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Komunistai Netoli
Šanchajaus

Komunistines kariuomenes veržimasis i 
pietus kiek sulėtėjo. Vyriausybes kariuo
mene paskutinėmis dienomis parode daugiau 
atsparumo. Šanchajus yra pasiruošęs gintis. 
Mieste yra įvestas karo stovis. Užsieniečiams 
buvo patarta išsikelti.

Komunistai, kiek išrodo, koncentruoja 
savo kariuomene puolimui Hangčau. Mar
šalas Cang-Kai-Šekas vėl gyvai reiškiasi. 
Jis lankėsi Šanchajuje1 ir Kantone, kur 
turėjo ilgesnius pasitarimus su politiniais ir 
kariniais vadais. Jis išleido atsišaukima, 
ragindamas nenustoti vilties, nepasiduoti 
komunistams ir kovoti iki galutines pergales, 
kuri, jo nuomone, galėsianti ateiti laike trijų 
metu.

Ketvirtadieni Anglijos Parlamente buvo 
debatai Kinijos klausimu. Svarbiausias 
klausimas — Anglijos laivu Kinijos vande
nyse padėtis, bei bendrieji Kinijos reikalai, 
ypač užsieniečiu padėtis. Atsimenant, kad 
komunistu štabas pareikalavo, jog visi 
užsieniečiai nedelsiant apleistu Kinija.

Paskutinėmis žiniomis, komunistai atga
beno i frontą sunkiąją artilerija ir pradėjo 
pulti Kunsan strategini miestą, netoli 
Šanchajaus.

RUSAI SUTIKO SU VAKARU 
SĄLYGOMIS

Paskutinemis žiniomis keturiu Užs. 
R. Ministeriu konferencija susirinks 
Paryžiuje 23d. gegužes aptarti 

Vokietijos problema.

Europos Tarybos Konferencija
Antradienį Londone prasidėjo dešimties 

Europos valstybių konferencija, kurioje 
dalyvauja Užsieniu Reik. Ministerial iš šių 
kraštu: Britanijos, Prancūzijos, Belgijos, 
Olandijos, Liuksemburgo, Italijos, Norvegi
jos, Švedijos, Danijos ir Airijos. Konferenci
jos tikslas,—priimti Europos Tarybos 
Konstitucija, kurios projektas buvo paruo
štas Tarybos darbo komiteto. Sis projektas 
numato, kad Europos Taryba "susidės iš 
Ministerino Komiteto ir patariamojo Parla-
mento.

Europos Taryba pirma karta, manoma, 
susirinks dar šiais metais rugpiūčio men. 
pabaigoje Strasburge. Patariamasis Parla
mentas turės plačias teises svarstyti ir daryti 
pasiūlymus socialiniais, kultūriniais, ekono
miniais ir politiniais klausimais. Betgi 
kariniai reikalai neieis i jojcompetencija, nes 
jie yra numatyti kitiems Organams bei 
sutartims, k.t. Briuselio Paktas ir Atlanto 
Paktas.

Minėta Užs. r. min. konferencija paskirs 
gen-sekretoriu ir kitus pareigūnus, taipgi 
svarstys Graikijos ir Turkijos priėmimo i 
Europos Taryba klausima. Ypač Graikija

Kodėl Kovo Ateistas
daugiau Šviesos i, kremliaus

Pastarųjų dienu Rusijos rodomos nuolai
dos Berlyno blokados klausimu ineše 
daugiau šviesos i paskutinius pakeitimus, 
kurie buvo padaryti aukštojoje Kremliaus 
vadovybėje. Atsimename, prieš kiek laiko. 
Stalinas davė atsakymus i vieno Amerikos 
korespondento paklausimus, del santykiu su 
Vakarais, tada jis nieko neminėjo apie Rusi
jos reikalavima ivesti Berlyne viena valiuta, 
kaip sąlygą Berlyno blokados nuėmimui. 
Remiantis tuo Stalino pareiškimu, JAV 
atstovas prie Jl’O dr. Jessupas užklausė 
Rusijos atstovą Malika, ar tai Stalinas 
padare atsitiktinai, ar apgalvotai. Malikui 
atsakius, kad tie pareiškimai nebuvo atsitik
tini, prasidėjo tarp nrnetu atstovu pasitari
mai’. Viena aplinkybe, tačiau, labai idomi, 
— po pirmojo Jessupo užklausimo praėjo 
visas menuo laiko, kol Malikas galėjo duoti 
minėta atsakyma. O per ta menesi Moloto
vas buvo atleistas, Višinskis, Sokolovskis 
atšaukti ir Berlyne. padaryta daugiau 
pakeitimu ... ir šiandien jau visai nauji 
žmories,veda pasitarimus (išskyrus Stalina). 
Taigi, visai gglima daryti prielaida, kad

BERLYNO BLOKADA
RUSAI SAKO “TAIP”, VAKARAI—“GAL BUT”. BERLYNO

BLOKADOS NUĖMIMAS GEGUŽES 8 DIENA ?
Rusai Sako “Taip“ Vakarai—“Gal Būt“ 
Berlyno blokados nuėmimas gegužes 8 diena 

įdomiausias faktorius Berlyno blokados 
klausime yra tas, kad Sovietu Rusija su 
didžiausiu optimizmu pranašauja greita 
Berlyno blokados nuėmimą, tuo tarpu 
Vakarai per daug nesijaudina ir vis dar 
abejoja del pasisekimo susitarti. Padėtis yra 
priešinga tai, kokia buvo prieš metus, kada 
Vakarai kazoką šokinėjo apie rusus, kurie 
tada labai šaltai žiūrėjo i tai. Šiandien 
padėtis pasikeitė dėka sėkmingam oro susi
siekimui su Berlynu ir Vakaru įvestos kontr- 
blokados, nuo kurios rusu zona smarkiai 
nukentejo.

Iš Vakaru valstybių Prancūzija yra 
optimistiškiausią, tuo tarpu Britanija laikosi 
labai rezervuotai. Britanija, mat, nori tam 
tikru garantijų, kad išvengus praeities 
klaidu. Norima sužinoti ko siekia Rusija 
tokiu staigiu politikos pakeitimu. Juk 
visiems suprantama, kad rusai to nedarytu 
vien iš meiles Berlyno gyventojams, o kitos 
priežastys, kaip pav. kontr-blokada, nėra 
pakankamos, kad pateisinti Kremliaus lavo derybas praplėsti.

REIKIA NUODUGNIAI ISSIAISKINTI
Prieš blokados nuemina du principiniai AR NEISLIS YLA IS MAIŠO ? 

klausimai turi būti issiaiskinti: 1) Užsieniu Vakarai mano kad konferencija turėtu 
reik, ministeriu konferencijos data ir 2) . . , , ... . „ ,
Kokius suvaržymus Rusija numato nuimti. ‘ *us,rlnktl ^užes Pabaigoje, gi Rusija sako, 

kad konferencijai patogiausia data būtu kito 
---------- ^'meiieslo" vidurys . '. . Nc^etuiiiė atkreipti ' 

dėmėsi, kur galėtu būtu Rusijos paslėptoji 
intencija . . . Kaip žinome, liepos men. 
pabaigoje turi ivykti rinkimai vakaru Vokie
tijoje. Vakarai iki to laiko nori žinoti, kokie 
bus tos numatomos konferencijos rezultatai, 
juk jie turės liesti visos Vokietijos klausima. 
Bet Rusija, siūlydama velesne data ir 
turėdama vilties konferencija nuvilkinti 
(kaip tai būdavo visada), gali turėti tikslą 
sutrukdyti rinkimus Vokietijoje, o pačius 
Vakariečius sukompromituoti vokiečiu 
akyse.

norinti, kaip galima greičiau, būti priimta, 
bet kai kurie Tarybos nariai kiek priešinasi 
Europos Tarybos nauju nariu priėmimui. 
Jiems atrodo dar nėra palankus metas 
įtraukti i ši darba Balkanų valstybes, ypač 
šiuo laiku.

Visiems delegatams — Užs. r. ministe- 
riams, Anglijos Karalius Jurgis VI surengė 
pietus Buckingham© rūmuose.

INDIJA PASILIEKA COMMONWEALTH’S
Vertinant Britu Commonwealth© konfe

rencijos paskelbta deklaracija del Indijos 
pasilikimo Britu Tauto Šeimoj, vienas jos 
aspektas yra ypatingai svarbus ir charakte
ringas. Tai yra tas, kad Indija nebuvo kitu 
Dominijų prašoma pasilikti Common- 
wealthe, bet ji pati išreiškė pageidavima 
pasilikti jos sudėty. Klausimas tebuvo 
vienas, — kaip ta Indijos norą patenkinti, 
atsimenant Indijos nutarimą pasiskelbti

Molotovo kieta politika, prieš Vakarus susi
laukė visiško fiasko, ir kad Stalinas nutarė 
ja pakeisti. Sokolovskis irgi buvo per toli 
nuėjės", per daug susiedes Berlyno blokados 
klausime ir tas turėjo būti atšauktas.

RUSIŠKAS
Rusijos dabartine laikysena kelia įvairiau

siu spėliojimu ir pasauline spauda pilna tais 
klausimais komentaru. Sunku suprasti 
kultūringam vakariečiui paslaptingaji rusi
ška azijatini sfinksą.

Pav. Berlyne jie elgiasi labai keistai: 
pirmiausia jie sudaro koki nors nesusipra- 
tima-incidenta, paskui ateina ir saldžiai 
atsiprašo. Ju tikslas šios politikos, atrodo, 
yra noras parodyti, kad jie yra ponai 
Berlyne ir kad tik nuo ju malones visi 
priklauso. Taip buvo su Berlyno susisiekimu 
kanalais, kuriu bendroji kontrole yra rusu 
rankose. Štai viena diena, pereita savaite.

lygiai

taikingumą.“ Gi Vakarai yra nusistatė 
nesustabdyti Vakaru Vokietijos kūrimą. 
Britanija taipgi nori žinoti, kokius suvaržy
mus Rusija numato riuimti ir ar tai reiškia 
visiška susisiekimo su Berlynu atidaryma ir 
suteikimą garantijų, kad Rusija ateityje 
nepakartos praeities žygiu (kaip tai-vel 
pakartotina uždėjimą blokados), 
norima žinoti kokia gi bus užsieniu r. minis
teriu konferencijos darbotvarke.

Pasitarimai del blokados iki šiol ėjo 
neoficialiai tarp dr. Jessupo ir Maliko. Dr. 
Jessupas nuolat informuodavo apie pasitari
mus Britanijos ir Prancūzijos vyriausybes. 
Malikas patvirtino, kad Kremlius nuimtu 
blokada prieš užsieniu r. min. konferencijos 
pradžia, jei tik būtu susitarta dpi tokios 
konferencijos datos ir jei Vakarai tuo pačiu 
laiku nuimtu kontr-blokada. Dr. Jessupas 
pažymėjo, kad i derybas reikia įtraukti ir 
Britanija su Prancūzija, tačiau Malikas, 
kaip korespohdėntai praneša, išreiškė pagei- 
davima, kad derybos būtu vedamos tik tarp 
i[AV ir Rusijos. Su tuo JAV nesutiko, tuo 
abiau, kad Britanija ir Prancūzija pareika- 

respublika. Juk iki šiol pritu Common- 
wealthas susidėjo iš karalija (Anglijos 
karalius buvo visu dominijų karaliumi). 
Dabar gi buvo padaryta labai gudriai, duo
dant kiek kitokia interpretacija 1931 metu 
Westminsterio statutui, kuris yra vienintelis 
raštiškas dokumentas Imperijos kraštu 
tarpusavio santykiuose, ir kuris nusako, kad 
Karūna yra “ nariu laisvo susivienijimo 
simbolis ir nariai jam duoda ištikimybe.“

Molotovas ?
UZKULISUS
Kremlius, matyti, nutarė, kad Molotovo 
apskaičiavimai . nepasitvirtino, jis labai 
suklydo mažindamas Marshallio Plano 
reikšmingumą Europai ir perdėjo Berlyno 
blokados verte.

SFINKSAS
rusu kariai atplaukė i britu zona ir uždare 
kanalo vartus, tuo nepraleisdamį laivus 
plaukti kanalu. Jie būtinai reikalavo rusu 
išduotu leidimu naudotis kanalu. Britai 
pasiuntė savo karini patruli ir jėga atidarė 
vartus, praleisdami laukiančius laivus. 
Rusai tuojau paprašė pasitarimo ir inciden
tas buvo draugiškai ” likviduotas. Kitais 
trimis atvejais .britu kariai buvo areštuoti, 
neva peržengė rusu zona, bet po trumpo 
laiko jie buvo paleisti ir rusai kuo man
dagiausiai atsiprašė.

Vakaru spauda ir Iriausia, — ka gi galėtu 
reikšti toji nauja rusiška taktika . . .

IS JTO POSĖDŽIU
Po dvieju dienu debatų, Jungtines Tautos 

pritarė anglo-amerikiečiu pasiūlytam pro
testui Vengrijai ir Bulgarijai, paremtos 
taikos sutartimi, del kardinolo Mindszenty 
ir 15 Bulgarijos pastorių teismu. Rezoliucija 
išreiškia gilu susirūpinimą del žmogau teisiu 
pažeidimo ir išreiškia vilti, kad bus imtasi 
priemonių tai pataisyt.

Klausimas lieka JTO darbotvarkėje ir vėl 
galį būti iškeltas kitoje sesijoje, rugsėjo men. 
Laike debatų Anglijos atstovas pažymėjo, 
kad vienas iš tikriausiu faktu per tuos 
teismus buvo tas, kad teisėjai turėjo jau iš 
anksto patvarkyma, kokiomis bausmėmis 
nubausti tariamuosius nusikaltėlius.

JTO sesija baigiasi gegužes 14d. Dar liko 
daug klausimu apsvarstyti, k.t. Italijos 
kolonijos, Ispanija, Indonezija ir k.

LONDONAS ATSARGUS . . .
Londone, tačiau, pažymima, kad Britanija 

nesutiks konferencijos vilkinti ir jei pasiro
dytu, kad konferencijoj maža tėra vilties 
susitarti, greit ir vaisingai .tada Britanija 
šia konferencija nutrauks.

Del antro punkto. Vakarai, reikalauja 
garantijų, kad visi suvaržymai bus nuimti, 
bet he kai kurie ir kad tas būtu patvirtinta s 
raštu. i j , . . ,

Tie visi klausimai buvo / iruųdifgijfiaŽ 
fšsvarstyti pirmadieni New yYurlA/ thrp , 
JAV, Britanijos ir Prancūzijos /arstpvp [r f 
buvo susitarta del atsakymo! MaBkui.i Gi/ 
dr. Jessupas buvo įgaliotas' puinforrrluqtil, 
Rusijos atstovą, kad tolimesni pasitarimai 
del Berlyno blokados nuėmimo] tani būti 
vedami tarp visu keturiu valstybių.'Vakarai 
taipgi painformavo Malika del konferencijos 
datoš, o blokados nuėmimas turėtu būti 
padLį’ytas^ dyi savaiti prieš Icoijferencijos 
pradžia, taigi, apie gegules 8/Lx ■ /y J i

Rusijos atsakymo laukiama ’ 
savaite.

Nežiūrint padarytu žygiu. Vakaru diplo
matai yra labai rezervuoti ir imdami 
praeities patyrimą sako, kad netikėtumai iš 
Kremliaus yra visad galimi.

Tuo tarpu JAV pasiuntė i Vokietija 
didžiausia savo transporto lėktuvą, kuris 
gali vienu kartu pakelti 26 ir puse tonos 
prekių. Jis bus naudojamas oro susiekime 
su Berlynu.

1

Tas paskutnis sakinys laikomas nesvarbiu 
ir nebūtinu. Tuo būdu prieita visiško 
susitarimo ir Indija palieka pilnu Common
wealth© nariu. Deklaracijoje pažymima, 
kad “ Indija priima Karalių kaip nepriklau
somu tautiniu nariu laisvo susivienijimo 
simboli ir kaip toki Commonwealth© s' 
Galva.“ Toliau deklaracija nustato, kad 
tas nepaliečia kitu nariu padėties, reiškia, 
Anglijos Karalius ir toliau lieka karaliumi 
visose kitose Dominijose, išskyrus Indija, 
kur karaliui bus teikiama tik simboline 
reikšme ir jis bus pripažintas tik kaip 
Commonwealth© Galva.

Tai yra svarbus ir istorinis įvykis, kuris 
buvusia Britu Imperija pastato ant kitokiu 
pagrindu. Jei iki šiol Imperija susidėjo iš 
britu žmonių, kurie kolonizacijos keliu 
prijungė prie Imperijos kraštus, išplėtė ja, 
tai dabar Imperijos nariais tampa ne vien 
britu tautos šalys, bet ir tos tautos, kurios 
savo laiku buvo nukariautos ir jcga prijung
tos prie Imperijos. Tai yra didelis kreditai 
britu kolonizatoriams ir britu vedamai 
politikai, kad net dideles tautos, kaip Indija 
ir Pakistanas, kurie tiek daug nukentejo 
praeityje nuo britu ginklu, gavusios pilna 
nepriklausomybe, laisvu noru, prisijungė 
prie tos Imperijos.

Indijos pasilikimą-, Commonwealthe buvo 
Šiltai sutiktas visur. Anglijos konservatorių 
ir liberalu partijos tam pritarė, dominijose 
reiškiamas pasitenkin’-mas, gi i žsi nyje buvo 
jaučiamas nustebima- ir tuo pačiu pagerbi
mas Britu politikos. Pripažstama, kad 
Indijos pasilikimas turi nepapra tai dideles 
reikšmes, nes tuo išlaikoma tiltas tarp 
Vakaru ir to bekylančio kont nento — 
Azijos. Tai yra labai svarbu šiais laikais, 
kada komunizmas graso Azijai, o dar 
svarbiau gali būti ateityje — užkertant 
kelia galimam konfliktui tarp Europos ir 
Azijos kontinentu.

1
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Aš perėjau visus miškus, laukus, aš kopiau* 
aukščiausiais kalnais, aš buvau skurdžiu ir! 
turčių namuose, aš buvau atstumtųjų* 
pastogėse, buvau ir vargšu našlaičiu! 
namuose, aš buvau mieste ir kaime, buvau* 
rūmuose ir lūšnose ir visur mačiau ’ 
viena, vienintelį pastoviai nekintanti reiš- 
kini — meile. Motinos meile vakui. arba- 
ilgėsi tos kilnios meiles, jos jau nebetekus . .

Tai meile, kuri nežino nuovargio, nežino 
pykčio ar išsekimo, tai meile; kuri visai; 
vertai gali lygintis amžinybei savo gilumu, 
platumu ir pastovumu.

Pasakoja, kad senai, 
biedinas sūnus, kuris 
nužudęs savo motina, 
rasa ta diena pabiro 
danguje angelai . . .

SIAUROJE ĮVYKIU PARAŠTĖJE
AIS JPJEJK MASALAS AAT SIOS MEŠKERES KABLIO?

-tiki Pereitame “ BL ’’ nr. šioje vietoje mine- 
!jome gandus bei spėliojimus, susietus -su 

Berlyno blokada. Šiandien tie gandai ir 
spėliojimai virto jau apčiuopiamu faktu.

^! Balandžio 29 vakare Rusijos delegatas prie 
IjTO Jakov Malik, telefonu kreipėsi i JAV 
! atstovą JT Organizacijoje dr. Jessupa, 
įsiūlydamas susitikti ir tęsti toliau pasitari-

. , , , *mus Berlyno blokadai pašalinti.
senai buvęs toks* Neabejotinai, ligi šie mūsų komentarai 

c- valandaI pasirodys, daug jau gales būtį pasikeitė ir.
Sudrėbėjo dangus,^-gaj apie vjsa gajjma bus kalbėti aiškiau
sodriau ir verkeT^gj tvirtinti ka drąsiau, negu šiandien.

“ " . TNesiveldami betgi i pranašystes ar perank-
Ir atsitiko taip, kad po eiles baisiu darbu,!styvius spėliojimus, panagrinėkime dalyka, 

šis sūnus palaidūnas, bėgdamas nuo teisingu-* kaip jis atrodo šiandien.
mo ir savos sąžines, griuvo sunkiai susižeis-I Neįprasta diplomatinio kreipimosi proce- 
damas. Ir toj valandoj, ant jo sukruvintu! dūra (telefoninis kreipimasis) rodo dideli 
rūbu, Motinos kraujo užsilikęs lašelis! skubotumą, kuriuo Kremlius eina i Berlyno 
paklausei ! blokados klausimo išsprendimą. Neoficia-

—Vaikeli, mano vaikeli, ar labai kenti - . *liems pasitarimams JTO kuluaruose tarp 
Kaip gaila man tavęs." TMaliko ir Jussupo besitęsiant nuo š/m

Motina viską'atleido, viską pamiršo, kalvasar’° pradžios, dabartine sparta, parodyta 
buvo jai blogo padaręs sūnus palaidūnas,—T Maskvos, stebina ne tik eilini pilieti, bet ir 
ji vien meile tegyveno jam ir meile prabilo'*' visa Vakaru diplomatija.
jos kraujo laše ... ! JTO kuluaruose vyrauja nuomone, kad

Minėdami Motinos diena, susikaupė!Malik, gavės Kremliaus formalu palaimi- 
rimtyje, prisimenam prabėgusias dienas,! nima ’ vesti derybas, iškeliant tik dvi 
savo skaisčios jaunystes valandas ir suf pagrindines sąlygas: 1. Vakaru kontrbloka- 
pagarba ištariame gražiausia ir pirmaji!dos pašalinimas ir 2. keturiu didžiųjų 

’ išmoktąjį žodi — Motina. * valstybių užs. r. ministeriu konferencijos
Ir tikime ir žinome — Motinos meile* flados nustatymas.

nemari. Ar Motule čia_ su mumis, ar ji ten! Karčiu , patyrimu pamokyti, Vakaru 
toli tėviškėj brangioj, ar amžiams atsiskyrusi!diplomatiniai sluogsniaį laikėsi didžiai rezer- 
nuo mūsų, — Ji visvien visad su mumis,!vuotai, įžiūrėdami galimumą, kad visas šis 

■ visad gera ir atlaidi, visad saugojanti mūsu!t,aukšmas tėra tik naujas Maskvos propa- 
kelius *gandinis triukas, todėl, Vakarai nesitenkino

Motule mus išmokė pažinti aplinka, t P' Maliko įtikinimais bet pareikalavo 
išmokė žengti pirmuosius, o taip sunkius,! ga5antlJu ™*tu. Atrodo’ taa garantijas 
žingsnius. Išmokė mylėti savąja šeima,! rastu P-.Mallk Jau Yra gave* ir yra pasi- 
savuosius brolius ir seseris,—savo visa .4. renges jas patiesti ant stalo, Vakaru 
tauta, savo gražiaja tėvynė. Jdiplomatu nustebimui.

Toji meile tokia įstabiai plati! !./rai ^na puse. Iš kitos puses, kaip jau
. v. 7 , . . >is spaudos žinome, Sovietai bandė BerlyneŠiandien musįsiekia žinios kvajpa sulai-!.. su^i intj ,, blokada, sulaikydami britu 

kančios ir pasididz.avima iššaukiančios, apief^ aHncflzu zonose ]aiv ku<ais igvežio. 
kovojančia uz tėvu žemes laisve Motina! jam£ ek Gafov aerodromo ■■ oro 
lietuve. . Ji yra kartu toje kovoje, kartu su!Jt;]tu £ristat tas gerybes. jr paskutinioji 
savo sunumi ar dukra, nes juk cia ginama! p Mali£o kalįa JTO pilnatyje irgi nerode 
meile . . . jokiu pragiedruliu. Jis, kaip paprasti, dar

Kaip didžiavosi romėnai savo Motinos! karta puole j Ay ir Britanija,' kaip naujo 
žodžiais, ištartais sūnų išlydint i kova : 4. karo kurstytojus, pavartojęs visa, puikiai

— Eik, sūnau, ir grisk nugalėtoju! Aš! žinoma ir ligi gyvo kaulo igrisusia sovietines 
tave noriu matyti grįžtant su lauru vainiku,!propagandos frazeologija.
arba . . . ant sk/ydo (garbingai kritusi* Įr gtai staiga—bomba: pasiūlymas 
kovoje). * nutraukti blokada, palyginti, lengvomis ir

O argi nemažesne rimtimi, ar nemažesniu* priimtinomis sąlygomis. Ypač metasi i akis 
pasiryžimu šiandien gyvena lietuve Motina.^, ir stebina nebuvimas trečiosios sąlygos, ligi 
Ji rašo savo darbais stebuklingos jėgos* šiol Stalino griežtai reikalautos—Vakariečiu 
šaltiniu knygos lapus, Ji jiati dalyvauja^, atsisakymo organizuoti Vokietijos valstybe, 
kovoje, ragindama ištverti iki galo - * įsigilinus betgi i visa šia sovietines politi-

Ir didžiuojasi tauta, ir didžiuosis per> kos ekvilibristika, kuri stebina ir glumina 
amžius, nes meile stebuklus padaro! * vakariečius, bet iš tikrųjų yra aziatiško

Ir ateis valanda, ir ateis toji diena, kada* Kremliaus valdovu mentaliteto jjaprasčiau- 
nutils kovos ginklai, kada laisve nušvis! 
tėviškės laukuos ir rinksis išvargę tėvynės* 
valkai iš visur, — iš arti ir toli, kad 

sudėti vainiką
NEMIRŠTANČIAI MOTINOS MEILEI

sais reiškinys, tikrųjų Maskvos skubėjimo 
priežasčių tenka, tur būt, ieškoti kaip tik 
toje trečiosios, ši karta neiškeltosios, sąlygos

Rašo—G. PUŽAS

srityje. Čia tenka pabrėžti ir dar viena 
fakta, kad Sovietai neiškele ir dar vienos, 
ligi šiol griežtai ju reikalautos sąlygos — 
vienalyjes valiutos įvedimo visame Berlyne 
prieš pašalinant blokada.

Pagrindiniu sovietinio skubėjimo ir 
Vakarus gluminančios politines Kremliaus 
ekvilibristikos priežasčių gal tenka ieškoti 
toje aplinkybėje, kad pereitos savaites 
pradžioje tarp Vakaru okupacines valdžios 
gubernatorių ir vokiečiu Konstitucinio Susi
rinkimo Bonnoj atstovu pasiektas susitari
mas busimosios Vakaru Vokietijos konstitu
cijos klausimu.

Keliu paskutiniuju dienu būvyje politine 
atmosfera Vokietijoje iš pagrindu pasikeitė 
ir viskas rodo, kad 8 men. besitęsusi kova 
del konstitucijos eina prie galo. Gerai 
informuoti Vakaru polit. sluoksniai numato, 
kad Vakaru Vokietijos konstitucija galės 
būti priimta gegužes men., o rinkimai i 
Vokietijos parlamenta apie rugpiūčio men. 
Taigi, rudeniop įmanomas būtu Vakaru 
Vokietijos vyriausybes sudarymas. Šis 
staigus ir reikšmingas politinis posūkis 
Vokietijoje Sovietu nebuvo laukiamas ir 
tikėtasis. Sovietai tikėjosi, kad Vakaru 
Vokietijos valstybes steigimas tesis jei ne 
ligi begalybes, tai bent labai ilga laika, kuri 
Kremlius naudos vokiečiu kiršinimui ir 
vaizdavimui saves, kaip vienintelio ir tei
singo ju reikalu užtarėjo. Bet šis politines 
padėties staigus pasikeitimas perbrauke 
tolimesnius Sovietu planus drumsti vandeni 
šiame ežere. Po trumpo svyravimo Kremlius 
nutarė šokti i dar stambesne afera ir 
sudrumsti vandeni jau nebe ežere, bet 
vandenyne.

Sudrumstė ir užmėtė meškere. Kas per 
mašalas ant tos meškeres, dar niekas nežino. 
Tačiau vanduo drumstas ir atskirti sunku.

Ar Vakarai kibs be atodairos i ta neaišku 
mašala . . . Ar ir vėl pasiduos iliuzijai, 
kad čia reikalas nuoširdus ir rimtas, o ne 
vien propagandinis triukas.

Sprendžiant iš ligšioliniu Vakariečiu poli
tiniu asmenybių pasisakymu, atrodo, kad 
Vakarai yra šiek tiek pasimokė ir liuke 
pirma papūsti, o ne išsyk pulti srėbti sovie
tiniu barščius.

Nestinga betgi, ypač JAV politiniuose 
sluoksniuose, balsu, entuziastingai kalbančiu 
apie galimumą pasiekti konferencijoj visos 
Vokietijos apjungimo federaliniais pagrin-

dais, apie visu okupaciniu jegu s urėdu Ra
vima ligi kraštutinio minimumo ir net . . 
apie Sovietu Sąjungos prisidėjimo prie 
Atlanto Pakto galimumus . . . Sancta 
simplicitas !

Sovietu politine ekvilibristika, pasirodo, 
nėra vien tik aziatiško mentaliteto išdava, 
bet remiasi ir kai kuriu vakariečiu atsakin
gųjų politiku naivumo geru pažinimu. 
Naivimu, kuriam susisuka galva, bežiūrint 
i Kremliaus svaidomus žėrinčius akmenukus.

Laimūtis Sv ALKUS

Žaliu lauku gele, kokia esi graži, 
Kokia esi skaisti ir kvepianti medum. 
1 švargusion širdin įu džiugesį neši 
Ir skausmo valandoj man prašneki 

žmogum.

Ir tavo aš žieduos sau ateiti skai
tau

Ir ieškau tos šviesos iš-Viešpaties 
namu.

O tu šauki tyliai: “Neskink 
manes, žmogau.

Nes ūš, kaip kad ir tu, jaunyste 
gyvenu.’’

Ir a-š čionai gimiau su Viešpaties valia, 
Kaip tu savais džiaugsmais ir sopuliu 

pažaist.
Juk tu toksai

žalia
Vien garbinti

dažais.

kiaurus, o aš laukuos

tik JI margu spalvų

V.
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ne viena, o mūsųLaukuose 
daug čia, daug,

Tiktai pažvelk žmogau, rūstus 
žmogau, aplink.

Ir karta mus vistis vėl Viešpats 
grižt pašauks.

Kaip rytmečio rasas visus, visus 
surinks.

Žaliu lauku gele, kokia esi graži, 
Kokia esi skaisti ir kvepianti medum. 
Tu šviesu JO paveiksią manon širdin 

neši
tr primeni, kad grižt reikes tikru 

žmogum.
A

P . K I e z a s

NEW YORKAS. Prezidentas Trumanas 
pareiškė, kad pastarieji rusu taikingi žygiai, 
kiek tai liečia Berlyno 
nuoširdūs.

VAŠINGTONAS. JAV 
viršininkas gen. Bradley 
Amerikos gynimosi linija 
viduryje ir kad tai reikia išlaikyti.

MADRIDAS. Susirgo Ispanijos diktato
rius gen. Franco.

blokada, yra

Vyr. Stabo 
pareiškė, kad 
yra Europos

— Taip, ponas Pranai, juk jau septynio
liktus metus einu.

— Koks aš čia tau ponas, vadinkime 
vienas antra tu,—atsakiau, nejučiomis 
paspausdamas liekna jos liemeni prie saves.

Šokis baigėsi.
Aš vėl prisėdau prie Emilijos. Jaučiausi, 

kaip girtas.
— Ko taip pasikeitei. Atrodai, kaip po 

sunkiausiu egzaminu. Nejaugi iš karto taip 
susižavėjai mano kaimyne ... — ironiškai 
šypsodamasi klausinėjo mane Emilija.

— Ne čia reikalas. Aš ta mergaite pažinau 
prieš ketverius metus, kai ji banda pas mus 
ganė,—atsakiau, — O dabar pamatęs nuste
bau, kad i tokia panele išaugo.

— Gera tau drauge būtu, visai tinkama,— 
jau su aiškia ironija plepėjo toliau Emilija.

Mačiau, kaip Alma, nuleidusi akis, stovėjo 
viena priešingoje aikšteles puseje ir vogčio
mis žvilgčiojo i mūsų puse. Emilija tuos 
žvilgsnius irgi pastebėjo ir pradėjo mane 
erzinti:

— Žiūrėk, kaip tavo piemenaite i tave 
žvilgčioja. Keista, kad vaikai būdami 
galėjote taip įsimylėti . . . Eik, pašokdink 
ta stirnele, gal apsiramins.

Paskutinius žodžius tardama, pakilo ir 
nuėjo prie kitu mergaičių. Likau, kaip 
akmenimis apdaužytas, ir pajutau neapy
kanta Emilijai už jos toki iššaukianti elgesi, 
—juk aš ja laikiau gerai išauklėta ir taktiška 
mergaite.

—■ Kada moteriai gimsta pavydo jausmas, 
ji netenka takto, — visa laika įtemptai 
klausės pertrauke Prana Algis,

— Taip, tai aš suprantu. Bet vyro akyse 
gerai išauklėta mergaite neturėtu teises 
tyčiotis iš kitos. Ir atsimenant Emilijos 
išsilavinimą, jai aš atleisti negalėjau, — 
kalbėjo toliau Pranas.

Nebenuejau daugiau prie Emilijos, ir 
sekanti šoki vėl džiaugiausi, gavės šokti su 
Alma.

— Pranai! Aš tau be galo dėkinga, kad 
mane išvedei šokti, — švelniu žvilgsniu 
glostydama mane, kalbėjo ji. Jos žodžiai,
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tartum vynas ramino mane. Mačiau dvi 
eiles sniego baltumo dantuku ir nunokusiu 
vynšniu raudonumo lūpas, o jj kalbėjo, 
kalbėjo . . .

— Gal tau nepatogu su manimi šokti . . . 
Juk tu atėjai su panele Emilija,—tyliai 
paklausė ji.

— Leigu šoku, tai ir patogu. Be to, aš 
sau, Emilija sau! Aš jai padėjau tik 
kompanija palaikyti. O, pasakysiu, šokti 
aš galiu su ta, kuri man patinka, -— žiūrė
damas jai i akis kalbėjau.

— Taip, Pranai . . . bet ji gali įsižeisti 
. . . juk jį tau gali būti gera drauge, tu su 
ja kartu mokeisi. Jos ir tėvai turtingi . . .

— Alma, aš čia atėjau praleisti laiko, bet 
ne turto ir kilmių ieškoti. Iš viso šie 
dalykai man maža reikšme tesudaro. Man 
kur kas svarbiau žmogaus nuoširdumas.

Po to šokio nei su Emilija, nei su Alma 
daugiau nebešokau. Pats nežinojau, ko man 
truko.

Saule jau senokai buvo nusileidusi. 
Vakaras buvo gražus ir šiltas. Pro medžiu 
viršūnes kilo pilnaveidis menuo ir, lyg jau
nuolis, žiūrėjo i dideli Luodžio veidrodi.

Niekam nieko nesakęs, pakilau ir palikau 
gegužines aikšte. Buvo dar nevelu ir 
nenorėdamas eiti gulti, ieškodamas poilsio 
ir nusiraminimo, po tik buvusiu įspūdžiu, 
nuėjau prie Luodžio.

Susiradau megiamaji plačiašaki beržą, po 
juo atsisėdau ir užsisvajojau. Girdėjau 
muzika ir isilinksminusiuju juoką. Užmer
kiau akis, ir lyg pro dūmus prieš mane iškilo 
Almos paveikslas . . . Graži, liekna, liūdnu 
veidu ir ant pečiu krintančiomis garbanomis, 
žiūrėjo ji i mane ir it statula nejudėjo. Ir 
kaip neišpasakytai gražiai jai tiko tamsiai 
žalia suknele, be jokio papuošalo, be 
blizgučiu . . , Jos pavekslas vis artėjo ir 
artėjo prie manes ... Aš norėjau pakilti,

paimti ja i savo glebi ir daugiau niekad 
niekad nebepaleisti . . .

— Labanakt, Broniau ! Aš jau pareisiu 
viena, — kruptelejau išgirdės šiuos žodžius 
ir pašokau, pamesdamas iš akiu gražia vizija.

— Kodėl. Aš galiu palydėti iki namu, 
nekažin kiek čia bus iš kelio man, — vėl 
girdėjau, bet jau vyriškus žodžius ir, kaip 
zuikis prisiglaudės prie beržo, sekiau man 
idomu pokalbi.

— Ne, Broniau ! Aš šiandien blogai jau
čiuosi ir noriu eiti viena.

Dabar aiškiai supratau, kad tai buvo 
Almos balsas.

Kraujas mušė i galva, rankos tirpo, 
svaigau iš susijaudinimo. Pluoštas minčių 
žaibu perbėgo galva. Norėjau staiga pasiro
dyti ir atsistoti tarp ju, bet kažkokia jėga 
sulaikė mane.

— Tad labanaktis. Alma, — vėl ^ištarė 
vyriškis, pavadintas Bronium, ir abu išsi
skyrė priešingomis kryptimis. Jai vos 
keliolika žingsniu nutolus, nieko nelaukda
mas ir vedamas nematomos jėgos, sparčiu 
žingsniu leidausi iš paskos. Priartėjau trijų 
keturiu žingsniu nuotoliu, bet ji neatsisuk
dama, spartokai ėjo. Vienu šuoliu prišokau 
ir rankomis švelniai suspaudžiau jos pečius.

— Va, Jėzau! —krūptelėjusi pusiau gar
siai šuktelėjo, — Leisk mane, Broniau, aš 
turiu eiti . . .

— Čia ne Bronius . . . Aš . . . Pranas.
Ji staigiu judesiu išsprūdo iš mano ranku 

ir atsisuko. Menulio šviesoje mačiau, — jos 
veidu riedėjo stambios ašaros ir krito ant 
mano ištiestu ranku. Minute abu buvome 
be žado.

— Ko verki, mažyte . . .
— Iš kur tu čia . . . —neatsakydama i 

mano klausima paklausė ji.
Mes abu nępasijutome, kaip atsidūrėme 

vienas antro glėbyje Lūpomis geriau iki šiol

nepažinta eleksyrą . . . Jutau, tartum, žeme 
skrieja neįsivaizduojamu greičiu. Ji nesigynė, 
ir švelniai glostė mano plaukus.

— Kokia aš laiminga ... — šnabždėjo ji 
man, — Kokia lajminga, kad tave sutikau 
. . . Tai bus gražiausia mano gyvenime 
valanda ir didžiausias atminimas, kurio jokia 
jėga iš manes neišplėš . . .

Aš nieko neatsakiau, tik gėrėjausi jos 
artumu ir šiltu alsavimu'. Nenorėjau daugiau 
niekur eiti, nenorėjau nieko galvoti.

Kada ryto šviesa eme stelbti menuli, mes 
laimingi išsiskyrėm.

Jeigu kuri vakara neturėdavau progos ja 
pamatyti, jausdavausi lyg nesavas.

Sesers vestuves leidau gana blogoje nuo
taikoje, o ypač ji pagedo, kai išgirdau 
Emilija pasakojant mano motinai ne visai 
geros mano nuotaikos priežasti.

Motina dar ta pati vakara, radusi proga, 
eme man prikaišioti, kad amerikono vaikui 
visai netinka susidėti su beturte kampi
ninke.

Ir po to dažnokai kalba užsimegzdavo šia 
tema, bet vis man nepalankesne prasme. 
Kartais jos žodžiams pritardavau, bet šir
dyje buvo tik viena svajone ‘r troškimas-— 
Alma.

Dienos bego žaibo šuoliais, artėjo ruduo. 
Turėjau apsispręsti, ka teks daryti. Mielai 
norėjau likti gimtajame sodžiuje, gėrėtis to 
mielo kampelio grožiu ir tapti tėvo žemes 
artoju. Tu mano svajonių priežastis buvo 
— Alma. Bet likimas nesiklausė mano 
noru. Tėvas pasiūlė arba toliau mokytis, 
arba susirasti tarnyba. Jo įsitikinimu, 
negalima buvo gimnazija pabaigus arti 
laukus. Gal tai buvo sąmoningas ju planas 
mane atskirti nuo mano laimes, kurios jie 
man niekaip negalėjo pripažinti ir suprasti.

Karta, pasitaręs su Alma, pasiryžau tėvus 
prašyti palaiminimo, bet gavau trumpa ir 
griežta atsakymai

— Niekuomet! Geriau nebūsi mūsų 
sūnumi, negu mes tau leisime vesti 'ta, kuri 
atneštu visai mūsų giminei geda.
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LEISKIT I TĖVYNE...
MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS 

WIDNES

W-idnes ir apylinkes miestuose bei meiste- 
liuose jau nuo labai seno yra lietuviškoji 
kolonija. Ji mažai reiškėsi, nebuvo kam 
judinti, bet pastaruoju laiku čia apsigyvenus 
energingam kun. Steponaičiui, sujudėjo 

■ visuomeninis gyvenimas. Štai surengiamas 
Motinos Dienos minėjimas, kuris ilgai 
neišdils iš atminties visiems, kam teko jame 
būti. Žavėtinai pasirodė Alsager (Alsėdžių) 
šeimų stovyklos mažųjų ansamblis, vado
vaujamas pasiįventusios šiam darbui p. 
Brazdienes. Gyvasis paveikslas “ Našlaičiai 
Sibire prie Motinos kapo,” palydėtas jaudi
nančios dainos " Leiskit i tėvynė ” išspaudė 
ne vienam ašara. Reikia pasakyti, kad visa 
programa, kaip ir visas minėjimas, buvo 
paruoštas kruopščiai, paliko gražiu įspūdžiu 
ir ilgai gyvens žiūrovu mintyse. Visa širdimi 
galima jungtis su šiais pasakytais žodžiais: 
" Ačiū jums, mažieji, per bombų lietu įšneše 
savo jaunas širdis, mūsų tautos kėlimo 
darbui ...”

P. Klezas.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
<•

TEN GERA, KUR M C SU NĖRA. . .
Laimes ir geresnio gyvenimo ieškojimas 

žmogui yra igimtas. Tai visai suprantama, 
bet prieš kiekviena pastanga ja susirasti, 
reikia šimtą kartu apgalvoti, išnagrinėti 
visas galimybes, kad kartais beieškant 
laimes, nesurasti bėdos. Gyvename šiandien 
šiame krašte ir daugeliui iš mūsų atrodo, 
kad štai ten tai jau tikrai geriau, kad ten 
tik galima žmoniškai įsikurti ir gyventi. Bet 
argi visad taip yra. Štai prieš mus guli du 
laiškai, abu iš Argentinos, abu iš tu, kurie 
turėjo progos gyventi Anglijoje, pažinti šias 
sąlygas ir gyvenimą bei darba. Vienas 
rašo:

" Aš 1947 metais atvažiavau, kaip sava
noris darbininkas, i Anglija ir buvau 
paskirtas i Canterbury. Gyvenau Wooton 
Court kotelyje ir dirbau žemes ūkio darbus. 
Susitarpiau pinigu ir Ministerijai neprariešes 
"dingau ” 1948 metais. Iš Doverio uosto, 
švedu laivu, nuplaukiau i Brazilija, o vėliau 
iš ten persikrausčiau i Argentina. Argenti
nos valdžia išdavė man dokumentus, pažy
mėdama, kad aš esu ne iš Anglijos atvažia
vęs, bet iš Švedijos. Pagyvenęs čia 
įsitikinau, jog pragyvenimas šioje šalyje 
nepalyginamai yra sunkesnis nei Anglijoje. 
Iš aštuoniu darbo valandų sunku pragyventi 
— dirbu po šešiolika. Susitaupiau tiek 
pinigu, kad galėčiau jau grįžti atgal i Angli
ja, bet anglu konsulas neduoda vizos, 
reikalauja garantijos, kas kviečia. Aš todėl 
prašau (laiškas adresuotas Sąjungai. Red.),

" BRITANIJOS LIETUVIS ” 1949\ geg/žes 6.

TIK PLATINTOJAI IŠGELBĖS KNYGĄ
IMKITE MANE IR SKAITYKITE! 

Gavau per p. Silkaiti 10 egzempliorių J. 
Jankaus " Naktis ant moru.” Mano lietu
viškoji parapija nedidele: kažkas per 30 
žmonių, bet visas knygas išleidau i žmones. 
Pats jau ankščiau turėjau viena egzemplio
rių. Išeitu, kad mano parapijoje gerai 
knygai nesigaili pinigo kas trečias lietuvis. 
Jau ir kiek ankstesne praktika parode beveik 
tuos pačius duomenis.

Mano bičiulis vienoje Škotijos tolybėje 
esančioje stovykloje beletristines knygos 
išplatina apie 20 egz. gaudamas tokius pat 
rezultatus, kaip ir manieji.

Lietuviu Sąjungos duomenimis, Britanijoje 
šiuo metu yra apie 6.000 tremtiniu. Jeigu 
maždaug kas trečias perka’knyga, vadinasi, 
čia galima išplatinti 2.000 egz. kiekvienos 
geros knygos. Prileiskime, kad mūsų duo
menys perdaug lengvai gauti, kad jie gana 
atsitiktiniai. Yra juk žmonių, kurie užimti 
kažin kuo kitu. Jie gal niekad nesusilauks, 
kas jiems knyga pasiūlytu. Nusileiskim ir 
sakykim; kad iš tu 6.000 pirks tik kas šeštas, 
bet ir tai būtu 1.000.

Ko jūs ten, leidėjai, verkšlenate! Jūs 
tvirtinate, kad galėtumėte dar gyventi ir 
toliau knygas leisti, jei bent po 1.000 egz. 
kiekvienos parduotumėte. Juk mes vieni 
pajėgtume jus išnešti ant savo pečiu !

PAMAŽU, PAMAŽU, GERBIAMASIS! 
Knygos reikalas yra žymiai liūdnesnis. Turiu

gal galėtumėte man ka padėti. Aš darbo 
nesirenku, visoks gerai, nes kiekvienas 
darbas naudingas. Per dešimt darbo menesiu 
Anglijoje susitarpiau, gražiai apsirengiau, 
Šia gi nėra jokios ateities.”

Kitas laiško autorius (L. Kančauskas) 
rašo: ” Jau keliaudamas iš Anglijos laimes 
ieškoti (o gal tikriau pasakius-ramesnio 
kampelio nuo būsimo karo) turėjau progos 
išsikalbėti su ivairiu tautu žmonėmis, lygiai 
taip, ir aš beieškančiais darbo, ir visi 
vieningai tvirtinę, kad pietų Amerikoje nieko 
ypatingo nerasiu. Dabar ir pats isitikinau. 
Ypač krinta i akis didelis socialinis skirtu
mas tarp darbininko ir darbdavio ar turtin
gojo ir biednioko. Tas labai slegiančiai 
veikia, ko Anglijoje neteko pajusti. Čia 
lordas nebijo pasikalbėti su savo darbininku, 
nebijo jo net ir pavėžinti automobili ūmi. 
Apie tai ir ištolo negalima galvoti • Argen
tinoje.”

Taip, taip . . . ten gera, kur mūsų nėra.
MA LON C S A TSILIEPIMAI

" Britanijos Lietuviui ” perėjus i nauja 
t. y. normalia spaudos technika, ta proga, 
redakcija vis 'gauna iš skaitytoju gausiu 
atsiliepimu bei pageidavimu. Del didelio 
laišku skaičiaus, mes neturime galimybes ju 
visu paskelbti, juo labiau, kad didelis 
nuošimtis pageidavimu iš esmes sutampa. 
Redakcija dėkoja visiems už gražius linkėji
mus ir nuoširdžius patarimus. Stengsimės 
juos įgyvendinti.

cjuoinenu, kad per Liet. S-ga čia išplatinama 
apie 150 egz. kiekvienos knygos. Vienas 
leidėjas rase man, kad jo išleistos puikios

Rašo—K . B A R E N A S

knygos Britanijoje teišparduota tik apie 30 
egz.

Tai daugiau negu liūdna !
Mes pastebime, kad lietuviškosios knygos 

nuolat vis brangsta. Jei padėtis nepasikeis, 
del vis didėjančiu kainu jos pasidarys nebeį
perkamos. O brangsta jos del to, kad maža 
teišperkama. Leidėjai nebeiveikia suvesti 
galu su galais, jie turi kaip nors atsiimti 
tuos pinigus, kuriuose išmokėjo išleidimui 
knygos.

Leidėjai svajoja apie knygų prenumerata. 
Girdi, jei susirinktu didesnis prenumeratorių 
skaičius, tai knyga galima būtu atpiginti. 
O turint galvoje dabartinius tiražus, naujos 
knygos kaina turės būti apie 15 šilingu! 
Padidinus tiraža, būtu galima pardavinėti 
po 3 šil. Penkeriopas kainos skirtumas! 
Pirkėjui nepaprastai reikšminga.

TYLA PRIEŠ RYTA BONA DIDŽIAU
SIA. Nors mes ir šūkaujame, bet del to 
reikalai nesuka i gerąją puse. Norint ko 
nors pasiekti, reikia tol daužyti, kol kas 
nors atidarys duris.

Lietuviu S-goje knygas užsakinėja visada 
tie patys žmones vis iš tu pačiu vietų. O 
kitur — tylu.

Kruopščiausiai savo atstovaujamas nau
jienas ir senienas paskelbia tik vienas F. 
Neveravičius, bet ir jis ne visur turi talki
ninku. *

Yra Britanijoje geru leidiniu, apie kuriuos 
galimi pirkėjai visiškai nieko nežino. Štai 
” Žiburiu ” atstovas p. Dėdinas turi Nr. Nr. 
1 ir 2 " Gintaro ” žurnalo, dažnam verto 
pasiskaityti, ir man tik atsitiktinai pasisekė 
sužinoti. Suprantu, kad p. Dėdinas neiš
drįsta pasiskelbti : žurnalo numeris kaštuoja 
tik 2 šil., gal tik keli tenupirks ir paskelbus, 
o jam gal teks apmokėti už skelbimą. Tad 
jis privačiai pasiūlo tiems, su kuriais turi 
ryši; ir viskas.

. Vienos leidyklos atstovas kelia minti, kad 
šiame krašte gaunamas ir pardavinėjamas 
knygas reiketu recenzuoti " Brit. Lie
tuvyje.” Del to reikalo seniai buvo tari
amasi, redakcija mielai pritaria, bet vis dėlto 
nebuvo galima igyvendinti. O skaitytoja 
reikia iš anksto su knyga supažindinti, ir 
tikimės, kad netrukus tai bus vykdoma.

Vis dėlto pagrindinis dalykas yra spaudos 
platintoju tinklas, kurio ligi šiol neturėjome.

NAUJIEJI KNYGNEŠIAI — spaudos 
platintojai iŠ šio darbo nepraturtės, bet be 
ju mūsų knyga turės baigti dienas. Kas gi 
šitai gali leisti . . . Niekados !

Džiugi naujiena : Lietuviu S-ga yra pasi
ryžusi aplinkraščiu paskatinti visus savo 
skyrius, kad jie paskirtu i šitokį darba 
linkusius žmones spaudos platintojais. 
Paskirti čia net sunku : tiesiog reikes pak
viesti. Kai visuose skyriuose, visose stovy
klose bus atsidėję spaudos platintojai, 
knygnešiai, tada gal pasitvirtins ir mūsų 

duomenys, kad čia gali būti išplatinama 
bent 1.000 egz. geros knygos.

Tiesa, Lietuviu S-ga atstovauja ne visoms 
leidykloms. Ar tai labai svarbu. Ne. Jei 
bus platintoju tinklas, tai ir privatūs 
atstovai gales sueti i sąlyti su tais knygne
šiais. Del to niekam nebus skriaudos, tik 
lietuviškiems reikalams naudos!

Lietuviu S-ga, platindama knygas, turi 
didžiai lanksčia tvarka. Platintojas užsisako 
platinti (kreditan) tiek ir tokiu knygų, kiek 
ir kokiu jis numato galėsiąs išparduoti, o už 
parduotas atsiskaito kiekvieno menesio gale. 
Jei kurios knygos vienas kitas egzempliorius 
lieka kitam menesiui, atsitiktinam pirkėjui, 
Sąjungą del to nerūstauja, nes tik šitoks 
platinimo būdas yra pats sėkmingiausias. 
Šituo keliu ilgainiui turėtu pasukti ir visi 
atstovai, stengdamiesi padėti knygai surasti 
skaitytoja, o skaitytojas gales ja lengvai 
paimti.

Gegužes menuo, nuskaidrintas pavasario
saule, žavėdamas žmones pasipuošusia 
gamta, nejučiomis kelia tikinčiųjų sielas 
dangopi ir suburia, jas apie visu šventųjų 
žvaigžde — Marija, "tremtiniu Motina.

Marija nepaprastai pamilo ir mažute Lie
tuva. Ji panoro, kad lietuviai, nuvargę po 
sunkiu darbu, ateitu Jos pasirinkton vieton 
ir iš širdies pasimelstu.

Vilniaus Aušros Vartai, Pažaislio vienuo
lyno bažnyčia, Šiluva, Z. Kalvarija — 
Marijos pasirinktos vietos, iš kuriu Ji pyle 
gausiu maloniu besimeldžiantiems lietu
viams. Net paskutinio karo metu Ji 
nušvietė kuklia Girkalnio bažnyčia, šauk
dama visus prie atgailos ir karštesnes Jos 
Sūnaus meiles.

Šių metu gegužes menuo randa lietuvius 
išsisklaidžiusius plačiajame pasaulyje. Randa 
juos Sibire, randa Lietuvoje, Vokietijoje, 
Anglijoje, Australijoje, Kanadoje, Ameri
koje ...

Gegužes menesio Globėja, tremtiniu 
Motina, rand alietuvius tremtinius pasaulyje 
kuris persisunkės materija, savanaudiškumu, 
egoizmu. Kai pavargęs lietuvis darbininkas 

-grižth vakare namo, ji vilioja moderniško 
gyvenimo patogumai ir piešia nuo dvasinio 
pakilimo. Lietuvio tremtinio dvasia šiandien 
išstatyta dideliam mėginimui; arba ji atmes 
visus gundymus ir išliks skaisti, arba 
nusilenks laiko stabui ir supilkes. Kitokio 
kelio nėra.

Kovojančios tautos vaikai iš menesi save, 
savo tauta ir tėvynė, savo ateities viltis 
sudeda tremtiniu Motinai Marijai po kojų.

Išsisklaidė tremtiniai žino, kad ryšys su 
dangumi, su dangaus Karaliene Marija 
garantuoja jiems dvasini "tvirtuma, realu 
viltinguma, — del to visa ši puošnu pavasa- 

(nukelta i 4 psl.)

Tas ” ne ” išliko pastovus.
Kito kelio nebuvo, turėjau ko nors 

griebtis. Gavau Rokiškio apskrities sekre
toriaus vieta. Kiek skausmo ir ašarų mačiau 
tuomet Almos akyse, kai ja turėjau palikti, 
prižadėdamas niekad jos nepalikti.

— Nežinau. Pranai, bet jaučiu, kad mums 
skirtas skaudus kelias, — ištiesdama virpan
čia ranka tarė ji. Mūsų skaudaus išsiskyrimo 
liudininkais buvo senos obelys, kurios 
liūdnai ošė daina jau žengiančiam žeme 
rudeniui.

Aš padovanojau jai žiedą, lygiai toki pat, 
kaip ir aš sau pasilikau, su monogramomis 
ir datomis.

— Tebūna tai mūsų tyrios ir nuoširdžios 
meiles prisiminimui.

Paliko ji tuomet sodo pakraštyje stovinti, 
nelaiminga . . . Rudens vakaras jau tiese 
savo rankas ant žemes.

Nemiegojau ta nakti. Jaučiausi, kaip 
drugio krečiamas, o visokios mintys piešte 
plėšė galva. Klausiau pats saves, — kodėl 
gi mums tokia žiauri skirta dalia . , .

Aš išvažiavau, bet mano širdis ir jausmai 
liko aksomo akyse. Liko prie gražiu 
Luodžio pakrančių ir prie nedidelio seno 
sodo, supančio menka trobele, kurioje 
gyveno Alma.

Darbas nesiseke. Rašiau ir piešiau ir vėl 
iš naujo pradėdavau. Dienos slinko nuo
bodžiai ir lėtai. Mano pilka nuotaika 
paįvairindavo tik Almos laiškai, kuriuos 
gaudavau beveik kasdien. Laišku nuoširdu
mas ir gili mintis stebindavo mane. Man 
atrodė, kad kiek aš nesistengdavau, — mano 
laiškai buvo blankesni, ne tokie, kokie turėjo 
būti, nors rašydamas visa savo siela i juos 
iliedavau.

Taip bego laikas. Baigėsi žiema. Jau 
puošėsi medžiai ir laukai žaliu apdaru. 
Pavasaris džiugino žeme ir žmones.

Bet tas džiaugsmas buvo slogus. Politines 
naujienos drumste gamtos grožio pajutima, 
siege siela. Ir štai viena birželio popiete 

eme riedėti dulkėti bolševiku tankai, apkibė 
išvargusiais raudonarmiečiais. Keistai bil
dėjo miesto grindiny-, o žmones, nustebę ir 
išsigandę, žiūrėjo ir klausė vienas kita, kas 
čia darosi . . .

Keletą savaičių viskas ėjo savo vėžėmis, 
nors buvo jaučiamas kažkoks įtempimas. 
Bet neilgai trukus, kai prasidėjo ” apsivaly
mas ” nuo liaudies priešu, likau atleistas iš 
tarnybos. Nors mačiau atėjusias maža mums 
gero žadančias dienas, bet savyje džiaugiausi 
kad galėsiu vėl grižti i gimtąjį sodžių.

Alma džiaugėsi, kaip iš naujo gimusi. Vėl 
mes kasdien susitikdavome, vėl ja dažnai 
mačiau. Ilgas valandas praleisdavau su ja, 
tik trumpomis akimirkomis jos bego . . .

Tėvai vėl griaužesi del tos mano drau
gystes >r kasdien man prikaišiodavo. Aš 
įtikinėjau, aiškinau, kad šiais laikais turtas 
ir kilme maža reikšmes teturi, bet jie užsi
spyrė laikėsi savo nuomones.

Artėjo Kalėdos. Su Alma susitariau 
susitikti antra Kalėdų diena šokiuose. Kai 
mes atėjome, jaunimas jau linksminosi. 
Buvusieji padaužos šiandien jautėsi kuo 
laisviausiai ir su niekuo nesiskaitė. Man 
šokant antra šoki, priėjo vienas kažkur 
matytas vyriškis ir nemandagiai pastūmės 
norėjo imti Alma šokiui.

— Ne viliotinis dabar, gerbiamasis pone,
— Dabar ponu nėra, visi draugai — 

— supranti, -— atrėžė nepažįstamasis.
— Draugai tai draugai, bet šitaip elgtis 

negražu ! — valdydamasis atsakiau.
— Gerai. Gali šokti. Bet po šokio aš su 

tavim norėsiu pasikalbėti! Pasikalbėti be 
liudininku. Aišku!—mačiau, kad su manimi 
kalbas buvo smarkiai ikaušes.

— Labai gerai. Galėsime pasikalbėti, jei 
tamsta to nori.

— Lauksiu kieme, — kietai pasakė jis ir 
nuėjo.

Alma buvo išsigandusi ir neramiomis 
akimis žiūrėjo i mane.

— Kas jis toks, — paklausiau.

— Bronius . . . Tas pats, kuris mane iš 
anos gegužines palydėjo. Jis visa laika man 
ramybes neduoda.

Supratau, kad reikalą turėsiu su konku
rentu. Šokiui pasibaigus Alma norėjo eiti 
su manim, bet aš ja nuraminau ir išėjau 
vienas.

— Žodi vis dėlto laikote, — išdidžiai 
ištarė Bronius.

— Prašau, — buvo trumpas mano atsaky
mas.

— Kalba tarp mūsų bus trumpa. Perspėju 
tamsta, kad nuo Šios dienos baigtumei 
romana su Alma. Jei būtumei ne šios 
apylinkes žmogus, dar šiandien pačiam 
rasčiau vieta! — čia jis padare pauza, 
atsikvėpė ir tarė: —Taigi, sakau, Alma 
priklauso man. Jeigu nuo jos geruoju 
neatsitrauksi, tai aš reikalą sutvarkysiu 
pagal savo nuožiūra. O dabar gali spausti, 
kur nori, tik pagalvok ir gerai atsimink, apie 
ka buvo kalbėta. Patarčiau.

— Tamsta man įsakymus duodi, — su 
ironija paklausiau konkurento.

— Tuo pačiu laiku prieš mane sublizgo 
pistoleto vamzdis.

— Greičiau dink iš akiu ! Man užtenka, 
kad dvejus metus kramčiau pirštus, dabar 
pats galėsi mane pakeisti.

Mačiau, kad su girtu gali būti trumpi 
reikalai. Išėjau.

Po poros dienu gavau Almos laiška:
” Brangus Praneli,

nežinau, kodėl mums likimas tokius 
spąstus stato. Tėvas man griežtai uždraudė 
kur nors išeiti. Bijau, kad nelikčiau 
beprote. Bronius kasdien pas mus ir visuo
met su tėvu geria. Prikalbinėja, kad mane 
leistu už jo. Sakėsi gaunas gera tarnyba ir 
galis kiekvienu metu ir man duoti. Matau, 
kad tęva baigia perkalbėti. Aš ir motina 
skėstame ašarose. Patark, Praneli, kas man 
daryti. Bronius pasakė, kad jei pamatysias 
mus kartu, tave nudesias be jokio pasigailė
jimo. Jis mane kalbina rašytis i komjau
nuoles ir tuojau už jo teketi.

Bet tu, Praneli, tikėk mano šventu 
žodžiu, geriau mirsiu, bet nepadarysiu tai, 
kas tau nepatinka. Pagalvok, gal tau 
geresne mintis atsiras iš šios padėties išsi
sukti.”

Žinodamas kokia galia dabar turėjo 
ivairūs gaivalai buvau bejėgis ka nors 
padaryti. įvairiausios kombinacijos pynėsi 
galvoje, bet kiekviena iš ju persvarstes, vis 
turėjau atmesti. " Bijojau padaryti koki 
griežtesni žygi, kad nepakenkus tėvams arba 
jai. Neviltis ir kančia mane visai vede iš 
proto. Ir taip slinko nedalios ir skausmo 
dienos. Jos nesusitikdavau, pasiguosdavome 
tik laiškais.

Viena diena gavau jos laiškuti, kuriame 
prašė tuojau susitikti, nes turinti labai 
svarbiu naujienų, kurias jai išpasakojęs 
girtas Bronius.

Sutartu laiku ir jos nurodytoje vietoje 
buvau.

.Ramybe dvelke gražus gegužes vakaras. 
Širdis neramiai plake, kažka negero jaute. 
Nekantriai laukiau pasirodant Almos. Ir 
tos minutes atrodė tokios ilgos . . .

Stovėjau miško pakraštyje. Buvo visiškai- 
ramu. Kažkas netoli manes trakštelėjo. Aš 
atsisukęs įtempiau klausa, bet vėl buvo 
ramu.

— Alma, tai tu . . . — pusiau garsiai 
pašaukiau.

— Nejudėk ! —? dūžtančiu balsu ištarė, lyg 
iš žemiu išdygęs, Bronius, laikydamas 
atkreipta i mane ginklą.

Sekundes naikino tūkstančius kylančiu 
minčių. Argi tai galėjo būti pačios Almos 
paruošti spąstai . . . Argi . . .

Kraujas užvirė, ir pusiau nesąmoningai 
smogiau kumščiu jam i veidą. Pokštelėjo 
šūvis, ir pajutau karšta dilgejima kairiajame 
petyje.

— O, Jėzau! Ar tai tau, Pranai! —dar 
išgirdau man pažįstama moteriška baisa, ir 
šilima užliejo visa kūną. Aš netekau 
sąmones.

(BUS DAUGIAU)
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LONDONAS. Lenkijos išeivija sekma
dieni minėjo savo tautos švente. West- 
minsterio katedroje buvo atlaikytos pamal
dos, kuriose dalyvavo Lenkijos Prezidentas 
Zaleskis, Premjeras Tamaševskis, gen. 
Andresas ir kiti.

KAIRAS. Egipto vyriausybe paskyrė 4 
milijonus svaru naujiems lėktuvams pirkti, 
už kuriuos bus nupirkta 400 lėktuvu.

ŠANCHAJUS. Šanchajaus gynimo vadas 
pareiškė, kad miestas bus ginamas taip, kaip 
buvo ginamas Stalingradas. Užsienio stebė
tojai betgi mano, kad Šanchajus ilgai negales 
išsilaikyti, nes jam pritruksią maisto.

ŠANCHAJUS. Iš miesto skubiai išgabe
nami archyvai, auksas ir kitos vertybes. Jos 
išvežamos ne i Kantoną, kuris dabar lieka 
Kinijos sostine, bet i Formozos sala, kurion 
koncentruojami dideli kiekiai ir amuncijos.

MASKVA. ♦ Milžiniškas kariuomenes ir 
suvarytos liaudies paradas, pirmos gegužes 
proga, tęsęsi keliolika valandų. Parada
priėmė Stalinas. Karinga kalba pasakė 
maršalas Vasilevskis, kaip ir paprastai, 
stipriai puldamas JAV ir Britanija.

KANTONAS. Maršalas Cang-Kai-Sekas 
išleido atsišaukima i kiniečius, kuriame sako 
kad kova prieš komunizmą nėra vien Kinijos 
reikalas, kad tai esąs reikalas viso laisvojo 
pasaulio ir jis tikis, kad toji kova bus 
laimėta po 3 metu.

VARŠUVA. Lenkijos statistikos biuras 
paskelbė davinius, kurie nusako, kad šiuo 
metu Lenkijoje tėra like tik 90.000 žydu. 
Prieš kara Lenkijoje buvo virš 2 mil. žydu.

NEW YORKAS. Amerikos radijas kas
dien skirdavo 90 minučių transliacijoms rusu 
kalba. Šias transliacijas emus labai stipriai 
trukdyti (rusai tam darbui ijunge net 50 
stočių), nuo šio laiko, kaip pareiškė atitin
kamas pareigūnas, bus transliuojama ištisa 
para ir transluojančios stotys būsiančios 
pastiprintos.

BONNA. Vakaru Vokietijos Konstitucinis 
susirinkimas Bonnoje nustatė, kad vakaru 
Vokietijos sostine bus Bonna arba Frank
furtas.

NEW YORKAS. Atsistatydino JAV 
Laivyno Ministeris Sullivanas.

RANGONAS. Po dvieju valandų kovos, 
Burnos vyriausybes kariuomene išvadavo 
Mandalai miestą iš komunistiniu sukilėliu 
ranku.

ŠANCHAJUS. Komunistai pradėjo smar
ku Šanchajaus puolimą. Maršalas Cang- 
Kai-Sekas atvyko i Formozos sala, kur yra 
sukoncentruota visa geriausia Kinijos 
kariuomene.

LONDONAS. Si ketvirtadieni buvo pasi
rašytas Europos Tarybos statutas-konstitu- 
cija.

I ruošiama Motinos Dienos minėjimą 
Manchesteryje, gegužes 7d. šeštadieni, 
vyksta DBLS Centro Valdybos sekretorius 
A. J. Kaulenas.

DBLS Centrinis skyriaus šaukia visuotina 
nariu susirinkimą gegužes 15d. 4 v.v. Lie
tuviu Klubo saleje Londone. Atsistatydinus 
esamai valdybai, bus renkama nauja. Visi 
skyriaus nariai prašomi susirinkime daly
vauti .

Kaip patiriame, nuo sekančio numerio 
juoku laikraštis “ Apuokas,” išeinąs 
Coventry, pasirodys jau spaustuvėje spaus
dintas. Laikraščio adresas — 38, Melville 
Road, Coventry.

Nottinghamo DBLS Skyrius suorganizavo 
mišru ir vyru chorus, kuriems vadovauja p. 
V. Untulis. Nors chorai dirba gan nepalan
kiose sąlygose, tačiau chorvedžio p. Untulio 
ir choristu pasišventimo dėka, jau sekminėse 
žada pirmąjį koncertą — choro krikštynas. 
Linkėtina šiam jaunam chorui su pasisekimu 
populiarinti lietuviška daina ne tik 
Nottinghamo, bet ir plačioje apylinkėje.

4 4 4
Manchesterio'Lietuvišku Organizacijų Tary
ba gegužes 7d., šeštadieni, ruošia MOTINOS 
DIENOS MINĖJIMĄ. Minėjimas bus Eccles 
St. Mary’s parapijos mokyklos saleje. 
Pradžia 6v. Po iškilmingo akto mancheste- 
riečiu ansamblio dalyviai atlieka menine 
programadainuoja ir deklamuoja. Programai 
pasibaigus—šokiai, kuriems grieš “Baltica. ” 
Vakaro patalpa iš miesto pasiekiama auto
busais 67, 10, 64 (pravažiavus Eccles auto
busu stoti, išlipti antroje sustojimo vietoje 
ir paėjėti kelis žingsnius atgal) įėjimas 2/6.

PARODA H ALI FAX E
1949 m. gegužes 14d. 2, 30 vai. Halifaxe 
atidaroma tautodailės ir, rankdarbiu paroda 
Blankfield Muziejuje, kurioje turės savo 
skyreli ir vietos lietuviai. Parodos atidarymo 
diena, mūsų jaunimas pademonstruos 
lietuviškus tautinius šokius ir bus pravestas 
krepšinio turnyras (Muziejaus parko 
aikštelėje).

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

SEKMADIENIO RIMČIAI
(atkelta iš 3 psl-)

rio menesi ypatingomis maldomis kreipiasi i 
savo Motina. Su visa kovojančia ir naiki
nama tauta, su partizanais, su mirštančiais 
tremtiniais mes iš visos širdies meldžiamės:

— Marija, leisk mums, viso pasaulio lie
tuviams, broliams ir seserims gyventi! Tegu 
mūsų tarpe būva stripi vienybe, nuoširdi 
meile ir užjautimas!

— Tremtiniu Motina, stiprink mūsų tėvus, 
brolius ir seseris rytu kapinyne, palaikyk ju 
jėgas, pateisink ju viltis !

— Leisk, Marija, susirinkti visiems, kaip 
bitelėms i avili, savo tėvynėn, kad Tavo 
koplytėlės ir bažnyčias išpuoštame padėkos 
ir meiles ženklais! . . .

PAMALDOS
MANCHESTERIO lietuviams pamaldos 
Notre Dame koplyčioje (Bignor St.) gegužes 
15d. 10, 30 vai.

ftfAi BEI BOMBA
Vienas rimčiausiu Londono laikraščiu 

“ The Economist,” tokia antrašte uždėjo 
vienam savo skiltyse atspausdintam straip
sniui.

Straipsnyje aptariamas atomines bombos 
pavartojimo ateities kare klausimas, tačiau 
daugiausia nagrinėjama Britanijos rizikos, 
dalyvaujant atominiame kare, problema.

Štai kai kurios to straipsnio įdomesnes

APUOKO KONKURSAS
Linksmybių laikraščio APUOKAS Redak

cija skelbia saloje gyvenantiems farmeriams, 
fabrikantams bei kitu laisvu profesijų 
savanoriams darbininkams konkursą — 
parašyti jumoristini reportaža iš savo pergy
venimo D. Britanijoj. Rašinėlis turi būti ne 
ilgesnis 500-1.000 žodžiu. Gali būti ir 
eiliuotas. Trys geriausieji premijuojama 
vertingomis knygomis. Be to, už atspaus
dinta rašinėli APUOKE bus mokamas 
atskiras honoraras (natūra). Rešinel us reikia 
prisiųsti iki šm. gegužes 20d. APUOKO 
Redakcijai, 38, Melville Road, Coventry.

Knygų leidykla “ Aistia ” išleido Angli
joje gyvenančio rašytojo F. Neveravičiaus 
knyga “ Dienovidžio Sutemos.”

“ Lietuviu Kalbos Vadovas ” jau atiduo
damas spaudai. Knyga leidžia “ Ventos ” 
leidykla.

DBLS paskelbtame tremtiniams Vokieti
joje šelpti vajuje surinkta:
Rūbu ir batu .................................  1964 svarai
Šokolado .......................................... 65 svarai
Muilo ................................................... 320 svaru
įvairiu daiktu (marmelado, ar
batos, kavos, kakao, cukraus, 
žuvies kon. ir kitokio konser- 1 
vuoto-maisto) viso......................... 133 svarai

Viso suaukota ... 2482 svarai 
Vajuje dalyvavo 41 DBLS skyrius ir 8 
paskirai gyvenantieji lietuviai. Surinktosios 
aukos, šiomis dienomis, išsiunčiamos Britu 
zonos Vokietijoje Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus įgaliotiniui.

Savame darže. foto — B. Brazdžionio

DĖMESIO! DĖMESIO!
Šio menesio antroje puseje, dienos 
šviesoje, pasirodys patobulintas, 
spaustuvėje spausdintas ir gausiai 
iliustruotas, su malonia šypsena- 
ponas

APUOKAS
Jis pasistengs praskaidrinti jūsų, 

pudingu apsiniaukusia nuotaika. Si, 
pasauliniu ivykiu naujienomis pri
krauta, jūsų džiaugsmui, numeri 
prašome užsisakyti išanksto! (38, 
Melvili.e Rd., Coventry). 
Paskiro numerio kaina — vienas 

šilingas ir šeši pencai.

NFORMACIJOlS
PAPIGINTI BILIETAI. Jau anksčiau 

esame rašė, kad EVW dirbantieji Agricultu
res Executive Committee žinioje gali gauti 
du kartus per metus papigintus keliones 
bilietus, aplankymui savo šeimų šiame 
krašte. Patiksliname, kad lygiai ta pati 
gali gauti ir tie darbininkai, kurie dirba ne 
minėtu komitetu žinioje, bet pas privačius 
ūkininkus. Del papigintu bilietu jie turi 
kreiptis i vietos Darbo M-ijos ištaiga (Wel
fare Officer), kurios žinioje jie yra. Pažymė
tina, kad šeimos nariais laikomi: žmona, 
tėvai ir vaikai, jei jie yra prašytojo išlai
komi. Jeigu EVW neturi jokiu giminiu 
šiame krašte, kurie negyvena drauge su juo. 
tada jo “namais” yra skaitoma ta vieta, 
kurioje jis pats gyvena ir dirba ir papigintu 
kelionių lengvatos jam nėra taikomos.

Paskutiniu laiku tarp EVW buvo pas
kleisti atsišaukimai, kuriuose buvo raginama 
visus EVW stoti i “ Union of European 

vietos:
“ Tenka konstatuoti, jog egzistuoja 

nemalonus faktas, kuriam reikia pažvelgti 
tiesiai i akis : jeigu yra pasaulyje kraštas, 
kuris del savo mažos teritorijos, tirštai 
nusėtu miestu ir del lengvo pasiekiamumo 
oro puolimams yra ypatingai geras taikinys 
atominei agresijai, tai šis kraštas neabejo
tinai yra Britanija. Tikriausiai, tai nėra

ŠIS BEI 1AS
Generolo Eisenhoverio motina, kuriai 

nepatiko jos pirmųjų sūnų Arthuro ir 
Edgaro pravardžiavimas “ Art ” ir “ Ed,” 
nutarė sekančiam savo vaikui (dabartiniam 
generolui) parinkti toki varda, kad jis 
negalėtu būti sutrumpintas. Ir ji pakrikštijo 
Dwight vardu. -“ Tikrai, niekas jo negalėjo 
sutrumpinti ” pasakė karta generolas — “ir 
tokiu būdu tapau pramintas “ Ike.”

— Ar naujas vaidinimas baigėsi laimingai, 
— paklausė Jonas draugo, grįžusio iš teatro.

— Taip, kiekvienas buvo laimingas, kad 
jis baigėsi, — atsake šis.

— Ko verki, — klausia vaiko.
—-Tėvas pavadino motina žąsimi, o 

motina tęva kvailu asilu ... *
— Tai kogi tu verki . . .
— O kasgi ištikruju tada aš esu . . .

-4-4-4 .
Kai vyras gimsta — žmones' klausia; 

“ Kaip jaučiasi motina,”* Kai vyras vedasi 
—'žmones stebisi: “O, kokia žavinga 
jaunoji I” Kai vyras miršta-žmones klausia : 
“ Kaip dideli palikimą gavo žmona.”

Dievas, sutverdamas moteri, nepaeme iš 
vyro dail smegenų ar kojos, bet tik šonkauli. 
Taigi, moteris nėra skirta būtį vyro_yirši- 
ninku ar verge, o greičiau artimiausiu daiktu 
prie jo širdies.

John Newton Baker.

Dar Charlie Chaplin karjeros pradžioje, 
jam būnant rytuose, buvo paskelbtas kon
kursą s-varžybos, pamėgdžioti Chaplino 
vaidyba. Asmeniui, kuris geriausiai imituos 
aktoriukomika, buvo paskirta premija — 
sidabrine taure. Kitiems, — mažesnes vertes 
dovanos. Konkurse nutarė dalyvauti ir pats 
Chaplinas. Varžybų komisija pripažino 
Chaplinui tik . . . antraja premija, nežino
dama, kad tai yra pats komikas Chaplinas.

—SKELBIMAI
LONDONO LIETUVIU SPORTO 

KLUBAS
Lietuviu Klubo saleje, 345a, Victoria 

Park Road, 
gegužes 14d. (šeštadieni) 

rengia
ŠOKIU VAKARA

Groja. geriausias orkestras. įėjimas 
2 šil. Pradžia- 8 v.v. Pabaiga —

11 .30 v.v.

4 CENTRINIO SKYRIAUS NARIAMS ♦ 
Gegužes 15d. (sekmadieni) 4 vai. p.p. Lietu
viu Klubo saleje, 345a, Victoria Park Road, 
London, E.9., šaukiamas Centrinio Skyriaus 
visuotinas nariu SUSIRINKIMAS. Darbo
tvarkėje— paskaita, valdybos pranešimas 
valdybos rinkimas ir kit. Dalyvavimas, 
Londone gyvenančiu nariu, būtinas. Kvo
rumui nesusirinkus po valandos ivyks susi
rinkimas, kuris bus teišetas, nežiūrint 
atvykusiu nariu skaičiaus.

DBLS, C. S. Valdyba.

1949. gegužes 6.

Voluntary Workers ” (Europos Savanoriu 
Darbininku S-ga), pasirašyti tūlo M. Jova
novic. Tuose atsišaukimuose kalbama apie 
reikalą susijungti i viena organizacija 
visiems EVW ir tuo būdu ginti savo teises 
bei pagerinti gyvenimo sąlygas ir 1.1.

Turint galvoje, kad visu tautu EVW 
organizacijos šiuo metu jau yra sudarė 
derinamaji-tarporganizacini komitetą, kuris 
jau kuris laikas sėkmingai dirba ir santy
kiauja su Darbo Ministerija bei kitomis 
valdžios ištaigomis ir gina visu EVW teises, 
šios naujos organizacijos steigimas yra labai 
įtartinas. Ar kartais per šia organizacija 
nenorima įvesti Trojos arklys mūsų tarpan. 
Kas tie steigėjai ir kodėl apie juos iki šiol 
niekam neteko girdėti. Šioji aplinkybe ir 
visas darbas yra įtartinas, todėl mes kvie
čiame visus lietuvius 'EVW nesiduoti 
suvedžiojamiems, atsiminti, kad ir šiame 
laisvame krašte nuo provokatorių nevisada 
galima apsisaugoti.

priežastis nugrimsti i kraštutini pesimizmą, 
o juo mažiau šis faktas galėtu pateisinti 
bandymus su panika bėgti nuo tarptautiniu 
įsipareigojimu i kvailiu rojų, kuriuo yra 
mintis išlikti neutraliems pasauliniame 
konflikte.

Mūsų krašto saugumas kaip tik yra 
grindžiamas Atlanto Pakto, vadinasi, defen- 
zyvines sąjungos su tais kraštais, kurie .savo 
geografines padėties ir teritorijos platumo 
dėka nėra tiek išstatyti pavojui, kaip Bri
tanija,, ir kurie dėka to atima agresoriui 
vilti pasiekti sprendžiama pergale, pavarto-
jus netikėta puolimą.

Totalitarine valstybe Europoje, kuri žino, 
jog turi skaitytis su JAV, aišku, ne taip jau 
lengvai gales pasiduoti pagundai paglemžti 
vieniša Europa, vien tik puldama pustuzini 
Britanijos miestu.”

■ Straipsnio autorius toliau iškelia minti, 
kad karine atomines bombos verte yra 
ribota, kad vien tik jos pavartojimas 
neprivers Rusijos kapituliuoti kare. Tas 
argumentas turi du galu, vadinasi, jeigu 
Rusija pasigamintu atomine bomba, ji taipgi 
negalėtu laikyti saves turint savo rankose 
visus laimėjimo šansus. “ Aišku, šiuo metu 
Rusija neabejotinai turi žemyno kariniu 
pajėgu persvara Europoje bei Azijoje ir, 
reikia manyti, ta persvara išlaikys, nors 
josios laipsnis gales būti žymiai sumažintas, 
Vakarams apsiginklavus ir sustiprinus šiapus 
Sovietu įtakos sferos esančiu kraštu ginybos 
galimumus.

Tikėjimu jėga paremtoje diktatūrinėje 
santvarkoje tasis karinis dominavimas ne
abejotinai turi sukelti norą veržtis priekin 
tiek, kiek tasai veržimasis gali būti atlieka
mas nebaustinas, kol jis neneša pavojaus 
savo kraštui bei ten viešpataujančiam 
režimui. Bet, jeigu karo žygis ligi Biskajos 
įlankos ir Viduržemio jūros negali apsaugoti 
puoliko nuo pasibaisėtino kontrpuolimo iš 
oro, jeigu už karinius, nors ir sėkmingus, 
žygius tenka apmokėti savosios pramones 
žlugimu, tada pagunda pradėti agresyvųjį 
kara rimtai mažėja.”

Kaip matome, šie “ The Economist ” 
išvadžiojimai visiškai sutampa su W. 
Churchillio paskutines kalbos mintimis, 
taipgi žinomas Amerikos žurnalistas W. 
Lippman iškelia ta pačia minti, teigdamas, 
jog JAV gali kirsti Rusija, smūgius, pačios 
būdamos Sovietu smūgiams nepasiekiamos. 
Toji aplinkybe, Lippmano nuomone, veikia 
ta prasme, kad Sovietai neišdrįsta pavartoti 
savo karines persvaros net tokioje vietoje, 
kaip Berlynas, kur kariniai jie visiškai 
dominuoja ir kur vakariečiu igulos tėra tik 
smbolines.

Ir visi tie išvadžiojimai visvien neiš
sprendžia pagrindines misles: ar Sovietai 
jau nori karo, bet bijo, ar jie dar jo nenori 
ir taip pat bijo. G. PUŽAS.

Joana Dumčiute, kilusi iš Sakiu aps. 
Burgaičiu km. dabar gyvenanti Anglijoje 
prašoma atsiliepti, arba žinantieji jos adresa 
prašomi pranešti Aldonai Norkaitytei, gyve
nančiai Pike-House, Littleborough, Lancs.

VLADAS MALCTAUSKAS. A.E.C. Hostel 
Pathhead/Ford, Midlothian, Scotland, 
IEŠKO Kvietkausko Juozo, Traku apskrt. 
1947 metais atvykusio darbams i Britanija.

Manchesterio lietuvišku organizacijų taryba 
gegužes 7d šeštadieni, ruošia MOTINOS 
DIENOS MINĖJIMĄ.

Minėjimas ivyks Eccles parapijos St. 
Mary’s mokyklos saleje. Pradžia 6 vai. Po 
iškilmingosios dalies bus šokiai.

5 vai. greta šios mokyklos esanč oje 
bažnyčioje ruošiamos lietuviškos gegužines 
pamaldos.

Iš miesto vakaro vieta pasiekiama auto
busais 67. 10, 5, 64. Pravažiavus Eccle® 
autobusu stoti, išlipti antroje sustojimo 
vietoje ir paėjėti keletą žingsniu atgal.

I vakaro- iejimas 2/6.

Du lietuviai nori susirašinėti su lietuvaitė
mis, nesenesnemis 24m. Rašyti—Member
ship C. No. 1044 ir 472, Miners Hostel, 
Forest Town, Mansfield, Notts.
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