį palankiai svarstyti atskiru asmenų bylas, kurie dėl svaikatos 
ar amžiaus nori gauti darbo iki šiol draudžiamose srityse. Tokiem-, asmenims leidimai 
bus duodami, tačiau tik su -alyga, jei prašomose darbo srityse yra trūkumas darbininku 
britu piliečiu.

Mr. Ball taipgi pareiškė, kad laikas nuo laiko atsiranda darbu i kuriuos EVW 
gali būti priimami, kaip tai, dabartiniu metu Darbo Ministerijai yra reikalingi braižyto
jai ir akmenų tašytojai. (Taipgi ir tie, kurie turi patyrimą ikrą.n’niu pastatu 
statyboje). Tie, kurie nori gauti darba atitinkamose srityse ir turi kvalifikacijas, turi 
kreiptis i vietine Darbo įstaiga, kuri patikrins kvalifikacija*. persius kandidatu pavardes 
Darbo Ministerijai.

Kiek tai liečia grąžinimą i Vokietija, Mr, Ball pabrėžė, kad Britu valdžios dsto'.a: 
pakartotinai konstatavo, jog EVW buvo atvežti i ši krašto nuolatiniam apsigyvenim'ui 
ir todėl niekas nebus gražintas atgal prieš savo norą, išskyrus tik tuos asmenis, kurie 
dėl savo nusikaltimu bus deportuoti pagal Vidaus rt.ik Ministerio isakyma.

K. DOB1LIAUSKAS, gyv. (23) Diepholz. 
Lith. Camp, Germany, ieško: Pijaus 
Jankeliūno, Onos Paulikynas, Marijonos 
Krakauskaitės-Snapaskienės ir Petronėlės 
Krakauskaitės-Ulevičienės. Visi kilę iš 
Pagrausiu km Marijarnpoleės aps.

PASIŪLOME SEKANČIAS NAUJIENAS:
Caro, ‘‘Pasikalbėjimu vadovas” anglu, 

vokiečiu, rusu, Lenku, latviu ir prancūzu 
kalbomis. 203 puslapiai, kaina 6/-, per 
siuntimas 9 penai.

Marlborough's, ” Lietuviškai angliškas ir 
ang’.iškai-lietuviškas žodynas.” 333 pusi. 
Kaina 10/6. Persiuntimas 9 penai.

Rašant dėl šių knygų pridėti pašto ženklą 
2Į peno vertės atsakymui.

MODERN BOOK DISTRIBUTION, 
->57«. Fulham Road. London, S.W.3.

VISI MEDICINOS GYDYTOJAI ir DANTISTAI prašomi pranešti savo adresu 
Sąjungos Centro Valdybai.

Paieškomas Kazimieras Adomavičius iš 
Panevėžio. Ieško Vytas Blužas, M.P. 156, 
North of Cochrana, Ontar., Canada.

“ VYTIS ” 
Atviruko formato, trijų spalvų. Tinka pasi
kabinti ir siusti kaip atviruką.

Graži dovana bet kuria proga.
Vieneto kaina 9 penai.

Užsakant _>o egz. ar daugiau duodama 
10% nuolaida.

LAIŠKAMS POPIERIUS
su atspausdintais Lietuvos vaizdais ir vokais 

įvairiu spalvų, 12-vienetu kaina 2/6.
Užsakant to tuzinu duodama- 10% nuolaida. 

Užsakymus siusti adresu :
F. NEVERAVICIUS

40, Fosse Road, Central, Leicester.

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