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PARYŽIAUS KONFERENCIJA TEBEMERDI
Sūnys ir blusos Paryžiaus konferencijoje.

Tik ekonominis susitarimas galimas.
Nauji Britanijos pasiūlymai

Slapti posėdžiai
Višinskio argumentai “ turi tiek propa- 

(gandos, kiek šuo turi blusu. Ir aš sakau, 
kad tai yra vien blusos ir jokio šuns ”... 
Tai pasakė JAV-biu Valstybės Sekr. Ache- 
sonas posėdžio metu. Taip, kada aukštieji 
valstybių pareigūnai pradeda vartoti tokia 
kalba, laikas yra atėjės jiems važiuoti namo, 
ir atrodė, kad konferencija galėjo pasibaigti 
viduryje savaitės be jokiu rezultatu. (Tarp 
kitako, Britanijos ir Prancūzijos ministerial 
turi vykti i Briuseli, kur šia savaite vyksta 
Briuselio Pakto valstybių konferencija). Bet 
pamatęs grėsme konferencijai iširti, Višins
kis griebėsi savo seno triuko, sakydamas, 
kad jis dar turis nauju pasiūlymu. Ministe
rial nutarė susirinkti slaptam posėdžiui, 
kuris įvyko pereita sekmadieni. Buvo 
svarstomas ir vėl Berlyno klausimas. Berly
nas ir beliko vienintelis objektas, dėl kurio 
dar liko Šiokia tokia galimybė susitarti, kiek 
tas liečia transportą, prelyba ir valiuta. Bet 
ir čia, apart Višinskio propagandiniu kalbu, 
nieko nebuvo pasiekta. Achesonas rodė 
dideli nerimastavima per paskutinius posė
džius ir norą konferencija tuojau baigti.

Juk konferencija nepajėgė susitarti dėl 
Vokietijos suvienijimo ir dėl Berlyno 
administracijos. Kadangi šie punktai yra

KOMINFORMAS STIPRINA AKCIJA PRIEŠ JUGOSLAVIJA 
V

Jugoslavija nutraukė prekybinius santykius su Čekoslovakija.
Tito tarėsi su Vakarais

Neoficialiai pranešama, kad Lenkijoj 
šiomis dienomis vyksta Kominformo konfe
rencija, kurioje dalyvauja atstovai iš visu 
satelitiniu kraštu. Konferencijos vyriausias 
uždavinys yra išspręsti Jugoslavijos klausi
ma. Spėjama, kad ekonominiai santykiai 
su Jugoslavija bus visiškai nutraukti ir net 
galimas dalykas, kad Rusija pareikalaus, 
kad satelitai nutrauktu ir diplomatinius 
santykius, tuo visai izoliuojant Jugoslavija.

Čekoslovakija buvo vienintelė is sateli
tiniu valstybių, kuri iki šiol vis dar palaikė 
oficialius prekybinius santykius su Jogusla- 
vija. Dabar gi jau pranešama iš Belgrado, 
kad Jugoslavija nutarė nutraukti preky
binius santykius, nes Cekoslovakijas 
nepildžiusi sutarties nuostatu. Kaip čekai, 
taip ir jugoslavai jau kuris laikas tyčia

SATELITAI LAUŽC TAIKOS 
SUTARTIS

Sovietu Rusija atmetė Britanijos ir JAV- 
biu notas, kuriose Vengrija, Rumunija ir 
Bulgarija kaltinamos Taikos Sutarčių 
laižymu ir buvo reikalaujama tai ištirti. 
Rusija protesto notas pavadino “ kišimusi 
i minėtu valstybių vidaus reikalaus.”

Britanijos ir JAV-biu notos buvo įteiktos 
Rusijai remiantis Taikos sutartimis, kurios 
numato, kad jeigu bent viena kuri iš 
didžiųjų valstybių atsisako imtis reikiamu 
žygiu, kiek tai liečia Taikos sutarčių vyk
dymą, tada bet kuri kita valstybė gali 
apeliuoti i Jungtiniu Tautu Organizacija, 
kad šioji paskirtu specialia komisja tam 
reikalui ištirti. Manoma, kad JAV-bės ir 
Britanija artimiausiomis dienomis tai 
padarys.

Kaip prisimename, pereitoje JTO sesijoje 
jau buvo svarstomas žmogaus teisiu pažei
dimo klausimas satelitiniuose kraštuose, bet 
-prendimo nepavyko padaryti ir visas 
reikalas buvo pavestas vėl didžiosioms 
Valstybėms. Bet šis punktas buvo paliktas 
JTO darbotvarkėje, kad reikalui esant ji 
galima būtu vėl iškelti.

VARŠUVA. Lenkijoje juntamas didelis 
trūkumas mėsos. Komunistinė valdžia 
kaltina, ūkininkus, kad jie sabotuoja prista
tymą prievolių, gi laisvoji lenku spauda 
praneša, kad visa mėsa yra išgabenama i 
Rusija ir Vokietija.

pagrindiniai Vokietijos sutarčiai sudaryti, 
galima teigti, kad Paryžiaus konferencija 
tikrai merdi. Vienintelis dalykas, dėl kurio

Lietuvos Ministeris p. B. BALUTIS ir 
VLIKo Pirmininkas Prel M. KRUPA

VIČIUS Londone.

stengėsi prekybos santykius apsunkinti ir tik 
laukė geresnės progos juos visai nutraukti.

Tito per paskutinius kelis mėnesius siuntė 
Vakarams žaliavas, būtinai reikalingas 
Čekoslovakijai. Pav. JAV-bės gavo nemažus 
kiekius vario, švino, chromo ir kitu metalu 
iš Jugoslavijos.

JAV KONGRESAS
PAGALBA«

Amerikos Kongreso Paskirstomasis Komi
tetas nutarė JAV-biu pagalba Europai 
sumažinti (buvo numatyta 1.049.550.000) 
iki 892.117.500, bet sutiko, kad šioji suma 
galinti būti išleista per 10 ir puse mėnesio, 
vietoj anksčiau numatytu vieneriu metu.

Kaip Prezidentas Trumanas, taip ir 
Respublikonu vadas senatorius Vandenber- 
gas griežtai pasisakė prieš toki sumažinimą 
ir reikalauja tai pataisyti. Vandenbergas 
pasakė, kad toks sumažinimas padarytu 
atsistatymo programa bereikalinga ir

TEBESTREIKUOJA GELEŽiAKELIEtiAI IR UOSTU 
IURHIM.VKAI

Dažnai pasikartojantieji streikai įvairiose 
ūkio srityse duoda vyriausybei didelio 
galvosūkio, ypač, kada reikalas liečia 
suvalstybintas ūkio šakas. Vyriausybė jau 
turėjo du posėdžius streiku reikalu ir Darbo 
Ministeris specialiai kreipėsi i streikuojan
čius, bet tas nedavė rezultatu.

Pradžioje savaitės tebestreikavo geležinke
liečiai ir kai kuriu uostu darbininkai. 
Pirmieji protestuoja prieš Geležinkeliu 
Valdybos nutarimą, pagal kuri darbininkai 
yra verčiami tam tikra laika nakvoti ne 
namuose, bet ten, kur sustoja paskutiniai 
traukiniai. Darbininkai nutarė streikuoti 
kiekviena sekmadieni tol, kol ju reikalavi
mas bus patenkintas. Šis streikas kol kas 
paliečia tik šiaurinius traukinius, bet jis gali 
ir išsiplėsti. Kiti geležinkeliečiai graso 

dar yra šiokios tokios perspektyvos susi
tarti, tai dalinis prekybos atstatymas tarp 
Rytu ir Vakaru zonų (ko nori rusai) ir susi
siekimas su Berlynu (ko nori Vakarai).

Paskutiniuose posėdžiuose Bevinas padarė 
nauju pasiūlymu, bet rašant šias eilutes dar 
vis nebuvo aišku, kaip ta priims Višinskis. 
Jeigu jis ta pasiūlymą atmestu, visai galimas 
dalykas, kad konferencija pasibaigs dar ši 
ketvirtadieni.

Čia reikia pažymėti, kad laike šios konfe
rencijos Vakarai, kaip ir iš anksto buvo 
užsibrėžė, neatsisakė nuo principiniu dalyku, 
nepasidavė Rusijos propagandai ir nepar

_■ -V______L_. _____________________ J________ s__________ -

BERLYNO STREIKAS NEPASIBAIGĖ
Ekonominiai pasitarimai iširo

Vakaru komendantai Berlyne rekomen
davo streikininkams priimti rusu kontro
liuojamos Geležinkeliu Valdybos pasiūlymą, 
— mokėti 75% atlyginimo Vakaru markė
mis. Geležinkeliečiai 85% balsu dauguma 
atmetė pasiulyma ir streikos tebesitesia. 
Kaip žinome, geležinkeliečiai reikalauja

Šiomis dienomis Paryžiuje lankėsi JAV ir 
Britanijos ambasadoriai Jugoslavijai, kurie 
turėjo slaptus pasitarimus su savo šefais: 
Achesonu ir Bevinu. Spėjama, kad buvo 
svarstyti ekonominiai klausimai ir prekybos 
praplėtimo tarp Vakaru ir Jugoslavijos 
klausijnas.

NORI SUMAŽINTI
EUROPAI

suduotu tragiška smūgi pastovumui ir taikos 
išlaikymui.

Trumanas pareiškė, kad būtu blogiausia 
ir klaidingiausią ekonominimo forma ir čia 
pat nurodė tris būtinas sąlygas pastovai 
taikai išlaikyti:

1. JAV-bės turi būti stiprios ir turtingos.
2. Visos kitos laisvos valstybės turi būti 

stiprios ir turtingos ir
3. Turi būti tarptautinė struktūra, pajėgi 

išlyginti skirtumus ir išlaikyti taika.

streiku dėl atlyginimo. Jie reikalauja algų 
pakėlimo, gi Geležinkeliu Valdyba nutraukė 
su jais derybas, kol darbininkai atsisakys 
nuo neoficialu streiku. Tuo reikalu Padding- 
tono profsąjungos atstovai įteikė Ministeriui 
Pirmininkui nota, kurioje sako, kad Gel. 
Valdyba neturi darbininku pasitikėjimo ir 
turinti būti pakeista.

Uostu darbininkai streikuoja dėl visai 
kitokiu priežasčių : simpatizuodami su 
Kanados uostu darbininkais, kuyiu dvi uni
jos yra tarpusavyje susipykusios ir konku
ruoja. Jie atsisako iškrauti laivus, kol ten 
reikalai susitvarkys. Vyriausybė buvo 
priversta pasiusti kariuomene, kai kuriu 
laivu iškrovimui. Darbo Ministeris padarė 
pareiškimą, kuriame viena iš Kanados 
profs-ga apkaltino prokomunizmu. Tas 

davė vokiečiu laisvės. Jie ir toliau tęsia 
Vakaru Vokietijos valstybės kūrimą, pagal 
priimta Bonuos konstitucija.

Kremlius turi pagrindo šia konferencija 
nusivilti. Maskva aiškiai norėjo šios kon
ferencijos, jos siekė net nesigailėdama 
prestyžo, tam tikslui nuėmė Berlyno 
blokada, manydama, kati tuo Vakarai apsi
džiaugs ir nusileis kitais klausimais. Tas 
nepavyko, bet tai dar nereiškis, kad jie nuo 
savo tikslo atsisakytu, — tikslas lieka tas 
pats, teks tik taktika pakeisti. Ko jie 
griebsis ateityje, šiandien dar sunku pasa
kyti.

visu 100% algų Vakaru markėmis, taipgi ir 
ju profsąjungos pripažinimo. Streikuoja 
virš 12.000 darbininku.

Pasitarimai tarp ekspertu transporto ir in- 
terzoninės prekybos reikalais padarė menka 
pažanga. Rusai nesutinka pasirašyti jokio 
raštiško pasižadėjimo-garantiju dėl trans
porto, sakydami, kad tai esą nereikalinga. 
Vakarai gi to būtinai reikalauja, nes tokiu 
raštišku dokumentu nebuvimas igalino
rusus ivesti Berlyno blokada pereitais 
metais.
’Užsieniu' Reik. Ministeriū konferencija 

Paryžiuje buvo pavedusi tiems ekspertams 
susitarti, bet tas padaryti nevyksta ir visi 
ekspertai nutarė padaryti atskirus praneši
mus ministeriams.

LAISVI RINKIMAI TRIESTE
Pirmi laisvi rinkimai, po 27 metu per

traukos, ivyko Trieste pereita sekmadieni. 
Buvo renkamas savotiškas Triesto parla
mentas britu ir amerikiečiu zonose. Partijos, 
kurios stovį už Triesto prijungimą prie 
Italijos, kaip tai krikščionys demokratai ir 
kitos, surinko daugiausia balsu—62%. 
Komunistai gavo 20%. Antibritiški fašistai 
gavo 10% ir kitos nepriklausomos partijos, 
kurios yra linkusios Triestą palikta ir toliau 
laisvu miestu, gavo irgi tik 10%.

Žinant Vakaru valstybių norą prijungti 
Triestą prie Italijos, šie rinkimai be abejo 
paskubins tokio plano vykdymą. Kaip 
atsimename, nesenai Vakarai atmetė Rusi
jos pasiūlyma tuojau paskirti gubernatorių 
Triestui, tvietindami, kad tas reikalas esąs 
jau atgyvenęs.

HONGKONGAS. Britu Gynybos Minis- 
teris Aležanderis, kuris šiuo metu vieši 
Hangkonge, pareiškė, kad stambesni kariuo
menės daliniai jau yra pakeliui i Hong- 
konga, jo įgulos sustiprinimui. Ministerio 
nuomone, Britu pareiga yra palaikyti gerus 
santykius su kiniečiu tauta.

pareiškimas paveikė streikuojančius ir jie 
nutarė grįžti i darba pereita antradieni.

Tie visi streikai ne tik kad kenkia krašto 
ūkiui, bet tuo pačiu iškelia viena labai 
svarbu faktorių, kuriuo yra susirūpinusi 
vyriausybė: geležinkeliai yra suvalstybinti 
ir pareigūnus skiria pati darbininku išrinkta 
vyriausybė. Išeina, kad geležinkeliečiai 
streikuoja patys prieš save.

Darbininku nepasitenkinimams tirti ir 
ginčams spręsti yra išdirbta sistema — 
arbitriniai teismai, kurie teoretiškai turėtu 
padaryti visus streikus nereikalingais. 
Tačiau ten besimaišanti biurokratija parodo 
savo veidą ir darbininkai teigia, kad įvairūs 
pareigūnai atitolsta nuo darbininku reikalu 
ir pasidaro ponais, nesirūpinančiais darbi
ninku gerove.

1
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O. B. AUDRONE IR VĖL PROPAGANDA
Dievo Karvyte

Langu užuolaida baltajam plote 
Paklydo ji — 
Mažutė, vieniša.
Takeliai begaliniai ir vingiuoti,
O ji.
Baltu užuolaida tinkliniam plote 
Tokia maža.

(Siauroje ivyk u paraštėje)

Pirmyn, aukštyn — visu jėgų ir 
kojų — 

Visos būtybės siekis atkaklus. 
Negrįžta ji, nelaukia, nesustoja — 
Baltam kely 
Mažom, mažytėm josios kojom 
Ir statuma, ir aukštumos paklus.

Staiga, nei kas,
Nei ji mažutė nesuprato,
O gal nuo džiaugsmo ji apsvaigo, 
Nuo gilaus,
Gal vėjas pūstelėjo kelia josios statu- 
Ir vėliai nuo pradžios i aukštumas 

keliaus.
&

Ir

Ne vienas ir ne du kritimai slidūs 
Ja vieniša baugiai pagaus — 
Ir neateis ir nepadės draugai 

išdidūs — 
Kartosis ir kankins kritimai 

slidūs —
O viena kart
Ji aukštumas ir langa pravira 

pajus, 
saulė, ir dangus, ir debesėliai 

tylūs
Zr gelės jai
Kvapius, grasiuosius kilimus nuties.
Lengvutė ir laisva.
Laisvu keliu pakilus
I žaluma, į kvepiančia nuskries.

Kelintame jau šio laikraščio numeryje 
tenka vis kalbė.i apie keturiu užsicn u reik, 
ministeriu konferencija. Kai kam gali tai 
pasirodyti pagaliau nebeįdomu. Bet ka 
bedarysi šiaip ar taip, toji konferencija 
šiuo metu yra aktualiausias " didžiųjų 
ivykiu ” ir kaip teisingai pastebėjo mūsų 
bendradarbis Paryžiuje, kokia ji bebūtu ir 
kokiu rezultatu beatneštu, " ji pastūmės 
didžiuosius ivykius pirmyn.”

Pasaulio spaudoje ši konferencija iš 
pirmųjų laikraščiu skilčių paskutinėmis 
dienomis nuslinko i antrąsias ar trečiąsias, 
tačiau atrodo, kad jo užvakar dienos (VI. 10) 
Višinskio paleisto baliono, ji bent kuriam 
laikui griš i pirmąsias skiltis. Šiaip ar taip, 
jos amžius neilgas, nes JAV-biu Valstybės 
Sekretorius Achesonas _ nedviprasmiškai 
pareiškė, kad ateinančias savaitės pabaigoje 
jis išvyksta i Vašingtoną.

Matydamas, kad užsibrėžto tikslo, plates
ne prasme užmegsti prekybinius santykius 
tarp Rytu Vokietijos zonos ir Vakaru 
Vokietijos, nepasiseks, Višinskis įprastu ir 
smarkiai pašvinkusiu sovietiniu metodu 
šovė propagandini šūvi. Jei ne iš patrankos, 
tai bent iš pistaleto.

Konferencijai tyliai bemirštant, penkta
dienio (VI. 10) posėdyje, Višinskis patiekė 
trijų punktu pasiūlyma:

1. Didž. Britanijos, JAV-biu, Prancūzi
jos ir Sovietu Rusijos vyriausybės, kiekviena 
skirium, parengia taikos sutarties su Vokie
tija projektą ir ji trijų menesiu laikotarpiu 
patiekia1 užs. reik. ministeriu Tarybai 
svarstyti.

2. Kiekvienas iš keturiu projektu 
numato, kad okupacines kariuomenės pasi
trauks iš Vokietijos vieneriu metu būvyje

Rašo-GABRIELIUS PUŽAS

keturiu užs. reik, ministeriu konferencijoje.
" Daily Telegraf ” Paryžiaus korespon

dentas pateikia labai pikantiška smulkmena. 
Būtent: Višinskio spaudos reikalams sekre
torius M. Pavlovas pirmasis pranešė, gatvėje 
ties Rožiniais Rūmais, laukiantiems spaudos 
atstovams apie savo šefo pasiūlyma. Jis du 
kartus buvo pasitraukęs iš posėdžiu salės 
painformuoti spaudos atstovus apie pasi
tarimu eiga ir, debatams dar tebevykstant, 
pranešė, kad Vakaru užsieniu reik, minis
terial “ išranda įvairiausiu priežasčių 
pateiktam planui atmesti.” Anot Pavlovo, 
Achesonas buvo suirzęs (irritated), o 
Bevinas susinervinęs.

Si smulkmena labai charakteringa ir visu 
nuogumu rodo Višinskio pasiūlymo propa
gandini pobūdi.

Kaip galutinai reaguos Vakarai i ši nauja 
Sovietu propagandini triuką, šiandien 
pasakyti dar sunku. Kai šie komentarai 
pasieks skaitytoja, tai jau bus žinoma.

Pirmosios Vakaru ministeriu reakcijos 
betgi rodo, kad greičiausia šis pasiūlymas 
bus priimtas atitinkamai jo vertei, vadinasi, 
kaip grynai propagandinis šūvis i tuštuma.

Bevinas savo replikos pabaigoje pasakė:
" Aš nenoriu klaidinti vokiečiu arba mūsų 

pačiu tokiomis propagandinėmis priemonė
mis, kokias šiandien čia girdėjom.’’

Achesonas pareiškė :
"Yra aišku, kad šios konferencijos 

dienos suskaičiuotos. Mes nenorime eikvoti

laiko.” Višinskio pasiūlyma j;s apibūdino, 
kaip " neverta rimto svarstymo.”

Kurios ir kokios bus Vakaru reakcijos i ši 
nauja Višinskio paleista muilo burbulą, 
šiandien ne tiek idomu. Žymiai įdomesnis 
klausimas, kam yra šis propagandinis šūvis 
taikomas ?

Kad ne Vakarams — tai aišku. Vakaru 
valstybės vyrai ir viešoji opinija šiandien 
puikiai žino sovietiniu triuk” v-'-te. Tuk 
ar ne juokinga siūlyti sudaryti taikos 
sutartis su Vokietija, draug. atmenant 
Vakaru pasiūlyma suvienyti Vokietija ir 
įsteigti centrine fideraline vyriausybe. SU 
KUO TAD GALĖTU BŪTI TOKIA SU
TARTIS SUDARYTA?

Gana stipriai ta tema išsireiškia VI. 12d. 
nr. " The Observer.”

" Jeigu jis (Višinskis) to nepaisydamas 
laikosi savo nusistatymo trukdyti užsienio 
ministeriu laika diskusijomis dėl beprasmiu 
prieštaravimu sau, tai jau nebėra diplo
matija, tai yra pasityčiojimas.”

Kažin ar Višinskis savo pasiūlyma pateikė 
vien tik p. Achesonui " suirzinti ” ir p. 
Bevinui "sunervinti”’? . . .

Sunku būtu prileisti, kad tas Višinskio 
šūvis taikomas vokiečiams sužavėti. Kiek 
menkai bevertintume vokiečiu politini 
sąmoningumą, naivu būtu manyti, kad 
eilinis Braun ar Schmidt, jau nekalbant 
apie politikos vyrus, nesuprastu, jog nega
lima sudaryti taikos sutarties neegzistuojant 
antram kontragentui, atseit, Vokietijai, kaip 
valstybei.

Tenka, tad, prileisti vienintelį galimumą, 
kad šis Višinskio burbulas paleistas Sovietu 
vidaus propagandinei rinkai.

1946.IX.7.
po sutarties sudarymo.

3. Taikos sutarties parengimo procedūra 
turi būti nustatyta dabar vykstančioje

NĖRA NAMU BE DUMU
įsigilinus i visa eile reiškiniu, apie kuriuos Iš esmės abu tie šūkiai suvestini i viena 

nors ir šykščiai, bet visdėlto nuolat prasis- taška, būtent, i kova su kaskart prasiver-

AR NEPAGALVOT APIE LIETUVIŠKA kverbia žinios iš " anapus,” galima tvir
tinti, kad Stalino imperijoj nėra jau taip 
viskas kieta ir tvarkoj, kaip atsodo iš

TEATRA ANGLIJOJE
Rašo—V. STEPONAVIČIUS

pažiūros.
Šiandien yra jau gana aišku, jog Sovietu 

vidaus tvirtybė ir pilnutinė konsolidacija 
tėra mitas, kuri ilga laika pasaulis prieta
ringai tikėjo. Vis aiškiau matosi, kad ten

Baigiame antruosius savo gyvenimo 
Anglijoje metus. Daug jau padarėme . jr 
darome, norėdami padaryti savo buvimą čia 
kiek galint prasmingesni, kūrybingesni ir 
kovingesni mūsų nesibaigiančioje kovoje už 
mūsų pavergtos tėviškės laisve, už tautu ir 
žmogaus teises i savita gyvenimą.

Iš rotatoriumi spausdinto biuletenio 
padarėme spaustuvėje spausdinta savai
trašti, surengėme solistu koncertus, įvairias 
tautodailės parodas, suorganizavome ivai- 
diose vietuvėse chorus, tautiniu šokiu grupes 
pasižymėjome sportiniais laimėjimais, ban
dysime pradėti leisti knygas.

Visa tai jungiasi mūsų kovos, kultūrinės 
kovos, grandinėn. Ir tai bene vienintelis 
ginklas, kuris šiuo metu yra mūsų rankose. 
Neturime fizinės jėgos, aukso, kurie 
priverčia pripažinti tautoms laisve 
gyventi nepriklausomai, todėl ir atsiremkime 
tvirtai i turimas jėgas Tai sakydamas 
turiu galvoje scenos mėgėjus, chorus ir 
tautiniu šokiu grupes.

įėję i normalesnes gyvenimo vėžes, apsi
pratę naujojoje aplinkoje, pradėjome, kas 
savaime suprantama, justi didele dvasinio

minti, kuri prašyte prašosi išanalizavimo ir 
steigiamojo darbo. »

Pradėjus rimtai organizuoti toki teatra, 
aš manau, jis pajėgtu išsikovoti iš Darbo 
Ministerijos leidimą savo dalyviams darbo 
lengvatoms gauti, kaip tai turi išsikovoję 
ukrainiečiai savo chorui " Dumka.”

Kiltu klausimas, kur geriausia būtu 
organizuoti toki teatra. Svarbiausioji prob
lema — patalpos ir meninės pajėgos, kurios 
galėtu sudaryti tokio teatro branduoli. 
Mano nuomone, šitokia vieta turėtu būti 
Manchesteris, kur jau turima savi namai, 
jau ilgokas laikas veikia taut, šokiu grupė, 
veikia gan pajėgus choras ir scenos mėgėju 
ratelis. Čia turima savo tarpe šiauliški 
teatrala Masiuli, apylinkėje gyvena Žemai
čiu teatro aktorius Damauskas bei keletas 
kitu. Yra chorvedys ir taut, šokiu vadovė. 
O svarbiausia, čia yra gražus būrys 
entuziastingo jaunimo. Tai ir būtu tie 
pagrindiniai elementai iš kurio po energingo 
organizacinio darbo galį išaugti pajėgus ir 
našus kultūrinis vienetas, taip reikalingas 
mums ir mūsų reprezentacijai.

Vertėtu apmastyti, pasiryžti ir padaryti.

vyksta ivairūs procesai, kurie neabejotinai 
yra dideliu vidaus prieštaravimu išdava.

Sunku prileisti, kad tie fermentai galėtu 
kiek gyviau reikštis politinėje srityje. Tam 
Sovietu imperija yra persmarkiai sukaustyta 
MVD grandinėmis.

Nors pastaruoju laiku ivyke personaliniai 
pakeitimai valdančiose viršūnėse rodo, jog 
ir toje srityje nėra visiškai ramu.

Yra betgi kita sritis, kurioje dideliu 
aiškumu reiškiasi ir atsispindi faktas, jog 
mintis Sovietuose nėra visiškai nužudyta, 
jog ji, nepaisydama visu draudimu, dok- 
trinaliniu rėmu bei policiniu pančiu, veržiasi 
iš ju ir įieško kelio i laisve.

Tik spėjo praskambėti mirusiojo Ždanovo 
vykdytos sovietiniu . literatu, filosofu, 
mokslininku b|i muziku " progromo ” 
atgarsiai, kai sovietine spauda šaukia i 
nauja karo žygi prieš " kosmopolitizmą ir 
antipatriotizma.' ’

Ždanovo vykdytas valymas buvo nukreip
tas prieš " žavėjimąsi Vakarais,” atseit 
prieš Vakaru ideologijos, esmės ar formos 
itakas sovietiniame mene, moksle ar muzi
koje.

žiančiomis provakarietiškomis simpatijomis. 
Pažymėtina, kad nauja pasmerkimu banga 
apima ne tik žinomas sovietinės litaratūros, 
mokslo bei meno pasaulio pavardes, bet 
daug nežinomu, aiškiai jaunu jėgų. Iš to 
galima rizikuoti išvada apie jaunuju maišta. 
Sis momentas yra itin idomus ir dabar 
vykdomąją valymo akcija skiria nuo ždavo- 
viškos tai, kad tada buvo pasmerktos 
daugiausia žinomis .asmenybes, kaip 
Zoščenko, Achmatova, šostakievišius, Pro- 
kopievas ir kiti.

Dabartinio valymo yra ir dar vienas labai 
idomus momentas — būtent, aiškiai anti
semitinis jo pobūdis. Iš žinomu rašytoju, 
literatūros bei teatro kritiku smarkiausiai 
puolami Altman’as, Gurevič’ius, Varšavskis, 
Juzovskis, Daninas, Antokolskis, poetė 
Algeri, filmu režiseris Traubergas, — visi 
žydai. Atrodo, kad didžiausia " kosmopoli
tizmo ir antipatriotizmo ” pavoju sovieti
niai valdovai ižiūri . . . Žyduose.

Nenoromis gretinasi palyginimas. Revo
liucinio bruzdėjimo laikotarpiais caro vald
žios buvo slaptai leidžiamas i tamsias rusu 
mases provokacinis šūkis: " biej židov, 
spasaj Rasieju ” (mušk žydus, gelbėk 
Rusija) Atrodo, netolimas laikas, kai Sovie
tuose šauks "biej židov, spasaj Stalina ” 
(mušk žydus, gelbėk Stalina).

Lygiai šis reiškinys, lygiai ir, daugiau 
negu keistas " pasaulio proletariato tėvy
nėje ” paleistas kovos prieš " kosmopolitiz- 

(nukelta i 4 pusi.)
peno stoka. To peno, kuris padėjo mums ————
visuose varguose išlikti nepalūžusiems, kuris
mūsų kenčiančiai tėvynei ir mums patiems 
surado tiek daug prieteliu ir užtarėju.

Šiandien girdime iš spaudos, kad ten ar 
kitur steigiasi choreliai, ima reikštis scenos 
mėgėjai bei tautiniu šokiu grupės. Bet 
vykusios neplaningos emigracijos pasėkoje, 
šio darbo imasi daugumoje nepatyrė, bet 
negalintieji rankas sudėję sėdėti, asmenys. 
Ir taip surengus viena kita vakara, nespeci- 
alistai organizatoriai, nepatyrimo naštos 
slegiami, pervargsta, o pailsę nuleidžia 
rankas. Dalyviai, neturėdami tinkamu 
vadovu, irgi nustoja entuziazmo ir grupės 
išsiskirsto.

Iš kitos gi pusės, surengtieji vakarai 
meniniu požiūriu būna dažniausia menka
verčiai ir todėl neatneša tos dvasinės naudos 
ir stiprybės, kuria turėtu duoti, nei saviš
kiams, nei tinkamai bepropaguoja mūsų 
mena kitataučiu akyse.

Todėl ar nebūtu laikas pagalvoti apie 
suorganizavimą vieneto, kuris subūręs visas 
stipresnes jėgas, galėtu būti tas negęstantis 
žiburys, neleidžias išblėsti mūsų širdyse 
degančiai tėvynės, jos gražiųjų dainų, šokiu, 
gyvojo žodžio meilės ugniai, skaidrinąs 
mūsų pilkas ir sunkias dienas.

Mano supratimu, toks vienetas sau pavy
zdžiu turėtu imtis buv. Wisbadeno Lietuviu 
Tautini Ansambli, kur daina, šokis ir 
gyvasis žodis sujungiami kartu. Aišku, 
galima rasti ir kitokia krypti bei nustatyti 
kitus užsimojimus. Čia tenoriu tik mesti

1ST EIGTA
Jau ir lietuviškasis priežodis sako, kad: 

" Kur du stos, visados, — daugiau padarys 
. . . ” Tai ka bekalbėti, kai šiuo metu 
pavergtos ir priešo teriojamos Pabaltijo 
tautos, turėdamos tiek daug darbo prieš 
akis, stoja didžiųjų savo tautu uždaviniu 
ginti ir laisvės siekti ne dvi, bet jau trys: 
Lietuva, Latvija ir Estija. Mes žinome 
kad šių valstybių atstovai gana gražiai tar
pusavy sugyvena ir bendrai veikia tremtyje 
ir visur kitur. Atvykdami mūsų laisvės 
kovotojai prel. M. Krupavičius ir min. V. 
Sidzikauskas i JAV, atsivežė mandata 
kalbėti ir Latvijos bei Estijos valstybių 
vardu.

Taigi, tenka tik džiaugtis, kad ir Kana
doje gyvenantieji pabaltiečiai rado tarpu 
savy bendra kalba ir įsteigė Baltu Federa
cija Kanadoje.

Federacijos pirmininku yra išrinktas 
lietuvis, buv. Lietuvos nepapr. pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris Švedijai, p. V. Gylys. 
Kiti iš lietuviu pusės atstovai i Federacijos 
prezidiumą ieina : p. A. Rinkimas, p. B. 
Sakalauskas, p. Motiejūnienė ir p. Jokuby
lias. Iš latviu pusės — vicepirmininku ieina 
Osv. Brenkis ir nariais: p. V. Skudra, p. 
K. Dobelis, Dr. G. Drillis ir p. F. FreiberyS,

BALTU FEDERACIJA
i

kamuoji:
n

iš estu —- vicepirmininku Johannes Soo ir 
nariais: p. Edvard Atm, p. Oskar Puhrn, 
p. John Poola ir p. Alfred Pork.

Baltu Federacija Kanadoje savo darbu 
plane yra numačiusi daug ir svarbiu darbu. 
Pirmuoju uždaviniu ji pasiėmė tinkamai 
paminėti tragiškąja birželio sukakti, kuomet 
sužvėrėję Bolševikai ištrėmė iš Pabaltijo i 
baisuji Sibirą daugiau negu šimtą tūkstan
čiu nekaltu tu valstybių gyventoju. 
Žinoma, ta savo pragaištingaji darba jie 
tebevaro ir dabar.

Dėl tos tad priešasties ir yra reikalas kuo 
įsakmiau iškelti i pasaulio viešuma ta 
žvėriškąjį Pabaltijo valstybių naikinima ir 
gangsteriškus okupantu veik mus, kuriuos 
planingai ir sparčiai vykdo Kremliaus 
atsiustoji i tuos kraštus NKVD.

Tam pačiam tikslui ryškiau nušviesti, 
Baltu Federacija Kanadoje yra numačiusi 
birželio tragedijai atžymėti išleisti ir vien
kartini anglu kalba leidinį, laikraščio pavi
dalu. Leidiniui išleisti yra sudaryta

Redakcinė Komisija, i kuria pakviesti: iš 
lietuviu pusės—Pr. Alšenas, iš latviu — 
Dr. G. Drillis ir iŠ estu — kun. Oskar 
Puhm.

Minimas leidinys bus išsiuntinėtas lai
kraščiu redakcijoms, radiofonams ir dalina
mas vietiniems gyventojams.

Kanadoje gyventieji pabaltiečiai labai 
gerai suprato, jog tikrai jau gana tylos, nes 
kiekviena diena ir valanda — mūsų Tėvy
nėms neša milžiniškus nuostolius. Ypatingai 
ten yra teriojami, tremiami ir žudomi vietos 
gyventojai, o i ju vietas—atkeliami iš 
Sovietu .Rusijos, gilumos burliokai.

Gera būtu, kad ir visur kitur gyvena 
pabaltiečiai jungtusi i bendra darba ir 
visokiais būdaiskeltu i pasaulio viešuma 
tuo? bestiališkus darbus, kuriuos šiuo metu 
vykdo didžiulė pabaisa — komunizmas ir 
bolševizmas.

Jau seniai laikas buvo ir juos nuvesti i 
Niurnbergo kartuves, kaip buvo nuvesti 
naciu žmogžudžiai, deja, pasaulio sąžinė, 
tarytum užhipnotizuota gyvatė, tebėra 
užliuliuota ir vis nesiryžta daiktu pavadinti 
tikrais vardais ir naciu ' sąjungininkai — 
komunistai —- tebėra toleruojami kaip ir ju 
pačiu sąjungininkai.

P. A.
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3 " BRITANIJOS LIETUVIS ”

CENTRINIS SKYRIUS

TĖVYNĘ} IŠNEŠ ANT PEČIŲ...
Gražus lietuviu pasirodymas Halifaxe

DBLS Centrinio Skyriaus Valdyba, 
viename iš paskutiniu posėdžiu, nutarė 
organizuoti Londono Lietuviu Meno ansam
bli VAIDILA.” Kurio sastatan kitu 
choras, tautiniu šokiu grupe ir scenos mėgėju 
ratelis.

4 4 4
Skyriaus Valdyba numato organizuoti 

rudeni populiariu paskaitų ciklą. Pa įkaitos 
bus skaitomos medicinos, technikos, politi
kos ir visuomeniniais klausimais.

Pirmojo lietuviu masinio trėmimo atmini
ma pagerbti susirinks Londono lietuviai 
sekanti' šeštadieni (25. VI.) i Londono 
Lietuviu Klubą. Tikslia valanda ir pro
grama pranešime sekančiame numeryje.

■4- DBLS-gos nari
t ZIGMĄ DOBILĄ ir
T- p. ANELE JASINAVICICTE,

T DBLS-gos nari
T PETRA SILLERI ir
% p. MIRALDA WALJAMAE, 
t sutuokuviu proga nuoširdžiai svei- 
♦ kiname ir linkime šeimyninės laimės 
I ir saulėto gyvenimo.
4- DBLS Nottinghamo Skyr.
4 Valdyba ir Nariai

♦♦■♦-44444444 4444444444444 444444 
± ♦
I EDVARDĄ BUTKU ir t

J JADVYGA LEVICKAITE, ♦

♦ sukūrusius lietuviška šeimos židinį, ♦
♦ nuoširdžiai sveikina. 4

Koviečiai +
♦ 4 
*tt*-t+tt4444 444444444444444444

SKAITYTOJU LAIŠKAI
Sąjungos Centriu rašo laiška p. J. 

Sadūnas (iš Shotton), kuriame išdėstęs 
reikalą ir prisiuntęs Namu Fondiu inaša, 
taip samprotauja: “ Laikome gana sunkiai 
pirma visuomenini egzaminą ir būtu labai 
didelė gėda, jei jo neišlaikytume, bet visgi 
nesinori tikėti, kad mes lietuviai jo neiš
laikytume.

Lietuviai' per amžius yra padare labai 
didelius dalykus ir Lietuvos kūrimosi laikais 
tiesiog stebuklus parodė, todėl ši maža 
egzaminėli mes turėtume išlaikyti.”

Pilnai sutinkame §u gerti, autoriaus 
mintimis, — užsimojimas yra svarbus ir 
reikšmingas mūsų veiklos išsivystymui bei 
tinkamai reprezentacijai visos lietuviu tau
tos, nes, aišku, iš ko gi užsienietis gali 
spręsti apie jam nežinomos tautos kultūrin
gumą bei organizuotumą, jei ne iš tu kai 
kuriu išviršiniu formų, kuriomis mes galime 
ir turime reikštis, jau nekalbant, kad šieji 
namai įgalins Britu Imperijos sostinėje su

Neklausk pakeleivi, kas yra šie jaunuoliai, 
kuriu veidai spindi laime ir pasididžiavimu. 
Taį Halifaxo lietuviai! Jie š andien trium
fuoja, spėję užkariauti plač os visuomenės 
širdis. Jie šių dienu dėmesio centras Hali
faxe.

Štai eilė dienu atgal. Šiuos pačius veidus 
galėjai matyti susirūpinusius ir vis skuban
čius. Buvo gautas pakvietimas dalyvauti 
anglu jaunimo savaitėje, kurios tikslas — 
parodyti ka šių dienu jaunimas sugeba 
padaryti, kaip jis leidžia laika. Norai, kiek 
galint turiningiau pasirodyti, buvo dideli, 
bet laiko like taip mažai . . . Paskutinės 
laisvos nuo darbo valandos aukojamos repe
ticijoms, parodos eksponatu tvarkymui 
krepšinio turnyro pasirengimui ir 1.1, ir t.t.

I tempo darbo dienos p'rabėga neaptariamu 
skubumu. Štai čia pat ir šventės pradžia. 
Gražus šeštadienio popietis sutraukia daug 
anglu ir lietuviu visuomenės i Bankfield

APIE
Teko patirti, kad DBLS Pirmininkas P. 

B. Varkala turėjo pasikalbėjimą su 
WESSEX FILM PRODUCTIONS direkto- 
riumi-režisieriumi dėl projektuojamos filmos 
iš EVW gyvenimo. Bendrove yra nusista
čiusi filmą pastatyti, nors jos pastatymas ir 
labai brangiai kainuoja. Dabar renkama 
visa reikalinga medžiaga ir turi vilties, kad
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•f sutuoktuviu proga nuoširdžiai svei-
4 kiną. 4
♦ DBLS Eccles Skyrius ♦
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organizuoti tikrai reikalinga meniniai- 
kultūrini židini, kurio nauda ir vertė nesu
kelia jokiu abejonių kiekvienam lietuviška 
mintimi gyvenčiam tautiečiui.

Sąjungą turi visa eile gražiu ir entuzias 
tingu atsiliepimu tuo reikalu, mes norime 
tikėti, kad to entuziasmb nesustokos ir 
Londonas turės lietuviškus namus, — 
lietuviška centrini židini.

O štai p. J. Dividzinskas (iš Nottinghamo) 
rašo: " Nors manes prenumeratos pakėlimas 
neliečia (Autorius yra metinis prenumera
torius. Red.), bet aš aukoju 6 šilingus 
■'Britanijos Lietuvio” egzistencijai, papil
dydamas iki pakeltos metinės prenumera
tos.” Mes dėkojame p. Dividzinskui ir 
pilnai tikime, kad kada visi pajusime, jog 
laikraščio egzistencija, lygiai ir jo turinys, 
yra mūsų visu pastangomis palaikomas ir 
puoselėjamas, tikrai jau bus nebetoli tas 
laikas, kada " Br. Lietuvis ” galės išaugti i 
pilnos apimties savaitrašti, padidėti puslapiu 
skaičiumi ir pagilėti turiniu.

Muziejų, kur įvyksta jaunimo meno parodos 
atidarymas, — jaunimo savaitės pradžia.

Daug šiltu žodžiu išgirsta lietuviai iš čia 
kalbėjusiųjų švietimo vadovu ir kitu auk
štųjų svečiu. ' Lietuviai čia vienintelis

Halifaxo Tautiniu Šokiu Grupe

FILMĄ
iki rudens reikalas bus išspręstas galutinai. 
Filmos scenarijų jau yra parašęs vienas 
estas, pagal kuri filmoje būsią parodyta 
pabaltiečiu, EVW, estės ir vieno lietuvio 
meilės istorija, kuri užsimezgė apleidus 
savus kraštus dėl baimės bolševikinio 
teroro. Greta šių dvieju jaunuoliu istorijos, 
būtu dar parodyta ir kai kurios lietuviu 
inteligentu šeimos, ju gyvenimas, kova už 
būvi.

Tokios filmos pastatymas būtu sveikinti
nas, nes šio krašto gyventojus akivaizdžiai 
supažindintu su EVW, parodytu j u tikrąją 
savu kraštu apleidimo priežasti ir nušviestu 
dabarties gyvenimą ir pastangas.

Filmoje vaidins britu aktoriai, bet kai 
kurios scenos bus filmuojamos ir iš pačiu 
EVW gyvenimo.

Yra pasakojama, kad maršalas Foch, 
pirmijo pasaulinio karo didvyris, buvo 
iškilmingai sutiktas JAV-se. Kai jam buvo 
patiektas sekmadienio iškilmių planas, jis 
paėmė pieštuką ir paklausė :

— O kur laikas Šv. Mišioms? Juk 
šiandien sekmadienis

Paskum išbraukė pieštuku dvieju valandų 
programa, ir parašė:

— Tuo laiku būsiu bažnyčioje, kad 
išklausyčiau Šv. Mišių.

Gerai atsimename musu gyvenimą Lietu- 
coje. Senieji tėveliai dešimtis kilometru 
keliavo i bažnytkaimi ar miesteli, kad 
sekmadieni išklausytu ne tik Sv. Mišių, bet 
ir mišparų. Ir ne tik patys keliavo: su 
savimi vedėsi ir vaikus, pratindami juos 
laikytis Bažnyčios įsakymu.

Kai Anglijoje lietuvis kunigas viena sek
madieni laikė Sv. Mišias savo gausiai susi
rinkusiems tautiečiams, anglas kunigas 
paklausė:

— Tėve, kur būva jūsų katalikai kitais 
sekmadieniais, kai nesti specialiu pamaldų 
lietuviams?

tautinis vienetas, kuris dalyvauja šioje 
šventėje ir štai, jau pirmieji ju žingsniai — 
tautinis skyrius parodoje nustebina visus. 
Tas labai gražiai pabrėžiama parodos kata
loge, kur lietuviu grupė statoma pavyzdžiu 
anglu jaunimui.

Po oficialios dalies seka lietuviu tautiniai 
šokiai. Šokiai išpildomi čia pat esančiame 
parke. Pasisekimas puikus. Žiūrovai 
pavergiami, audringomis katutėmis prašo 
kartoti ir kartoti, kol šokėjai, po šešių šokiu, 
išbėga iš aikštės. Tautiniai šokiai tikrai 
puikiai buvo atl.kti. Gi dalyvavę laikraščiu 
korespo d-ntai nepagaili komplimentu, savo 
laigraščiu puslapiuose šiems " užburiantiems 
šokėjams,” visa tai paįvairindami šokiu 
nuotraukomis.

Pirmojo pasirodymo buvo negana. Dvieju 
savaičių bėgyje dar du kartus teko demon
struoti gražiuosius mūsų tautiniu šokius, 
kurie buvo lankomi su tuo pačiu užsidegimu 
ir įdomumu, kaip ir pirma karta.

Sekančio šeštadienio popieti pasireiškia 
mūsų sportininkai. Turnyre, dalyvaujant 
amerikiečiu ir latviu komandoms, gražiai 
pasirodęs mūsiškis "VILNIUS” laimi 
turnyrą. Miesto Burmistras sveikina laimė
toja ir visus sportininkus, linkėdamas 
sėkmės ir sportines dvasios.

Baigėsi jaunimo savaitė ir tik jos aidai 
skamba ir dar ilgai skambės. Lietuviu 
vardas čia rišasi neišskiriamai. Iš 10.000 
anglu, aplankiusiu čia paroda ir mate mūsų 
šaunius pasirodymus, susitikę kiekviena 
užsienieti vis klausia, ar nesi tik lietuvis . . . 
Tikrai malonu prisipažinti, kad juo esi. Ir 
tai vis per tas jaunas širdis, kurios plaka 
didžiule tėvynės meile, kurie aukojo savo 
jaunas jėgas, sunkiai uždirbtus skatikus, 
nemigo naktis, kad tik gražiau pasirodžius 
. . . bet už tai ir laimėjo !

Valio halifaxiečiams!
Kapsas.

Kitoje vietoje anglas kunigas, dalyvau
damas lietuviu pamaldose ir vėliau specialiai 
surengtame pobūvyje, pasakė:

— Bažnyčioje per Šv. Mišias nebuvo nė 
pusės pobūvio dalyviu . . .

Be abejo, mūsų žmonės sekmadieni nori 
pasilsėti. Tačiau Šv. Mišių išklausymas čia 
užima daugiausia valanda laiko. Argi nedera 
savaitės bėgyje viena valanda paaukoti 
Dievui? !

Rengiami pobūviai pareikalauja daug 
lakstymo ir laiko. Tačiau ar nedera, kad, 
maršalo Foch pavyzdžiu, Šv. Mišių metui iš 
darbotvarkės būtu išbraukti bet kokie kiti 
užsiėmimai? ! •

Nuoširdus dalyvavimas sekmadieno Šv. 
Mišių Aukoje sustiprina tikinčiojo siela. Jei 
kūnas reikalauja maisto, jo nori ir siela. 
Geriausias gi dvasinis maistas sielai — 
malda, susitelkimas Šv. Mišių metu.

Lietuviai tremtiniai ilgisi dvasinės ramy
bės, ilgisi gyvojo Dievo. Jie lig šiol nepa
miršo savo katalikiškos pareigos—išklausyti 
sekmadienio Šv. Mišių. Tačiau yra ir 
išimčių. Betgi tu išimčių taipgi laukia 
Dievas. Laukia bažnyčių tyloje, laukia 
altorių tabernakuliuose, laukia Švč. Sakra
mente. ,

P A M ALDOS
BRADFORDE St. Ann’s bažnyčioje Šv. 

Mišios liepos 3d., 12 vai.

PASAKA APIE DIPUKE III SESUTE GWENDOLINE
• i i

Viena karta, nepersenai, vienoje sanatori
joje gyveno vargšė dypukė. •

Atplaukusi per jūras, per marias, didžiu
liame laive. Tame laive srėbė, sidabriniais 
šaukštais, gardžiai virtas sriubas iš porce- 
laminiu indu. Sidabriniais peiliais piaustė 
vištiena, aviena. Sidabrinėmis šakutėmis 
smaigstė gabalėlius ir godžiai rijo taip senai 
nematytus, neragautus gardumėlius. Tarnai, 
tarnaitės tik lakstė, tik lakstė. O laivas 
siūbavo pamažėl, pamažėl . . . Išdidus, 
jaunas ir gražus kapitonas vaikščiojo mūsų 
tarpe ir maloniai šnekėjosi, o saulutė 
blizgino jūros vandenis.

Tai buvo pasakos pradžia.
Laivas sustojo prie pažadėtos salos 

kranto. Išlipome. Paskui važiavome, 
važiavome . . . Tai busais, tai traukiniais. 
Nagi, ir galu gale privažiavome ne aukšta 
dvareli, ne tėvelio namelius, bet . . . 
sanatorija . . .

Lygumos, nei kalnu, nei ežeru, nei mišku. 
Vienas kitas medis, krūmu pakeliais. O 
šiaip laukai, laukai ir mažos trobelės.

Paskirstė mus darban. Aš pakliuvau pas 
sesute Gwendoline.

Tai mažikė, gražiu bruožą, pražilusi, 
savininkė dvieju eilių gražiu bliz gančiu 
dirbtiniu dantuku, netekėjusi moteriškėlė su 
pretenzijoms i dama. Metuku maždaug 

2x 20 su viršum. Nagi, bet jau raganėlė tai 
raganėlė. Pavydumas joje klestėjo ir bujojo 
visokeriopomis formomis. Iš to didelio 
pavydumu, jau ji nežinojo ko ir kaip pavy
dėti. Net kito žmogaus gero žodžio ar 
žvilgsnio pavydėjo.

Ir išdidumas nesvietiškas. Karta nugir
dau, kai ji savo pagelbininkei guodėsi :

— Tik jūs įsivaizduokite tos dypukės 
akiplėšiškumą, — ji mane sutikusi šypsojosi 
sveikindamosi! Kas ji man tokia, kad svei
kintus! su manimi? Tikrai nemoka padoriai 
pasielgti. Argi tarnaitei pridera sveikintis 
su sesute.

Jeigu dalindavo pusryčius arba pietus, tai 
nemanykite, kad duos dvi lėkštes nešti 
kartu. Ne. įduoda tik viena lėkšte. O tu, 
vargše dypuke, leki i vardo gala ir vėl atgal. 
Ir vėl paduoda viena lėkšte ir vėl leki. Kai 
pasiūliau karta jai paimti padėklą ir 
kokioms keturioms iškarto nunešti, tai kai 
užriks, kai suspiegs, tai tu bicdna dypukė, 
tik laikykis. Mat, atsirado tinginė . . .

Taip atrodė, kad sesutė Gwendoline pasi
ryžusi kiekviena diena po juoda darbeli 
atlikti . . .

Jai baisiai nepatikdavo, kad aš po vienos 
valandos darbo (nuo 7-8 vai. ryte, klosty
davome ligoniu lovas), lygiai kaip ir kitos 
tarnautojos, vietoj arbatos gerdavau kava 

Stebėjausi iš kitu, kad jos, kaip tik išgir
sdavo sesutės žingsnius, kulvarčiomis 
bėgdavo prie krano ir išpildavo arbata, nors 
ir puodukas dar būdavo puspilnis. Man 
toks elgesys atrodė labai keistas. Aš. 
žinoma, nesiskubinau sekti ju pavyzdžiu, 
nors vengiau jos akivaizdoje gerti kava. Bet 
ir tai nepataikiau. Atsirado kitokiu (įvykiu, 
kurie leido jos neapykantai prieš mane 
suliepsnoti.

Turime šitame warde juoda katina, kuris 
ir vadinasi " Blaiky.” Šitas joudas katinas 
ir yra mano geriausias draugas, šitoje 
pasaulio dalyje. Jis vienas čia, kuris 
supranta lietuviškai ir kai aš jam pasiguo- 
džiu, kad sesute jau vėl pikta, tai jis užjau
čiamai pakniaukia, lyg suprasdamas mane. 
O kada jis nori pieno, .tai jo akys- lyg ir 
mėlynos pasidaro. Meilinasi, uodega riečia, 
tik riečia. Glaudžiasi. Vienu žodžiu, duok 
ka nors palakt. Bet būna ir tokiu valan
dėlių, kad jis ne labai gerai nusiteikęs, tada 
jo akys pasidaro geltonos.

Vadinasi, viena iš tokiu rytu, kada sesutė 
Gwendolnie ruošiasi, sergantiems pusryčius 
dalinti, jis ir atkimpina i virtuve mėlyniau- 
siomis akimis. Neturėdama pieno, aš jam 
įpyliau praskiesto su pienu poričio. Bet jis 
pauostinėjo, pauostinėjo ir nevalgė. Na ir 
mudu kalbamės ta tema. Tas jau pasirodė 

sesutei perdaug. Kam čia katinas privalo 
prie dypukės meilintis ... Ir kai paims 
rankšluosti, kad švystels katinui . . . Vake 
mano, katinas kad smuks pro duris, tik 
dulkes surūko. Tyla užviešpatavo virtuvėje. 
Antra ryta, atėjusi i darba sužinojau, kad 
jau po mano katino . . . Matyti, sesutė 
troško kraujo. Mat, tos pat dienos vakare 
sanatorijoje ivyko kačių ir katinu vajus. O 
mano geroji sesutė ėmė ir atidavė juodaji 
katina lupikui. Atrodo vargšelis neteko 
galvos vien tik todėl, kad buvo mano geras 
draugas. Tai tau ir gailestingoji sesutė . . .

Ta pat ryta, pusryčiu metu, lyg ir kaip 
laidotuvių užbaigai, paskelbė:

— No more cats. No more tea.
Pasirodė, kad sakinys "no more tea” 

jai pačiai netaikomas. Ji pati ir toliau 
geria, kada tik panori. Girdėjau, kad ligonės 
ruošiasi demonstruoti. Juodojo katino 
gėduliu nori bent kokiam laikui nosinaites 
su juodu pakraštėliu vartoti.

Po juodojo katino likvidavimo dar daug 
jaudinančiu momentu išgyventa su gailes
tingąja sesute Gwendoline. Bet kolkas ji ir 
aš dar gyva ir kova kasdien tęsiasi . . .

Bet aš turiu kažkodėl jau toki nujautima, 
kad pasaka apie dypuke ir sesute Gwendo
line pasibaigs geruoju . . .

LIETUVIU NAMU LONDONE AKCIJAS!
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ATSITVERIA SPYGLIUOTOMIS
Kaip praneša vokiečiu 
DPD, rusai paskutinėmis

BERLIN AS. 
inform, agentūra 
dienomis smarkiai padidino savo kariuo
menes įgulas rytu Vokietijoje. Visi naujai 
atkeltieji daliniai yra iš Ukrainos ar 
Baltgudijos.

NEW YORKAS. JAV-biu Užs. reik, 
viceministeris G. Alienas pareiškė, kad rusai 
kursto kurdus kelti neramumu prieš Turkija, 
įtaka ir Irana.

Gaunamos žinios iš pavergtos vidurio ir 
rytu Europos sako, kad paskutinėmis 
dienomis, rusu įsakymu, visas Čekoslovaki
jos ir Vengrijos pasienis aptveriamas keliu 
eilių spygliuotu vielų užtvaromis, nustato
mas sekimo bokštais. Kur prie pasienio 
ruožo prieina miškas, — jis iškertamas, 
žemė išariama. Sargybiniai naujai pergink-

VIELOMIS
luoti ir aprūpinti šunimis. Tai vis prie
monės, kad " laimingieji " rusu okupuotu 
kraštu gyventojai negalėtu pabūgti iš 
.žemiškojo rojaus ir negalėtu susisiekti su

laisvuoju pasauliu. Šitaip hermetiškai 
uždarius siena, jau galima mulkinti žmones, 
k«d “ geriausias ” gyvenimas tėra tik 
komunistiniame rojuje.

Vien vasario mėnesi, kaip praneša "Daily 
Herald," ant Cekoslovakijos-Bavarijos 
pasienio buvo nušauti ar sužeisti 374 
asmensy, bandė pabėgti i Vakarus.

VIENA. Austrijoje išaiškintas organi
zuotas sąmokslas prieš valstybe, kuriam 
turėjo vadovauti du buvę naciu SS genero
lai.

ROMA. Italijos Darbo Ministerija 
praneša, kad šiuo metu bedarbiu skaičius 
Italijoje yra padidėjęs ir siekia 2.038.000.

VAŠINGTONAS. Netruks prasidedan
čiose vakaru Europoje jungtiniu kariniu 
pajėgu manevruose, kaip pranešama iš 
Vašingtono, dalyvaus ir JAV kariuomenė, 
esantį šiuo metu Europoje.

KANTONAS. Naujoji Kinijos vyriausy
bė vėl kreipėsi i JAV-biu vyriausybe prašy
dama pagalbos kovai su komunistais. Tuo 
tarpu komunistinė kariuomenė jau nužygia
vo puškeli tarp Šanchajaus ir Kantono, 
nesutikdama jokio pasipriešinimo.

<s
KANTONAS. xKai kurios vyriausybės 

įstaigos jau keliamos iš Kantono i Formozos 
sala, kitos persikelia i Cunkinga, vidurinėje 
Kinijoje.

SKAUTU — SKAUCIU 
SUVAŽIAVIMAS

Naujoms Pirmijos instrukcijoms ap
svarstyti ir jas suderinti su anglu 
skautu vadovybės pageidavimais 
šaukiamas šio menesio 25 ir 26 

dienomis
HALIFAX SKAUTU 

SUVAŽIAVIMAS
Dalyviai renkasi 25-tą diena 

tarp 12-16 valandos.
14 ar 15 nr. Milton Street (Milton) 

iš Gibbit Street (nuo autobuso 
stoties 10 minučių kelio). Atvyku
sieji po 16 vai. suranda autobusą- 
Midgley 47 ir prašosi vęžami iki 
Jeruzalem Farm.

Su savimi dalyviai atveža gera 
nuotaika.didel e porcija sviestainiu, 
šaukštą, puoduką ir reikmenis apsi
kloti, nes palapinėje bus galima gauti 
tik pasitiesti gumos ir viena ant
klode. Suvažiavimo metu bus galima 
gauti skautišku reikmenų. VAKARE 
LAUŽAS. Atvykstantieji parašo 
šiuo adresu :

19, West View, Hopwood Lane,

Sktn. Spalis.
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RUSAI GRAŽINO TURKU KURJERIO PALAIKUS

i

Po ilgesnės pertraukos, laike kurios rusu 
valdžios organai nieko neatsakynėjo i turku 
reikalavimus išduoti nužudytojo kurjerio 
palaikus, pereita savaite palaikai buvo 
atgabenti i Turkijos pasieni ir perduoti 
turkams. Po pirmojo tyrimo, turku polici
jos pareigūnai pareiškė, kad diplomatinio 
Turkijos kurjerio Guzultan'o, nužudyto 
pakeliui iš Maskvos i Ankara, kūnas bus

nugabentas i Ankara ir ten palaidotas su 
atitinkamomis iškilmėmis, kaip žuvusiojo 
nuo nežinomo piktadario rankos, einant 
tarybos pareigas. Turku spaudos žiniomis, 
rusiškoji ivykio versija, apie tariama jo 
nusižudymą, tenka kategoriškai atmesti. 
Spauda vieningai skelbia, pasiremdama 
gydytoju tyrimo daviniais, kad Guzultanas 
buvo užpultas, gynėsi ir žuvo.

PULKININKAS OSZCSO NUŠAUTAS
Politiniuose sluogsniuose sukūlė nemaža 

sensacija žinia, kad Vengrijos užsieniu reik, 
ministerijos kadru'skyriaus viršininkas pulk, 
Oszcso buvo nušautas bandydamas peržengti 
Vengrijos-Austrijos siena. Pulkininkas, kaip 
personalinio skyriaus viršininkas, turėjo 
savo rankose pilna kartoteka Vengrijos 
slaptųjų agentu. Prieš kuri laika, Vengrijos 
saugumas ėmė sekti pulkininką. Jusdamas, 
kad gali būti suimtas, jis viena diena dingo 
iš Budapešto. Buvo sukelta visa policija jo 
sulaikymui, gi komunistiniai sostinės 
pareigūnai labai nervinosi ir darė visas

pastangas, kad tik jam nepavyktu pasiekti 
užsienio. Pabėgti nepavyko, — bandy
damas peržengti Austrijos siena buvo 
nušautas.

ATĖNAI. Kaip ir buvo pranešama, kad 
komunistiniai daliniai koncentruojami 
Albanijos-Graikijos pasienyje, tikslu pulti 
Graikija, tas pasitvirtino. Prasidėjęs šiomis 
dienomis stambaus masto puolimas jau davė 
rezultatus, — graiku kariuomenė buvo pri
versta pasitraukti ir užleisti komunistams 
Grammos kalnus, dėl kuriu prieš pusmeti 
ėjo sunkios kovos ir kuriuos buvo pavykę 
vyriausybės kariuomenei užimti.

DBLS Wolverhampton Sk. narius: 

p. DEMENI ANICETA ir 
p. ZALCAITE VANDA, 

sutuokuviu proga sveikina ir laimingo 
gyvenimo linki.

Wolverharnptono Skyriaus 
Nariai.

BERLYNAS. Berlyno geležinkeliečiu 
streikas tebešitesia. Vestos derybos su 
streikuojančiais nedavė rezultatu.

ATENAI. Graikijos karinis teismas nu
teisė 19 komunistuojančiu asmenų mirties 
bausme, tame skaičiuje dvi moteris, už 
pagalbos teikimą komunistiniam partiza
nams.

Nedidelė Prancūzijos lietuviu kolonija, 
didžiuma susispietusi Paryžiuje, turį oficia
liai valdžios leista Lietuviu Šalpos D-ija, 
apie kuria sukasi visas tautinis gyvenimas. 
Šiuo metu D-ijos valdyboje yra p.p. O. 
Bačkienė — pirmininke, įnž. Stankevičius -— 
vicepirm., J. Matore’ —sekretorius, J. 
Masiulis—• ižd. ir Tėvas Kubilius — vald. 
narys. D-ija suruošė visa eile paminėjimu, 
parengimu, paskaitų, bendras Kūčias ir 
Velykų stala, etc. Ji palaiko ryšius su 
įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis. 
D-ija priklauso didesnė pusė Paryžiaus lie
tuviu, yra draugijos nariu, gyvenančiu ir 
toli užjūriuose. D-ija turį keletą sekcijų, 
kuriu žymesnės—• studentu ir moterų.

nytė, J. Navakienė, J. Ralys. Studentu 
valdyba sudaro J. Dočkus, A. Venskus ir 
J. Rastenis. Judrus yra Paryžiuje ir 
" Šviesos ” sanbūris, dažnai ruošias įdomius 
diskusinius pasikalbėjimus. Taipgi veikia 
religinio pobūdžio seminaras. „

PRAHA. Čekoslovakijos Liaudies tribu
nolai nuteisė mirties bausme 5 čeku karinin
kus, kaltinamus ruošimu sąmokslo prieš 
diktatūrine komunistu vyriausybe.

ROMA. Italijos komunistu spaudu pakėlė 
dideli triūkšma, protestuodama prieš pasi
rodymą kai kuriuose laikraščiuose atsimini
mu italo studento, kuris buvo ivykdes 
pasikėsinimą prieš Italijos komunistu vada 
Togliatti.

LONDONAS. Pranešama iš Budapešto, 
kad Vengrijos užs. reik, ministeris komu
nistas Rajk, buvęs dešinioji Vengrijos 
diktatoriaus Rakošį ranka, liko areštuotas. 
Prancūzijos spauda paduoda ir kita sensa
cinga žinia, kad Rumunijos garsioji komu
nistė ir ju užsieniu reik, ministerė Anna 
Pauker irgi patekusi i Stalino nemalone ir 
yra izoliuota.

PARYŽIAUS LIETUVIAI 
STUDENTAI

Jie nėra gausūs. Ir tie patys, sunkiu 
materialiniu aplinkybių spaudžiami', nyksta. 
Nežiūrint visa ko, keletas apgynė ar ruošiasi 
apginti disertacijas: A. Greimas, G. Žido-

LIETUVIAI ŽURNALISTAI 
PARYŽIUJE

Yra L.Z.S. skyrius, kuriam vadovauja 
p.p. pulk. Lanskoronskis — pirm, Dr. A. 
Greimas — vicepirm. ir G. Zid onytė — 
sekretorė. Lietuviams žurnalistams Pary- 

' žiuje tenka plačiai bendradarbiauti su 
įvairiomis žurnalistu tarptautinėmis organi
zacijomis, o kai kuriose ir dalyvauti-valdy- 
bose, tarybose ir pan. Paryžiečiai lietuviai 
žurnalistai taip pat aktyvūs lietuviškos 
spaudos bendradarbiai.

Mootos jaunavedžiams saulėto 
gyvenimo linki

Damijonas Daniikeviče

KRONIKA

SIS BEI 7 AS
Londono Lietuviu Namu vajuje gražiau

siai iki šiol pasirodė energingas DBLS 
TRELISKE skyrius, kuris išpirko akcijų už. 
250 svaru ! (Akcijas pirko 50 asmenų). Tai 
gražus lietuvišku reikalu supratimo pavy
zdys, kuriuo turėtu pasekti ir kiti Sąjungos

KITOS AKTUALIJOS
Šiomis dienomis užsibaigė sėkmingai 

pavykusi dail. Vyt. Kasiulio darbu paroda, 
įvykusi Raymond Duncan Galerijoje. Daili
ninkas buvo išstatęs 23 savo kūrinius ir 
susilaukė gražaus dėmesio bei įvertinimo.

Draugijos valdyba deda pastangas ikurti 
Lietuviška Zidini Paryžiuje, kur būtu 
skaitykla, bibliotekėlė ir savotiškas susitiki
mo ir bendravimo centras.

Kominformo “ taikos partizanai ” turėjo 
kongresą Paryžiuje, kuriu kėslams demas
kuoti laisvieji žurnalistai, kilę iš Pabaltijo 
bei Rytu ir Vidurio Europos suruošė 
protesto mitinga, kuriame vykusiai pasirodė 
ir lietuviai. Apie mūsų reikalus kalbėjo 
pulk. J. Vėbra. Išleistoje brošiūroje apie 
spaudos " laisve ” už geležinės uždangos, 
įdėtas gerai paruoštas skyrius ir apie Lie- 
<tuva, jos rezistencija bei jos spauda prieš 
bolševikus bei nacius.

Netrukus Paryžiuje ivyksta dail V. K. 
Jonyno darbu paroda.

(atkelta ii 2 pusi.) 
ma ir anti patriotizmą " šūkis naujiems 
valymams vykdyti, rodo, kad stalininė 
sistema baigia hitlerizuotis.

Visa tai rodo betgi ir i rimtus fermentus 
Sovietu viduje, i jos valdovu baime, kad 
Vakarams simpatija iš intelektualiniu vir
šūnių gali persimesti i mases (tikrovėje tai 
jau vyksta, tik visai kitais kanalais), tad 
griebiamasi visu priemonių užkirsti tam 
procesui kelia. Pradedant smerkimais ir 
persekiojimais, baigiant propagandiniais 
triukais -visose pasiekiamose tribūnose.

Neapsiriksime, tad, tvirtindami, kad ir 
naujas Višinskio propagandinis triukas yra 
skirtas politiškai neorientuotai (kiek tai 
liečia tarptautine pasaulio politika) vien
pusiškai informuojamai sovietinei masei. 
Tam, kad jos apžlibusiose akyse visa kalte 
dar karta suversti Vakarams ir iškelti savaji 
prestižą ir imtis juo smarkesniu žygiu 
cementuoti atsirandančius vidaus plyšius.

p. VINCA JASINSKA ir
p. BIRUTE PETRAUSKAITE, 

sutuoktuviu proga sveikinu, linkė
dama gražiausios ateities.

J. Kazakaitytė.

DBLS Newgate Street Skyriaus nari 
p. JASINSKA VINCA ir 

p. PETRAUSKAITE BIRUTE, 
sukūrus lietuviška šeimos židinį, 
sveikina ir linki saulėto gyvenimo.

DELS Newgate St. Skyriaus.

BLUSOS, ŠUO IR KUPRANUGARIS

Ginčijantis su Rusija dėl greitos Vokieti
jos taikos sutarties sudarymo Paryžiaus 
konferencijoje, keturiu didžiųjų užs. reik, 
ministeriu tarpe, pereita savaite, ivyko šis 
įdomus pasikalbėjimas:

Achesonas (JAV užs. reik, ministeris) 
kalbėdamas apie Rusijos vartojamus kilu
siame ginče argumentus pasakė:

—i Jie pilni propagandos, kaip šuo pilnas 
blusu. Tiesa sakant, — pridūrė Achesonas, 
— pasakyčiau dar daugiau — jie tik vien 
blusos be šuns.

Višinskis pašoko ir karštai tarė :
— Ponas Achesonas ka tik pasakė labai 

gražia ir sąmoningą pastaba. Tačiau leiskite 
man pasituoti šv. Rašta: "Nebandyk 
gaudyti blusu, kad kartais kupranugaris 
neišslystu iš tavo ranku.”

Mr. Bevinas ramiai pastebėjo :
— Rusijos biblija turi labai daug kuo 

skirtis nuo karaliaus James vertimo.
Višinskis karštai protestuodamas ;
— Tai kuo tiksliausia ištrauka iš Biblio- 

jos versto- šv. Vladimiro.
Šumanas, kuris visa laika tylėjo, netekes 

kantrybės- tarė :
— Aš siūlau visa blusu klausima perduoti 

mūsų padėjėjams išnagrinėti ir apsvarstyti.
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---------------SKELBIMĄ I---------------
Dėl evangeliku kunigo atsilankymo, prašoma 
visus Anglijoje gyvenančius lietuvius evan
gelikus atsiliepti šiuo adresu: kun. A. 
Keleris, (23) Wehnen, Post Ofen, ūb. 
Oldenburg/Oldb.
Svari ir patogi nakvynė prie pat jūros.

Geras ir skoningas maistas pilnai dienai 
12/6. Puikus miestas atostogoms. Rašyti 
šiuo adresu :

Mr. Leonardas Z1VATKAUSKAS, 
62, Holmfield Road - - - - Blackpool.

(2)
Du juodo aukso kasėjai, 25-26 metu, ieško 
gyvenimo draugiu. Rašyti — Memb. Card 
No. 2361-2288, Gr. Wyrley Hostel, Nr. 
Walsall, Staff.
Du lietuviai, A-28 metu ir E-20 metu, nori 
susipažinti su lietuvaitėm šeimyniško 
gyvenimo tikslu. Rašyti: N.S. Hostel, 
S.23. Willenhall Rd., Wolverhampton.

LAIŠKAMS POPIERIS su atspausdintu 
jūsų adresu. Persiuntimas apmokėtas, 100 
lapu kainuoja 4/6. Pinigus siusti pašto 
orderiu ir nurodyti tikslu savo adresa. 
Rašyti — H. & A. Salisbury, 1 16 Church 
Street, Radcliffe, Nr. Manchester.

Pas TT Marijonus Londone galima užsi
sakyti Amerikoje Marijonu leidžiamus lai
kraščius: dienraštį "DRAUGAS,” savai
trašti " LAIVAS ” ir anglu kalba lietuviškoj 
dvasioj mėnesini " THE MARIAN.” 
" Draugas " metams kainuoja 2 svarai 10 
šilingu, pusei metu 1 svaras 5 šil. "Laivas” 
metams 15 šil. ir " The Mariau ” liuksusi
niame popieriuje metams 10 šil. Kreiptis: 
Rev. A. Kazlauskas, MIC, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2.

ŠKOTIJOJE, Edinburgh mieste, 
1949m. birželio men 26d. 14 vai. 
Braid Burn Valley parke, rengiamas 
visu Europos pavergtu tautu bendras

RELIGINIS MITINGAS.
" VISI l BENDRA KOVA PRIES
M CSU VISU BENDRA PRIEŠĄ 

RAUDONĄJĮ KOMUNIZMĄ ”
Maloniai kviečiame, kuo skaitlingiau

sia dalyvauti.
tnternacionalinis Komitetas
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