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ISEItLYXO lt LOK. AHA Mlflll
Tai neabejotinos vakaro laimėjimas. Keturiu valstybių konferencija gegeužes 23 d. Paryžiuje

Tročiadieni, viena minute po 12 vai. 
nakties .traukiniai vėl pradėjo kursuoti tarp 
Berlyno ir Vakaru zonų ir visi keliai buvo 
atidaryti susisiekimui. Tuo būdu 10 menesiu 
trukusi Berlyno blokada pasibaigė. Tuo 
pačiu laiku ir Vakarai nuėmė savo kontr- 
blokada, taikyta rusu zonai.

Prislėgtos nuotaikos Vakaruose, apie 
kurias rašeme pereita savaite dar prieš 
blokados nuėmimo paskelbimą, nepasikeite 
ir Šiandien tebejaučiamas rezervuotumas 
oficialuose pranešimuose. Tas abuojumas 
suprantamas, nes besiartinanti UŽs. r. 
ministeriu konferencija kelia tiek daug 
Htmkiu problemų, kuriu teigiamam išspren
dimui dabar dar vis nesimato pagrindo. 
Keliamas ir dar vienas klausimas, — kokios 
galėtu būti pasėkos, jei Paryžiaus konferen-

cija nepasisektu . . . Niekas nenori tikėti 
rusu nuoširdumu, nes ju atstovu kalbos JTO 
posėdžiuose to visai nerodo, lygiai kaip ir ju 
darbai. Šios visos aplinkybes ir kelia rimto 
susirūpinimo busiančios konferencijos pasi
sekimu, nors visi pripažista, kad šioji 
konferencija bus labai svarbi ir sunki. 
Sunki todėl, jog manoma, kad Rusija 
padarys dar daugiau nuolaidu Vokietijos 
reikaluose ir Vakarams reikes parodyti 
didele išminti, kad neatsisakant nuo princi
piniu dalyku ir nesutinkant su Sovietu 
nuolaidomis, neduoti Kremliui propagan
dines medžiagos.

Paryžiuje susirinks b<!feeik visi nauji 
žmones, ankščiau nedalyvavę keturiu valsty
bių konferencijose, išskyrus Bevina. Jau 
aišku, kad JAV atstovaus Achesonas (vietoj

Marshallio), Prancūzija — Shumanas (vietoj 
Bidault), Kremlių — Višinskis (vietoj Molo
tovo).

Numatoma, jog Rusija sieks vieningos 
Vokietijos sudarymo ir teises i Ruhro krašte 
kontrole. Sovietu zonos ekonominis gyve
nimas yra katastrofiškoje padėtyje ir ji yra 
reikalinga Vakaru paramos, todėl Sovietai 
gali padaryti eile politiniu nuolaidu.

Konferencijoj numatomi šie klausimai: 1) 
Reparacijos, 2) Rusu numatomas pasiūly
mas atitraukti 
Vokietijos (Su 
negali sutikti, bet tas gali duoti Rusijai 
propagandines medžiagos), ir 3) Vokietijos 
vienybe, ko nori tiek Vakarai, tiek rusai, 
bet abu partneriai visai skirtingai supranta 
ta vienybe.

BEVINO PAŽADAI
Skubotas Britanijos Užs. r. Ministerio 

vizitas Vokietijoje, be abejo, buvo padary
tas ryšyje su ivykstančia keturiu .valstybių 
konferencija, kurioje bus svarstomas Vokie-

IŠ JUNGTINIU TAUTU SUSIRINKIMO DEBATŲ
Rusija akiplėšiškai puola Britanija ir JĄV4?ę$

Rusijos parodytas " taikingumas ” Ber
lyno blokados klausime visiškai nesiderina 
su . ju atstovu elgesiu JTO susirinkime. 
Viename iŠ posėdžiu, kuriame buvo svarsto
mas Ispanijos klausimas. Sovietu atstovas

• ypa^ įžūliai puolė Vakaru valstybes. Jis 
kaitino JAV ir Britanija, kad šios ruošian
čios santarvės sutarti su Ispanija, nukreipta 
prieš. Rusija. Jis tvirtino, kad Cps abi 
valstybes teikiančio); Ispanijai karinius 
lėktuvus ir kitas karo medžiagas. Vakaru 
delegatai tai griežtai paneigė ir šiuos kalti
nimus pavadino ” nepagristu melu.”

Sle debatai iškilo svarstant Bolivijos, Peru 
ir Columbijos pasiūlyta rezoliucija, siūlančia 
tuojau pradėti normalius diplomatinius

santykius su gen. Franco vyriausybe. Poli- 2/3 balsu daugumos, kas vargia i bebus 
tinis Komitetas čia rezoliucija priėmė 25 galima pasiekti.
balsais prieš 16 ir 16 susilaikė. Dabar ta Toji pati Komisija pasiūlė visumos susi
kausima turi svarstyti visumos JTO sesija rinkimui priimti Izraelio valstybe i JTO. 
ir rezoliucijos priėmimui čia jau reikalinga Tas klausimas irgi netrukus bus svarstomas.

Kas Slepiasi Po Rusijos Nuolaidomis?
Toks Kremliaus nusižeminimas Berlyno 

blokados klausime duoda labai daug medžia
gos įvairiems spėliojimams. Pasauline 
spauda, nagrinedama susidariusia padėti, 
prieina išvados, kad Sovietai arba labai 
blogai jaučiasi ir yra priversti ieškoti išeities

iš katastrofines ekonomnes padėties, arba 
. . . kas nors slepiasi po tomis visomis 
nuolaidomis, ko dabar dar negalima numa-

okupacines kariuomenes iš 
kuo Vakarai jokiu būdu

VOKIEČIAMS

Lenku Ambasada Londone Šnipu lizdas?
Antradieni Manchesteryje prasidėjo vieno 

lunko (Marian Kaczmarek) teismas, kalti
namo šnipinėjimu svetimai valstybei. Jis 
dirbo pagal instrukcijas, gaunamas iš Lenki
jos karinio atašė padėjėjo Kajdy, kuris 
reikalavo žinių apie JAV bazes Britanijoje 
ir apie kitas karines paslaptis, k.t. anglu 
aerodromus, atomo bombas ir 1.1. Minėtam 
Kaczmareku, buvo patarta rinkti žinias ir 
apie čia esančius lenkus bei ukrainiečius. 
Tam reikalui jis buvo užverbavęs viena

ukrainieti (Zygmund Balush), kuris tačiau 
po nekurio laiko apie ta, pranešė policijai. 
Policija iŠ karto neatidenge šnipu, bet 
pavedė minėtam ukrainiečiu, ir toliau 
" bendradarbiauti ” su lenku, vaidinti šnipo 
role, kaip ir ankščiau. Atėjus reikiamam 
laikui, šnipas buvo suimtas ir atiduotas 
teismui.

Nėra jokios abejones, kad Berlyno *' šalta 
kara ” Vakarai laimėjo, ir tai tik dėka “ oro 
tiltui,” kuris savo sėkmingumu nugalėjo 
rusiška užsispyrima, ir lygiai del to, kad 
Berlyno gyventojai nepasidavė suviliojami 
gražiems bolševiku masinimams, bet kantriai 
neše sunkia našta ir visur bendradarbiavo 
su Vakarais. Tai yra nuopelnai, galu gale, 
ir ne vien vokiečiu, tenka priskirti ju dali 
ir . . . Sovietams, kuriu įvestas politinis 
režimas rytu zonoje taip nuteikė vokiečius 
prieš juos pačius. Dąbar net tvirtinama, 
kad jei rytu zonai būtu suteikta laisve 
pasisakyti, toji zona tikrai būtu kur das 
daugiau antikomunistine nei vakaru.

rijos reikalas. Mr. Bevinas, matyt,, rado 
reikalo pats asmeniška, užtikrinti vokiečius, 
kad ju laisve nebus parduota ir kad jie gali 
tęsti ir toliau Vakaru Vokietijos kūrimą. 
Dėmesio vertas buvo jo pareiškimas^ kad 
oro transportai (vadinamas oro tiltas) tarp 
Berlyno ir vakaru nesustos ir blokada 
nuemiis. Skaitoma, kad šiam nepaprastam 
nutarimui reikia ieškoti pateisinimo čia: a) 
nepasitikejimag Sovietais ir b) geri praktiški 
oro manevrai, pasiruošimu, karo meto 
transportui ir laikymas pakankamu oro 
pajėgu Vokietijoje,

Savo vizito rtiefu, parėjusi savaitgali, 
Bevinas turėjo visa eile svarbiu pasikalbė
jimu su sąjungininku ir vokiečiu atstovais 
Berlyne ir Vakaru zonose. Jiems Bevinas 
davė toki pažada: “ Britanija nesutiks su 
niekuo, kas gali sunaikinti vokiečiu laisve ir 
atimti teise demokratiškai gyventi ir 
?>idaryti laisva ir nevaržoma vyriausybe.” 
Aiškiai pataikaudamas vokiečiams, Beyinas 
kalbėjo: ” Jis noris tikėti, kad Britanija, 
Prancūzija ir Vokietija niekuomet nebebus 
priešai, bet dirbs kartu žmonijos gerovei.” 
Ministeris pripažino tuos sunkumus, su 
kuriais teks susidurti ateinančioje konferen
cijoje, bet jei galima tik bus prieit, prie 
susitarimo, toks susitarimas bus padarytas 
ir jis norėtu tikėtis, kad gali ateiti toks 
laikas, kada bus igyvendanta taika 200-tams 
metu.

Bevino vizitas žymiai pataisė vokiečiu 
ūpą, kuris buvo puolės ryšyje su besiarti
nančia konferencija. Del rūp’mos vokiečiams 
Vokietijos rytu sienų revizijos, Bevinas 
pareiškė, kad ši klausima turėtu iSnagrineti 
speciali komisja ir sienos galutinai turinčios 
būt, nustatytos per ateisiančia Taikos 
Konferencija.

VOKIETIJOS KONSTITUJA 
PRIIMTA

Aštuonius men. trukusios derybos bei 
giačai del Vokietijos konstitucijos, tarp 
rraariu partijų, buvo skubiai baigti ir kon
stitucija buvo priimta 53 balsais prieš 12. 
Prieš projektą balsavo 2 komunistai ir 6 
krikščionys demokratai, kuriu nuomone 
konstitucija per daug palanki socialdemo
kratams, ir dar 4 kitu partijų nariai. 
Vokietija bus Federaline Respublika, susi
dedanti iš provincijų su atskira's parlamen- 
taift ir vyriausybėmis ir vieno bendro 
federalinio parlamento bei centrines vyriau-

KARAS ORO BANGOMIS TARP RYTU IR VAKARŲ AŠTRĖJA
VAKARAI PADIDINO RADIJO STOČIŪ SKAIČIŪ IR GALINGUMA—BOLŠEVIKAI SUSTIPRINO 

TRUKDYMUS. - KARE” DALYVAUJA 141 RADIJO STOTIS

Rusija, norėdama užtverti kelia Sovietu masto trukdymą radijo stočių, translinojan- 
gvventojams sužinoti teisybe apie taį kas čiu rusu kalba žinias, perduodamas is 
dedasi pasaulyje, pradėjo negirdeto iki šiol Vakaru. Sovietai vartoja naciu technika,

STAMBULAS. Iš Turkijos pranešama, 
kad čia netrukus laukiamas su vizitu JAV 
Sekretorius Achesonas.

MIMSTEKIS D. K
Gegužes 2d. Ministeris B. K. Balutis, 

kartu su kitu Pabaltijo valstybių minis- 
teriais, atsisveikinęs Britu okupacines 
valdžios pare gūnus, pro Herforda grižo i 
savo nuolatine būstine-Londona. Per savo 
10 dienu Britu zonoje vešėjimo laikotarpi 
Garbingasis Svečias aplanke per 20 lietuviu 
stovyklų, pasakė dvasia st prinančiu žodžiu, 
patyrė tremtiniu lietuviu jausmus ir lūkes
čius, pamate j u gyvenimo ir darbo sąlygas.

HONG-KONGAS PAVOJUJE
Kinijos komunistu kariuomenei besiver- 

šiant i pietus, Hong-Kongo saugumas atsi
dūrė pavojuje, Hong-Kongas yra britu juru 
tvirtove ir svarbus strateginis punktas, 
kuriame, be kariniu interesu, koncentruojasi 
ir svarbūs prekybiniai reikalai, liečia visa 
Kinija. Britu vyriausybe praeijusia savaite 
pasiuntė ten pastiprinimus lėktuvais, gink
lais ir kariuomenes. Pap Idytas ir karo 
laivynas Kinijos vandenyse. Šie ryžtingi 
britu žygiai atitaisė pašlijusi ju prestyža, 
kuris buvo krites po incidento Jangstes 
upeje. Nors Hong-Kongą gina tik 6.000 
britu kariu, bet jo paėmimas būtu neleng-

vas, nes jis iš visu pusiu yra pasuptas jūros. 
Gi kinai komunistai neturi pajėgesnio 
laivyno ir iš viso abejojama, kad jie ryžtųsi 
tokiam akiplėšiškam žygiui, kuris galėtu 
visai sugadinti ju santykius sti Vakarais.

Komunistu kariuomene jau yra Šancha
jaus priemiesčiuose, kur vyksta smarkios 
kovos.

Britu fregata " Amethyst,” kuri buvo 
komunistu apšaudyta, ,tebera toje pat 
vietoje ir jai komunistai uždraudė iš vietos 
pasijudinti.

S uo metu didžiausias komunistu puolimas 
yra nukreiptas i pietų Kinija, i turtingiausias 
provincijas— Kiangsi ir Hunau.

tik dar labiau padidintoje formoje, bet savo 
esme yra visiškai panašūs vartotiems 
Geobelso metodams karo metu.

Britanija ir JAV tai akylai iki Šiol ir 
nesieme kontrpriemonių tam pataisyti, -tike- 
damosios, kad 'Sovietai sustabdys ta 
nepaprasta bangu kara. Tačiau paaiškėjo, 
kad juo toliau, tuo tas trukdymas didėja, 
todėl ir Vakarai ėmėsi atitinkamu, priemonių 
tam " karui atsispirti ir sudaryti sąlygas 
sovietiniam žmogui išgirsti tiesa H Vakaru. 
Nuo pereito šeštadienio Britanijos ir JAV 
radijo stotys pradėjo kontr-puollma. Buvo 
paleistos net 61 radijo stotis, parinkto 
galingumo (BBC ir “ Voice oi Amkrica ”), 
kurios pradėjo labai dažna transliacija .rusu 
kalba ir nuolat kaitaliojo bangas, kad truk
dytojai negalėtu greit susigaudyti, tuo būdu 
tikėdamos, kad nors maža dailę tu stočių 
gales būti girdima Rusijoje ar Jos okupuo
tuose kratuose. Klausytojams Rus joje buvo 
patarta ieškoti tokiu bangu, kurios yra 
mažiausiai trukdomos. Pirma diena 25% tu 
stočių buvo laisvos nuo trukdymo. 14 likusiu 
trečdalis buvo gerai girdimas pradžioje. bet 
trukdymas prasidėjo vėliau, Rusia ijunge 
šiam darbui net 80 galinga radijo stočių, 
kurios siunšia nepaprastai stiprius Morzės 
signalus tomis pačiomis bangomis ir, ž noma

NEW YORKAS. JT O susirinkimas priėmė (transliacija padaro nebe manoma klaustytls. 
rezoliucija, kuria vėl leidžiama JTO nariams Dabar diena iš dienos šis savotiškas karas 

aštrėja ir šiuo metu tik 7 stotys tėra 
girdimos iš 61.

Maskvos radijas apkaltino Vakaru radijo- 
fonus trukdymu ir neleidimu žmonėms 
klžastytis tikru žinių iš Rusijos radijo stočių.

. BALUTIS GltĮZO
Šioje kelionėje ponas Ministeris ne tik 
tremtyje gyvenantiems tautiečiams ikvepe 
vilties ir pasitikėjimo šviesesne ateitimi, bet 
ir pats jautriai išgyveno susitikimo su savo 
broliais momentus. Ypač jautrus buvo 
Ministeris mūsų mažiesiems.

Blombergo latviu filmininkai ministeriu 
lankymas, Blomberge, Detmolde ir August- 
dorfe nufilmavo ir ju kalbas iraše i magnite- 
fono juostas. (” LŽ ” N.)

Uždarytas Kelias Kanadon ?
Iš neoficialiu šaltiniu patirta, kad Brita

nijoj gyvenantiems ir EVW kategorijai 
priklausantiems tremtiniams, išvykimas 
Kaiiadon (kurie ten neturi giminiu) yra 
sustabdytas. Ta fakta patvirtina neišdavi
mas vyzu asmenims, kuriems jau buvo 
numatyta net ir išvykimo data.

pasiusti savo ambasadorius i Ispanija. Kaip 
žinome, 1947 m. JTO susirinkimas . buvo 
priemes rezoliucija rekomenduojančia nu
traukti diplomatnius santykius su dikta
toriaus Franco valdoma Ispanija.
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JEI PRADĖJOME, IR BAIKIME! SIAUROJE ĮVYKIU PARAŠTĖJE
(iAlAA GAU SUSISUKT!

Rašo— P. B. Varkala
Didi. Britanijos Lietuviu Sąjungos 

PirmininJias
Nuo paskutinio DBLS atstovu suvažiavi

mo, kuriame buvo nutarta isigyti Lietuviu 
Namus Londone, praėjo jau beveik 7 men. 
Buvo pravestas namu akcijų pirkimo vajus, 
kuras, deja, nepasieke lauktu rezultatu. Iki 
šiol yra parduota tik 1413 akcijų ir gauta 
£53. 1. 10. auku. Taigi, šiuo metu Namu 
Fonde yra £1469. 1. 10. Deja, užtokia suma 
tinkamesnių namu Londone neįmanoma 
isigyti.

Turint galvoje, kad šiame krašte yra virš 
15.000 lietuviu, toks išpirktųjų akcijų skai
čius yra nepaprastai mažas. Analizuojant 
turimus davinius matyti, kad yra žmonių, 
kurie Labaį duosniai prie "šio darbo prisidėjo, 
bet didesnioji dalis visiškai jokio intereso 
neparodė. Štai paminėkime tik keletą 
stambesniu akcininku: po £30 pirko tik du 
—- p. P. Peleckas ir P.B.V., po £20 — p. V. 
Leonas, po £12 — p. A; Tamošiūnas, po 
£10 — p.p. V. Jurevičius, K. Rašymas, A. 
Čepulis, ’ Tėvai Marijonai Londone, B. 
Žebelys ir V. Prūsaitis. Taipgi buvo ke- 
liosdešimts žmonių, .kurie pirko po 8, 6, 5, 
4, 3. ir 2. svarus. Pasirodo, kad ta visa 
skaičių akcijų išpirko tik 936 asmenys! Kur 
gi dingo likusieji tūkstančiai šio krašto lie
tuviu^ Nejaugi ju materialines sąlygos yra 
tokos sunkios, kad jie nebegaletu sutaupyti 
bent viena švara tokiam svarbiam reikalui? 
Bet juk ir aukščiau paminėtieji beveik visi 
yra EVW, kurie atvyko iš Vokietijos be 
jokio skatiko, bet suprasdami reikalą, 
surado galimumą prisidėti prie akcijų išpir
kimo, palyginus nemažomis sumomis. Antai 
p. Sadūnas, šešių žmonių šeimos galva, 
taipgi EVW, žemes ūkio darbininkas,
nupirkęs viena akcija prašo dar daugiau! O _
štai p. V. Paulionis, taipgi pabėgėlis, siunčia 
visa savo savaites uždarbi £4. 4. 10. ir rašo :

Sis kuklus savaitinis uždarbis siunčiamas 
ne todėl, kad yra perspektyvos būtį dali
ninku, bet kaip lietuvio, pareigos jausmo 
verčiamo nes tik bendromis jėgomis dirb
dami atsieksime norimu rezultatu . .

Kalbant apie atskiru DBLS skyrių pas
tangas, išplatinti namu akcijas, irgi matosi 
didžiulis skirtumas. Antai TRELISKE 
skyrius (pirmininkas p. V. Akelaitis), turė
damas tik 57 narius išpardavė 150 akcijų ! 
O štai Bradford© skyrius, turintis 91 nari 
teišplatino tik 4 akcijas . . . Būtu galima 
duoti ir daugiau panašiu pavyzdžiu.

Nejaugi mes apleidę Lietuva ir po dideliu 
vargu atvykę i ši krašta pamiršome, jog 
esame.lietuviaį ? Nejaugi mes manome, kad 
šios pastangos tėra tik tuščias reikalas, be 
jokio3 reikšmes lietuvybės palaikymui šiame 
krašte ir be didesnes svarbos iš viso Lietuvos 
vadavimo bylai? Ir nejaugi daugma iš mūsų 
jau suskubo pasidaryti tokiais, kaip kai 
kurie Srpallthamo lietuviai, kurie pasišventė 
garbinti stikliuką ir pasidarė prisiekė žaliojo 
stalo mėgėjai ? . . . Nejaugi mes jau pamir
šome, kad didesni darba galima atlikti tik 
bendromis jėgomis. Vertėtu tik prisiminti 
Nepriklausomos Lietuvos kooperatyvus — 
Pienocentro, Lietūkio ir Maisto, kurie išaugo 
i didžiules organizacijas vien iš smulkiu 
inašu, iš kuriu susidarė dideli kapitalai. 
Taip, vertėtu daug ka prisiminti ir daug ka

Berlyno blokados nuėmimas ir " Keturiu 
Didžiųjų ” užs. r. min. konferencija bemaž 
jau ivyke faktai. Blokada būsianti nutraukta ' 
gegužes 12, konferencija prasidės gegužes * 
23. Vadinasi, kai malonūs skaitytojai 
skaitys šias eilutes, blokada jau būsianti 
praeities prisiminimo, kuone istorinis, daly-

Vokiečiu Konstitucine Taryba priėmė 
Vakaru Vokietijos konstitucijos' projektą. 
Komunistine kiniečiu kariuomene veržiasi i 
pietų Kinija, žygiuoja bemaž be pasiprieši
nimo i Kantoną, Britai stiprina savo igula 
Hon-Kongo saloje (pietų Kinija). Preziden
tas Trumanas pareiškė tikis Sovietu gera 
valia, užmezgant derybas del Vokietijos, o 
Sovietu kontroliuojama komunistine Ber
lyno ir kitur spauda rašo, kad sutikti su 
Sovietu pasiūlymu derėtis Vakaru valstybes 
privertęs visiškas "oro tilto” nepasisekimas 
. . . Girdi, to nepasisekimo paveikti, 
vakariečiai " susipratę ” ir sustabdė savo 
“ karo kurstymo ” politika . . . Vakariečiai 
gi praneša apie rekordinius pastarosiomis 
dienomis " oro tilto ” pasisekimus.

JAV Kongrese vyksta kova del kreditu 
paskyrimo Europai ginkluoti bei ūkiniai 
remti, o taipgi kyla diskusijos, ar JAV 
pasiusiančios kariuomene automatiškai, jei 
sovietai užpuls Norvegija, ar kuria vakaru 
Europos sostine, ar Prezidentas gales išsiųsti 
pagalbon kariuomene, nelaukdamas, kol 
Kongresas apsvarstys klausima —- skelbti 
kara ar ne.

Kai dalis entuziastu Amerikoje ir kitur 
vakaruose jau pranašauja “ šaltojo karo ” 
pabaiga ir džiūgauja, kad pagaliau mokesčiu

Rašo—G. PUŽAS ištikruju taktinis pasitraukimas, o ne eilinis 
propagandnis bei drumsčiamasis triukas) 
Europoje ir komunizmo triuinfalini laime- 
jima Kinijoje.

Išeinant iš premisos, jog Sovietu pasitrau
kimas Europoje yra tikrai taktinis politikos 
keitimas, atrodytu keista, kodėl jis vykdo
mas dabar, kai kitame kovos “ karštame ” 
fronte komunizmui sekasi ir jis baigia užlieti 
400 milijonu žmonių gyvenama šąli,. Kodėl 
Sovietai griebiasi naujos politines taktikos 
Europoje", jeigu Tolimuose rytuose kiniečiu 
komunistu rankomis jie sugebėjo suduoti 
smarku smūgi savo europiniams." šaltojo 
karo ” priešams?

Atrodo, nedaug suklysime, jei viso to 
priežastis suvešim i šiuos kelis punktus : 1) 
Prancūzijos ir Italijos dar nepavyko ,su-

mokėtojas gales atsikvėpti (mat “ šaltajam 
karui” skiriama-53 centai nuo kiekvieno 
dolerio įmokamu mokesniu), Sovietai susti
prino save ofenzyva “radijo kare” 
nustelbdami " Amerikos Balso ” rusiškas 
audicijas, o JAV ir Britanija nuo praėjusio 
šeštadienio pradėjo kontrpuolima, i jung
damos i darba net 61 radijo stoti, kurios 
pranešinės žinias bei komentarus rusiškai.

Jeigu prie šito viso dar pridursime kiek 
seniau įvykusius Šov. Rusijoje personalinius 
pasikeitimus pačiose politinio aparato 
viršūnėse ir panašius, tebevykstančius pasi
keitimus JAV politiniame ir net kariniame 
aparate (gen. Maršhallio, Forrestalio ir komunistinti ir, atrodo, Maršhallio" Planui 

veikiant artimiausiu laiku nepavyks, 2) bet 
kuri nauja smarkesne sovietu ofenzyva 
europinio “ šaltojo karo ” fronte grėstų 
“ karštuoju karu,” kurio sovietai bijosi, nes 
jam nėra tinkamai pasirenge, 3) Atlanto 
Paktas ir po jo sudarytieji kariniai susitari
mai nedviprasmiškai rodo, jog vakaruose 
esanti šiokia tokia valia agresijai pasiprie
šinti, 4) Vakaru Vokietijos valstybes orga
nizavimo pasisekimas gresia išmušti sovie
tams iš ranku be galo stipru, galintį vokie- 
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dabar Royallio, prez. Trumano štabo virši
ninko admirolo Leahy, Vokietijos kar. 
gubernatoriaus gen. Clay pasitraukimus)— 
gausime šių dienu pasaulines politikos rai
zgyną, kuri benarpliojant sukasi politiku 
galvos, — ne tik eiliniu piliečio.

Suvede betgi tuos įvykius, faktus ir žinias, 
vienus su kitais, sustatė, juos kerčiose ir 
padare šiokia tokia tvarka, galime rizikuoti 
kiek susiorientuoti ir paieškoti kokiu išvadų.

Visu pirma turėtume sugretinti du daly
kus— sovietini pasitraukima (jeigu tai

KALBĖKIME ATVIRAI BET NEPERDEKIME
Rašo—A. PUŽAUSKAS

P. A. Brutenis, kalbėdamas apie vaiku 
auklejima Britanijoje (" Brit. Lietuvis ” 
Nr. 18) iškelia skaudu ir aktualu klausima. 
Visiems, o ypatingai čia gyvenančiu lietu- 

_  ____ ____  ________ , ____ ____ v_____ viuku tėvams, yra svarbu, kad svetimoje 
Namai Londone turėtu būti ir kokiu būdu žemeje ąugąnti mūsų naujoji karta gautu 
jie numatomi eksploatuoti. Kiekvienam 
turėtu būtį aišku, kad jo inašas bus saugiai 
sunaudotas ne vien tik akcininko asmeniškai 
naudai, bet ir šio krašto, lietuviu gerovei

■ Niekas neprašo dideliu-nepakeliamu sumu, 
—sudekime tik visi lietuviai po viena švara 
ir nebeturesime gėdos prieš kitas panašioje 
padėtyje esančias tautas, kurios dabar jau 
turi savo namus ir gali kur kas gražiau savo 
veikla plėsti ir gilinti.

Taip, tai vis dalykai,, kurie verti gilaus 
susimastymo;

Centro Valdyba nutarė pratęsti namu, 
akcijų pirkimo vaju iki birželio 30d. Iki to 
laiko, reikia tikėtis, kiekvienas lietuvis 
atliks savo pareiga ir tuo prisidės prie 
pastatymo šiame krašte mūsų tremties pa
minklo — LIETUVIU NAMU LONDONE. 

Baigiant reiketu prisiminti mūsų Minis- 
terio p. B. K. Balučio žodžius: “TAS 
DARBAS GALI BOTI DAR PLATESNIS 
IR SĖKMINGESNIS, JEIGU LIETUVIU 
S-GA VIETON BASTYTIS IS KAMPO I 
KAMPA ĮSIGYTU SAU NUOSAVA IR 
PASTOVIA GOSTA-SAVO NAMUS . . . 
GERIAUSI LINKĖJIMAI ATLIKTI PRA
DĖTĄJĮ DARBA.”

AUKA, bet indelis, kuris atstovauja tam 
tikra dali turto, kuris laikui atėjus duos tam 
tikra pelną. Siame numeryje yra paduotas 
C. Valdybos aprašymas, koki Lietuviu

sveiko, lietuviško galvojimo pagrindus.
P. Brutenis, kad būtu aiškiau, duoda 

mums žinių apie angliška mokykla. Jis, gan 
nuoširdžiai sušukęs “ Neleiskim jaunimui 
žūti! ’ ’ paima mus už rankos ir atsargiai 
praveda per angliškos mokyklos kiemą, kur 
vaikai lx>ksuojasi ir skaito “ komikus,” 
nueiname kartu i kiną, kur cypiame kartu 
bežiūrėdami krimialiniu žiaurybių. Klasėje 
gauname progos pamatyti, kaip tinsta 
nusikaltėliu vaikigaliu kupros po mokytojo 
lazda ir, pagaliau, išeiname kartu su penkio- 
likunečiaie i gyvenimą. Niekas, mūsų 
nepaklausia ar mokame skaityti-rašyti (ir 
kur ten mokėsi tokia mokykla išėjės !) . . .

Negaliu sutikti su tokiu p. Brutenio 
angliškos mokyklos atvaizdavimu. Ne tiek 
jau daug Britanijoje beraščiu. Ir neatsi
menu, kokiu ten ypatingu “ dvasiniu verty
bių ” mes išsinešdavome iš savo pradžios 
mokyklos. Ir varles mušdavome ir ‘‘iš 
plunksnų ” palošdavome, mokytojui i kede 
smeigtuką ikišdavome ir Tom-Mix'a su 
Tarzanu dievinome, o boksas, “ Špagos ” ir 
“ ragatkes ” irgi buvo mėgstami mūsų jaunu 
dienu palydovai. Mokyklos kiemai viso 
pasaulio mokyklose panašūs viens i kita.

Nekalbėdavome rožančiaus ir mes savo 
mokyklos kieme. Skirtumas tik, kad ten 
buvo sava mokykla, savi mokytojai ir ne 
cementinis, bet lietuviška žolyte apaugės 
kięmas.

Toliau p.- Brutenis. vaizduodamas blogo 
britu aiiklejimo rezultatus, rašo: “kas 
toliau jo nosies-tas visai jam nesvarbu. Kad 
šaudo rusai anglus Berlyne, kad kiniečiai 
komunistai žudo britu jūrininkusimperijos 
sūnūs del to nesijaudina.”

Vieton atsakymo to paties “ Brit. Liet.” 
18 nr. skaitome: “Britu visuomene jautriai 
pergyvena komunistu išsišokimus ir ypač 
Kinijos ginkluotąjį incidentą.” Esą komu
nistu partijos gen. sekretoriui vos pavyko 
pasprukti iš sales, prie kurios 5.500 žmonių 
lauke jo pasirodant. Abejoju, ar toje minioje 
daug Tjuvo angliškosios diduomenes.” 
Teko Škotijoj dirbant sutikti visa eile čia 
gimusiu lietuviu, kurie nors baigė tik vie
tines pradžios mokyklas, buvo puikūs, dori, 
draugiški vyrai, su kuriais galėjai pakalbėti 
ne tik apie " šunis, futbolą, kates,” bet ir 
apie viską, kas dedasi pasaulyje.

Man prisimena kažkur skaitytas pasakoji
mas apie viena žurnalistą, kuris atvyko 
pirma karta i Prancūzija ir nakčiai apsistojo 
pasienio viešbutyje, kurio šeimininke turėjo 
gražius vario spalvos plaukus. Kitą diena, 
žurnalistas aprašydamas įspūdžius savo 
laikraščiui paraše: “Moterys Prancūzijoje 
daugiausia raudonplaukes ”...

tekau sąmones.

bendra darba, kuris taip naudingas lietuviš
kam reikalui.

Mes neprašome auku. AKCIJA NĖRA JZ / P • Klezas

ir mes neturime daryti per greitu spren- 
dimu apie svetimo krašto žmones ir 
institucijas. Sugebėjimas būti objektyviu ir 
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— Kas sU tamsta atsitiko? — Paklausė 
sesute, tikrindama pulsą, kai aš pramerkiau 
akis.

— Nieko vvatinuo. — atsakiau ir vėl ne-

llt MONOGRAMOS
V*/

per eiles griūvėsiu ir bunkeriu lydėjo. Tai 
buvo aksominiu akiu paveikslas, susietas su 
žiauria šeimos tragedija. Iš visur mintimis

ramūs šilai ošė ir kur buvau išvestas
Verutės, nei tavo Almos . . . Vienas Dievas neužmirštamam " ramunes” valsui . . .Tik trečia diena pradėjau geriau jaustis, 

o skaudus perštėjimas petyje nedavė ramy- 
į| bes. Kliudyta buvo i pati sanari.

Milijonai minčių degino protą. Negalėjau 
,7 suprasti, kaip ten viskas atsitiko. Tada 

pamiškėje kilusi itarima ant Almos turejaii 
f ten pat paneigti, nes po šūvio aiškiai girdė

jau jos išgąstingą šaukimą. Vadinasi, 
buvome abu išprovokuoti. Vienas tik klau
simas vis nedave man ramybes: kaip 
Bronius sužinojo mūsų susitikimo vieta -. . .

Viena diena iš pat ankstaus ryto pažadino 
P1 mane neįprastas bildėjimas ir mašinų

burzgimas mieste. Netrukus iš sessutes
sužinojau, kad bolševikai daug žmonių

B išveže. Vienas tos ligonines gydytojas irgi
buvo suimtas. Kodėl ir kur veža, niekas 
nežinojo. Griaužiausi, kad esu tokioje padė
tyje ir iš niekur jokios žinios negaunu. 
Nejaugi jie apie mane nieko nežino. Sesutei 

' buvau davės adresą, ji sakėsi parašiusi, bet 
; nei iš tėvu, nei iš Almos jau kelinta diena 
•• jokiu žinių nebuvo ..."

— Karas ! — Šaukdama i palata išiverže 
jauna, sesute. Visi kaip iš sapno, pakele 
galvas, susijaudinę ir nustebę nerado žodžiu 
ka pasakyti.

>. Šioji žin}a mane paveikė stiprinančiai. 
Pasijutau, tvirtesnis, troškau, kad tik 
greičiau pasveikčiau ir galėčiau pasiekti 
tėviškė. Širdyje džiaugiausi, kad gal ir mano 
laimei nusišypsos šis perversmas. Giliau 

p apie padėti nieko negalvojau.
Su triukšmu, šūviais ir gaisrais nesulaiko

moji bylševikine banga nuriedėjo rytu link.
Kąi palikau ligonine, frontas jau buvo 

nutolęs iki , Estijos. Po miestą vaikščio

švarūs vokiečiu kariai. Lėktuvu eskadriles
skrido i rytus, nešdamos vieniems laisve, 
kitiems mirti. Saule maloniai šildė. Vasara 
buvo pilname grožyje. Pasiskolinau dvirati, 
ir nieko nelaukdamas skubėjau namo. Nors 
iš po' ligos buvau nestiprus, sunkiai man 
sekesi kelione, prakaitas čiurkšlėmis bego, 
bet aš jo nejutau! Skubėjau namo, namo, 
kur tikėjausi rasti laimingus tėvus ir Alma.

Štai ir Luodis! O širdis taip nerami . . . 
Tik greičiau . . .tik greičiau! Štai ir 
tėviškė. Sargis pasitiko gerokai prieš namus. 
Man smelktelejo širdin . . . kodėl gi jis 
palaidas, taip niekad nebūdavo . . . Dar 
labiau nustebau, kai jau visai prie namu 
priartėjau ir niekas manes neišėjo pasitikti.

Kambarius radau tuščius, o juose didžiau
sia netvarka.

— Viešpatie! Kas čia dabar darosi . . . 
Kur mano tėvai?

Padėties nesuprasdamas, bet jausdamas 
kažka baisaus, jau buvau besedas ant 
dviračio važiuoti pas seserį Verute, kai iš 
lauko išgirdau baisa, kaukianti mane :

— Palauk, Pranuk! Kaip čia tave Dievulis 
dar gyva nešioja.

Dviratis iškrito iš ranku, ir nustebės 
žiūrėjau i pas mane artėjanti Almos tęva. 
Senukas atrodė baisiai pasikeitęs, pasenės ir 
sulinkęs.

— Dede, kas gi čia darosi, kur mano 
tėvai, kur Almate?

Ir sužinojau viską . . .
Buvau taip pritrenktas, taip paveiktas, 

kad nejutau nei saves, nei aplinkos . . . 
Lyg pro rūką išgirdau senuko žodžius:

— Nebera. Pranuk ,nei tavo teveliu, nei

težino kur jie dabar. Išveže visus, kaip 
gyvulius, apstotus enkavedistu . . . Suede 
tas judošius Bronius mus . .
sąmones netekusia, 
dabar jos gyva. Jau kelinta diena nebekelia 
iš lovos.

Senuko žodžiai ir _ _ .
mane, kaip įkaitintos geležies botagas. Prieš 
akis vėrėsi baisi bedugne. Nežinojau nei 
kur eiti, nei ka pradėti. Senukas guodė 
mane, nors, mačiau ir jutau, jis pats buvo 
reikalingas paguodos, šilimos.

Skausmas išvijo mane iš tėviškės. Negalė
jau ten likti, kur buvo tiek skaisčiu valandų, 
kur buvo supintos visos gražiausios svajones 
ir kur, šiuo metu, siautė tuštuma ir sielvar
tas. Palikau ūki senuko žinioje, pavedžiau 
jam tvarkytis, kaip išmano, pats iškeliavau 
. . . Išėjau nešinas sielvarta ir žaizda šir
dyje. Nebemielas buvo gyvenimas, norėjau 
dvasinio poilsio ar mirties . . .

Ahnute irgi, 
išsivežė . . . Motina

šj baisi tragedija aižė

Po keturiu menesiu nuo šio liūdno ivykio 
jau buvau ten, kur kas valanda geso šimtai 
jaunu gyvybių, kur griaudė patrankos ir 
ramiai kurtas gyvenimas ėjo i šipulius, smigo 
lėktuvai, tratėjo, kulkosvaidžiai, sprogo 
granatos, o nelaimingųjų dejavimai mirties 
agonijoje šiurpu pripildydavo žemiškąjį, 
žmogaus rankomis sukurta, pragara.

Ėjau visur. Nejutau jokios, baimes 
jausmo, nejutau pagarbos gyvenimui. Ne 
viena drauga, pažinta uniformoj, tižbęriau 
svetimos žemes smiltimis ir ne viena j u 
užmitšau. Tiktai vienas paveikslas nebuvo 
pamirštas, kuris mane iš apkaso i apkasą ir

Taip prabėgo daugiau kaip dveji metai, ir 
niekas manyje nepasikeite. Joks juokas 
neužkrete manes, niekur neradau nei 
džiaugsmo, nei poilsio.

Kartais užklysdavo vienas kitas laiškas, 
daugiausia nuo jos tėvo, kuris rašydavo apie 
tvarkomąjį ūki, apie mažus niekus, kurie 
supo jo gyvenimą. Taip viskas man buvo 
tolima, nereikšminga, nemiela. Užsimiršima 
rasdavau pavojuje, kovoje, kur susitikęs 
priešą akis i aki, jausdavausi tartum 
palengvejima, tartum kerštą už sugriauta 
gyvenimą, už tėvus, už Alma. Taip bego 
mano dienos . . .

Frontas jau gerokai buvo atmuštas i 
vakarus. "Jau antra karta kautynes ėjo tarp 
Charkovo ir Kijevo. Vokiečiu pajėgumas ir 
drausme palaipsniui griuvo, o rusu mases vis 
buvo neišsenkamos. Taip priartėjo 1943 
metu Kalėdos. Mažai ramiu dienu tebuvo: 
arba kautynes, arba pasitraukimas-begimas. 
Tik prieš pat šventes kiek aprimo. Grižau 
poilsiui i bunkeri. Tik man iejus, pasitiko 
balsai:

— Na, Pranai, ši karta tau net penki ’ 
laiškai! Laiminga tau diena.

Tai tikrai buvo kuo nustebti. Tiek laišku 
niekad nebuvau gavės. Letai, kaip ir visuo
met, piešiau ir skaičiau laiškus. Paėmiau 
treti j i iš eiles ir suvirpėjau . . . netekau 
žado . . . Nebuvo jokios abejones, — tai 
buvo jos ranka rašyta !
pro dantis, o laiškas virpėjo -raukuose, 
susijaudinimas kauste mane.

{bus daugiau)
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BRITANIJOS LIETUVIS ” les 13.1949.
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Manchesteryje Paminejom 
MOTINOS DIENĄ

Motinos Diena paminėjome gegužes 7. 
Prieš pradedant minėjimą, bažnyčioje atlai
kytos gegužines pamaldos. Minėjimo garbes 
prezidiume turėjome svečius iš Londono CV 
sekr. A. J. Kaulena ir iš Widnes kun. J. 
Steponaiti, taip pat dvi motinėlės auginto- 
jeles — Br. Mikalauskiene ir Gelažninkiene. 
Po kalbu P. Masiulis paskaitė liet, autorių 
kūrybos, gražiai padainavo R. Dargyte, Br. 
Mikalauskaite, K. Dargis ir A. Mikalauskas.

tumo ir nesibaigiančios jaunystes ideala •— 
Marija. Tai prisimindami Sleafordo lietuviai 
vyrai savo motinėlės, susirinko š. m. gegužes 
men. 1d. savo hostelio saleje jasias pagerbti 
su mintimi: Leisk Tave paguosti, mano 
brangioji mama, leisk nors paguodos žodžiu 
nušluostyti. Tau riedančias ašaras . . .

Minėjimo metu skaitė paskaita agr. J. 
Lūža apie Motinos Dienos reikšme. Minė
jimas baigiamas. Tautos Himnu. •

Laikas nuo laiko mus aplanko savo laiku 
buvęs Sleafordo lietuviu skyriaus pirminin
kas agr. J. Lūža, pasidalinti mintimis bei 
patirtais įspūdžiais savo naujoje vietoje . . . 
Tikimės, kad ir ateityje mūsų nepamirš.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus rinkliavai 
Sleafordo lietuviai irgi atsiliepe, surinkdami 
savo tarpe nemažo aprangos, muilo ir 
saldumynu.

D E M E S I O ! .
S-gos Centrui tuojau reikalingos žinios, 

liečiančios
JUOZĄ LA P E IKI, 

(apie 25 m. amt) šiuo metu esanti Londono 
psichiatrinėje ligoninėje. Juozas Lapeikis 
buvo sulaikytas Londono gatvėje ir apie ji 
neturima jokiu kitu daviniu. Ligonis, 
atrodo, bus praradęs atminti, i jokius klau
simus neatsakinėja. Ligonines vadovybe 
kreipėsi i DBLS Centra, prašydama suteikti 
apie ji daugiau asmeniniu žinių, kurios bus 
panaudotos sekmingesniam gydymui.

Geg. 28, Londono Liet, bažnytinis komite
tas, vargonų loterijos lošimo proga, ruošia 
KONCERTĄ su šokiais, kurie ivyks parapi
jos klubo saleje (345a, Victoria Park Rd., 
E.9) 8 v.v. Laike pertraukos bus skelbiami 
laimėjimai. įėjimas tik 1 šil.St. K.

D.B.L.S. Centro Valdybos Pranešimas

atliko Manchesterieči uir Eccles skyr. sekr.
A. Mikalauskas, padedamas kitu veiklesniųjų 
lietuviu.

Vėliau turėjome progos išklausyti A. J.
Kauleno pranešimo aktualiaisiais lietuviškais
reikalais. a-

Svetys iš centro, ta proga apžiūrėjo^
-Manchesterio Lietuviu Klubo naujasiasį
patalpas. į Visuotinam DBLS skyrių atstovu suvažia-

(k.b.) +vimui nutarus, lietuviu bendruomenes
_ __________________________________________ į pastangomis isigyti Londone namus, Centro 

į Valdyba, ta nutarimą vykdydama, akcijų

MOTINA GEROJI PATARĖJA

1467 m. balandžio^ 25. Gennazzano šv. 
Augustino atsiskyrėliu bažnyčioje buvo 
pakabintas naujas paveikslas. Jis vaizdavo 
nuostabiu veido bruožu ir meiliai padru
nančiu akiu Motina Marija su Kūdikėliu 
rankose.

Nuostabus Marijos veidas būre žmones, 
kurie kasdien karščiausiomis maldomis 
kreipėsi i Kūdikėlio Motina. Ir visu maldos 
buvo išklausomos, visiems užteko ganau 
maloniu.

I šita nuostabu paveikslą isižiūrejo ir 
sekantieji amžiai. įsižiūrėjo, kaip tyrinėto
jai i Dievo mintim rašytus Linksmo&ios 
Evangelijos puslapius. Savo keliu gi Marija 

malones pyle visais sekančiais amžiais 
Lurde, La Šalette, Fatimoje ...

Kristaus Širdis plaka nepaprastos meiles 
ritmu. Tačiau ne karta tokio pat meiles

krimto stinga žmonių širdyse. Gal del to 
-♦-tom g širdims ir laimes stinga. Juk laime 
į atneša nuoširdus tarnavimas Dievui ir gili
O, tačiau, ar J's yra pakankamai

ne nuosavybėn, o tik 30-35 metams. Gali! meile, 
atsitikti, kad savininkas ta laikinosios nuo-tšiandien mylimas? 
savybes teise prailgins sekančiam periodui

Kovo men. 20-27d. tėvu, Bružiko ir 
Markaičio buvo pravestos misijos.

_ _ „ , Mūsų širdžių tuštuma gali užpildyti tiktai
ir be papildomo mokesčio, nes čia taip yraįTa, Kuriai Viešpats pavede v'sus savo 

g' iel^si organizuoti pagrindini praktikuojama. Tačiau iš provizorinio!maloniu šaltinius. Ir Ji pati trokšta: “Kad 
namams pirkti kapitalą ir taip pat rinkti eksploatacijos plano toks namas jau galimaTpraturtinčiau tuos, įkurie mane myli, kad 
duomenis, kokie namai ir kurioje vietoje laikyti visiškai pelningu, nes per 30 metu!pripildyčiau ju indelius.” 
būtu pirktini. jau amortizuotusi net tris kartus, kai tuo! Mariją visa supranta, visa išklauso, pataria

Po eiles menesiu dėtu pastangų,- gauti tarpu normaliai, paprasto namo amortiza-!ir padeda. Visur kartu su mumis eina, 
tokie rezultatai, apie kuriuos Centro-Valdy- čijai skiriama 20 metu. Toki narna tektų! dalinasi mūsų likimu, atjaučia skausmus, 

pasirinkti iš tos serijos namu, kurie kara-!išblaško sutemas. Ir atleis visa, n€t nuo- 
lienes Viktorijos laikais Londone ir visametdeme; atleis, laukdama, kaip motina grižtan- 
krašte buvo pastatyti ir skirti atskiroms! čio vaiko. Ji ilgisi kiekvieno ir myli, nes 
didžiūnu šeimoms ir todėl dabar ju kainosįyra Motina. Motinos gerosios patarėjos šv. 
labai žemos, nes skirtiems tikslams jie jau. 
šiandien nebetinka, todėl pasiūla ju didele;; 
o paklausa labai maža. Paprasti tokie namai- 
turi 10-12 miegamųjų kambariu, po kelis; 
priėmimo kambarius, pora vonių ir rūsyje, 
didele virtuve su patalpomis įvairiems;

Tad padarius atatinkamus: 
kambariu sujungimus bei pertvarkymus,; 
tokg namas visiškai atatiktu numatytus, 
reikalavimus.

Šia proga, Centro Valdyba, norėdama: 
išsklaidyti tautiečiu įvairiausius klaidingus 
samprotavimus, pabrėžtinai pareiškia: 

a) Centro. Valdyba atmeta bet kokia 
minti, kad tuose namuose būti apgyvendinti: 
Centro Valdybos nariai arba Sąjungos

ba nutarė painformuoti visus s-gos narius 
ir taip pat s-gai nepriklausančius, bėt tuo 
klausimu užinteresuotus, tautiečius.

1) . Akcijų parduota viso už £1469.
2) . Kadangi galutinai susigyventa su ta 

mintimi, kad namai turi būti įsigyti tik ant
Spaudos platintojas p. Mašanauskast k.ome,rcinio pagrindo, t.y. kad ju eksplota- 

išleidžia spaudos reikalams ankieta, loja, duotu atatinkama pelną ir užtikrintu
t akcininkams akcijų tvirtuma ir bent mini- 

+ į malu jiems dividendą, be to, kad jie būtu
Mažėja lietuvaičiu skaičius Vienos sugrižoLP1?1111^110^ miesto vietoje, o ne kokiame sandeliams.

1 Vokietija, kartu su savais vykti 1 U.S.A, 
ar kitur, o kitos grižta i ligonines, kur 
materiales sąlygos vis tik yra geresnes. Šokiu 
grupe atsiduria suirimo pavojuje.

Vietiniai literatai ir žurnalistai balandžio 
men. 1d. proga išleido “ Apuoką.” Pasi- 
.sekimas didelis. Prireikė leisti II-ja laida. 
Vietos reikalams paskirtas specialus lapas.

priemiestyje, todėl konstatuojama, kad 
tinkamas numatytam tikslui namas turės 
kainuoti apie £5.000.

3) . Toki narna'galima būtu nupirkti ir
išsimokėtinai, grynais pinigais įmokėjus tik 
£3.000, tačiau tuo atveju bereikalingai 
tektų išmesti kredito ištaigai- apie £250 
(palūkanomis) metams už skoloje likusia 
suma. 1

4) . Centro Valdyba priėjo išvados, kad tarnautojai. ‘ Ju eksploatacija turės būti 
ta suma, kuria turėtu atiduoti vietos kredito pagrista visuomeniniais pagrindais, atsižvel- 
istaigom, geriau išmokėti akcininka.ins divi- giant i namu akcininku interesus, kad ju 
dendo pavidale kiekvienu metu pabaigoje, 
užtikrinant jiems 5% nuo įpirktos akcijų 
sumos, skaitant pagrindiniu kapitalu

p. p. Dikiniai pasiryžę! £5.000
Turi dokumentus vykti į KOKIE NUMATYTI NAMAI IR KOKS 

JU EKSPLO  AT ACINIC PLANAS
a) . Sąjungos centro įstaigos patalpai 

': S-gos raštinei,
Redakcijai-administracijai ir interesantams-- 
svečiams.

b) . Namuose turi būti, kad ir maža, sale, 
kuri galėtu būti panaudojama suvažiavi
mams, susirinkimams, vaidinimams, kon
certams, paskaitoms ir 1.1.

c) . Turi būti pakankamai vietos irengti 
lietuviu klubą, kuriame turėtu vyrauti jauki 
lietuviška atmosfera ,būtu patraukli lietu
viška virtuve, baras, poilsio, žaidimu bei

Metinis skyriaus nariu susirinkimas, ± skaityklos kambariai.
kuriame bus valdybos ir visu •komisijų-f- d)- Keletas kambariu įrengtu nakvynei, 

• apyskaitos, o taip pat ir nauju organu! kad pakeleivingi tautiečiai, pigiausia kaina, 
rinkimai iyyks gegužes men 22 diena. įgalėtu rasti prieglobsti.

± e). Namu eksploatacijos ūkvedžiui nuolat 
-- ——---------------------------------------------- :------ įgyvenamas (1-2 kamb) butas.

! KOKIOS NUMATOMOS IS ŠIO NAMO

IŠ žaliosios sleaiordo: . „ ...
-J, į b) Sales eksploatacija (SkaičiuojantPAUA1N Vrllib ! 50 savaičių) ......................................

Pajamos iš nakvynių (Nakvyne 1 
asm. 5-8 šilingai, už 5 .kambarius 
i para vidutiniškai iki £1) .......

Pajamos iš klubo (vidutiniškai po 
• £5 per 50 šeštadieniu ir 50 sek

madieniu) .....................................
Kasdienes klubo pajamos (200 

dienu po 10/-) ............................

Naujagimiu skaičius didėja. P. Kazlauskai 
'susilaukė sūnaus. Tai jau ketvirtas iš eiles;
Coventry.

Lietuviai nupirko jau trečius namus. Tai: 
“ Adomonio ir Aleksos ” b-ve.

Dramos artistai 
apleisti Coventry.
i Kanada.

Gegužes men. Id. kolonija minėjo MotinosLreikalinga 3 kambariai : 
Diena. Motinos pagerbtos įteikiant joms 
gėlės. Gurevičius paskaitė apie motina; 
idomia ir turininga paskaita. “Lietuviškos- 
mokyklos ” vaikai, vadovaujant Mikuckie-; 
nei. pateikė ištisa programa: deklamavo,- 
šoko ir dainavo. Dikiniaj. paskaitė Biliūno; 
“ Motina.” Sugiedojus “ Marija, Marija ”. 
ir Tautos Himną minėjimas buvo baigtas.

£200

£150
Gražiausia pavasario laika, kada atgyja ir- 

žiedais pasipuošia visa gamta, niekas taip; 
galiai ir prasmingai neišgyvendavo, kaip 
lietuvis ūkininkas savo žemes laukuose . . .; 
Pavasaris sieloje ir gamtoje susiliedavo i 
viena harmonija. Del to pavasaris lietuviui.*, 
artojui būdavo tikra švente. +e'

Nors ir tolį gyvendami nuo savo gimtines, į

d)
£300

£500

£100
purendami svetima žeme, kuri nepanaši i+ v £1

PAGRINDINES METINES IŠLAIDOS: 
gsmu, sulaukė pavasario, kaip ir savoį^ Ckvedžiu 1 metine alga .................... £ 5
brangioje Lietuvoje. į b) Virėjai (uz 100 dienu) ............

Štai ir gegužes menuo, kuris taip pat+c) Kartinėms patarnautojoms klubo 
primena turėtas savo tradicijas gyvenantį _ sueigu dienomis.............................r-.
savo gimtines padangėje, kada skambedavoį^ 
bažnyčiose ir kaimu seklyčiose giesmes!®) 
pagarbinimui amžinojo motiniškumo, skais-T1'

už 100 dienu)
£150
£100

Nuoma už žeme ..........
Mokesčiai .......................
Ūkines namu išlaidos

£75 
£130 
£150 
£145

Sukūrusius lietuviška šeima
MICHALINA VAITELICNAITE 

ir
STASI ALEKSA

sveikiname,
K. Kanapkis ir Co Twynholni 

lietuviai.

X £ Viso^E750
! GRYNAS PELNAS —£500

Jei visumos suvažiavimas neras reikalo 
f numatyti kitaip, pelnas būtu paskirstitinas 
į tokiu būdu : 
Į20% 
t20% akcijų išpirkimui ..............
_^50% akcininku dividendui (5?i 

±10%

viso pelno atsargos kapitalui ... £100
£100

talo) ............................................
bibliotekos bei inventoriaus 
papild ......................................

% kapi-

Motinos gerosios patarėjos šv. 
Mišių tekste rašoma: • .

— Per mus prarastas gyvenimas per Tave, 
Dievo Motina, vėl mums yra gražintas . . . 
Teisingumo keliais vaikščiojau . . . kad 
praturtinčiau tuos kurie mane myli, kad 
pripildyčiau ju indelius . . .

Kai pavalgęs lietuvis, grižes po dienos 
darbu, kuklioje stovyklos koplyčioje atsi
klaupia prieš Marijos paveiksią, jis jaučiasi 
turtėjas malonėmis, kurios plaukia pas. ji per 
Motinos gerosios patarėjos rankas.

Kalbėkime—neperdėkime
(atkelta iš 2 psl.)

, _____ ________ _____ j_ tolerancija irgi yra dvasios vertybes, kurio-
pinigai būtu saugiai investuoti ir neštu tani+m’s taip sielojasi p. Brutenis.

Ir šiaip ar taip eisime prie vaiku tautinio 
auklėjimo Rausimo, jis lieka aktualus. 
Reikalauti, kad anglu mokyklos derintųsi 
prie mūsų specifiniu tautiniu ir religiniu 
tradicijų, yra absurdas. Izoliuoti savo 
vaikus nuo svetimos mokyklos dvasios irgi 
negalime. Belieka nukreipti dėmėsi i vaiku 
vakarinės valandas ir atostogas. Kol kas 
daugumas mūsų vaiku gyvena'Stovyklose. 
;Ten iš mokyklos angliško kiemo jie patenka, 
■i “ dipukiška ” kiemą, kur viešpatauja

tikra pelną. ;
NAMU FONDO lėšoms koordinuoti, igyto- 

turto eksploatacijai vykdyti, akcininku; 
teises nustatyti, Centro Valdyba visumos- 
suvažaivimuį patieks išsamaus reglamento; 
projektą, kuris bus vykdomas ji visuotinam 
suvažaivimui patvirtinus.

MOSU bendralikimines tautos: ukrainie
čiai, lenkai, baltgudžiai ir latviai, visi pana-; 
sius namus jau įsigijo, taigi lietuviams atsi
likti ir lindėti svetimame užkampyje,

£250

£50

neracionaliai eikvojant pinigus už brangia „.tikrai kosmopolitine, d vašia. Motinos, knnu 
tikrai darosi nebepatogu, atsime-"daugumas dar ir dirba, (kalbu apie Hųlio 

i v i____ __ i____ ______ __ _____ _  '"‘‘ipiTnii tarn ‘4 Riimn vzil-nuoma, 1 _ .
nant, kad čia kartu vyksta nemažos reikšmes 
ne tik lietuviu, bet ir visos Lietuvos- 
reprezentacija.

KIEKVIENAS TAUTIETIS L 
turi įsisamoninti ir isitikinti, kad pirkdamas 
LIETUVIU NAMAMS isigyti akcijas, jis

šeimų stovykla) tarp dažnu “ ėjimu val
gyti,” skalbinių ir laišku toli gyvenančiam 

"vyriu, sunkiai beranda laiko pasikalbe- 
gaiutinai'-jimams su išsiblaškiusiais, nuo dienos 
:_i.j—--'♦’įspūdžiu pavargusiais vaikais. Taip jie ir 

paišo namus su britu vėliavomis ant stogo,

pačiu baisiausiu D.P.
nedaro jokios AUKOS o tik saugion vietom Raidžia svetimus žaidimus ir tarpusavyje 
padeda SAVO INDELI, už kuri savo laiku--kalbasi vokiškai, pačiu baisiausiu D.P. 
_____ j* j____  ____ y;___  _ ■"‘^nrormnžargonu.

Tačiau ir šiose sąlygose atsiranda žmonių, 
pradėjus" kurie, kaip gerb. kun. J. Kužmickis, 

__________ ___ ____ ________ r--atvažiavęs suteikti religiniu patarnavimu, 
busT skiriama" akcijų išpirkimui, jei atsiras"susišaukia lietuviukus i sale ir jiems papaso- 
norinčiu savo akcijas realizuoti. Tad per--koja apie .Dievo Motina, apie Nemuną, 
pirmąją dešimti metu visos akcijos gali būti"laumes,. apie tai, kas kiekvienam lietuviui 
išpirktos.

TIE, KURIE AKCIJŲ PARDUOTI-' 
REALIZUOTI NEPANORĘS, kas metai iš- 
pelno gaus tam tikra dividendą,- gi sumaže-; 
jus akcininku skaičiui dividendas gali pakilti- 
keleriopai.

TAIGI, CENTRO VALDYBA IR NORI,- 
kad šiuose namuose netik sutilptu visos; 
Didž. Britanijos lietuviškoje gyvenimo 
centriniai organai, institucijos, kad ne vien 
čia koncentruotųsi kultūrinis ir visuomeninis 
veikimas, bet kad ir kiekvienas pakeleivin
gas tautietis rastu čia jauku kampa, pigu, 
tėviškė primenanti maista ir padoria 
nakvine.

gaus didesnes, negu šiame krašte moka, 
palūkanas.

ĮSIGIJUS NAMUS ir juos
eksploatuoti, kas metai tam tikra dalis pelno

norinčiu savo akcijas realizuoti.

Namu akcijų platinimo terminas dar p ra-T 
tęsiamas dviems menesiams. Mes norime! 
tikėti, kad Tamstos įvertinsite ir suprasite! 
reikšme šių LIETUVIŠKU NAMU LON-! 
DONE, tuojau ir nedelsiant stosite i± 
akcininku eiles, tuo įgalindami greita isigi-! 
j ima taip svarbios mūsų veiklai priemones. į

Ypač kreipiamės i visus Sąjungos narius,-f- 
i visas Skyrių Vadovybes, -prašydami gy vo į 
reagavimo i ši kvietimą, nuoširdaus darbo + 
ir pastangų. RYŽTINGAI stokime i d arba, į 
kad galėtume ne tik mes, bet ir ateinančios-*- 
kartos didžiuotis mūsų tremties darbais! į

Didi. Britanijos Lietuviu S-gos +■ 
CENTRO VALDYBA t

Iartima ir miela ir apie ka daugumas pačiu 
!mažuju pipiru nėra nieko girdeje. Arba 
T ponios Valiene ir Klimiene, kurios nors 
^turėdamos savo rūpesčiu pakankamai, viepa 
tnioko stovyklos vaikus skambinti, kita — 
T tautišku šokiu ir dainelių.

I
* Ar nebūtu dalinis ir, gal, laikinas šios 

problemos išsprendimas, jei, palikdami 
didžiausia dali tautinio auklėjimo pareigos 
tėvams, dar turėtume viena ar kelis asmenis 
kurie, ar apsigyvenę šeimų stovyklose, ar 
kuo dažniau jas lankydami, skiepytu mūsų 
vaikams Tėvynės ir lietuvišku papročiu 
meile ir leistu jiems pažinti savo krašta, jo 
didvyrius ir priežastis, del kuriu jie turi 
vargti svetimame krašte.

Svetimoje padangėje sukūrus lietu
viška šeimos židinį, DBLS Notting- 
hamo sk. nari

p. VLADA SKVIRECKĄ ir
p. BRONE KRUNYTE, 

nuoširdžiai sveikiname, linkėdami 
gražaus ir ilgo gyvenimo.

DBLS Nottinghamo Skyr 
Valdyba ir Nariai

.GERIAUSIA SUTAUPYSI PIRKDAMAS LONDONO LIETUVIU NAMU AKCIJAS!
k 4 . 6
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Coventrio Lietuviu Kolonija Angazuojoma Filmai
PASAULYJE

(brcK

Gegužes 10-11 dienomis atstovas atvažiuos painformuosime Gerb. skaitytojus kitame 
dar karta su konkrečiu pasiūlymu ir planu. “ BL ” numeryje.

Smulkiau apie ši dideles reikšmes ivyki

DBLS Bradford^ skyriaus narius-es 
ir choristus-es,

JUOZĄ BALTADUONI su GRETA 
ASMYTE, 

KAZIMIERA KAKTAVICIU su 
LYDA-BERNADE TA GRINIŪTE 
ir LYDA ANDRIUKAITYTE su 

VYTAUTU LENAUSKU

sukūrusiems lietuViškus Šeimos židi
nius, nuoširdžiai sveikiname linkė
dami gražaus ir ilgo gyvenimo.

Bradford© Skyrius ir Choras

Gegužes 5 ir 6 dienomis Coven trio DBLS 
Skyriaus pirmininką aplanke Wessex Film 
Productions atstovas iš Londono ir tarėsi 
del ruošiamos pastatyti filmos iš DP (Pra- 
baltiečiu) gyvenimo).

M __ ____Būsimoje filmoje turėsią dalyvauti
BONNA. Ministeris Bevinas, kuris viešėjo Coventrio lietuviu choras ir šokėju grupe.

Berlyno, atvyko i Britu zona Vokietijoje, ’
kur turėjo ilgesnius pasitarimus su vadovau
jančiais vokiečiu politikais.

ŠANCHAJUS. Komunistine kariuomene, 
kuri laiko apsupusi Šanchajų, pradėjo 
pasirengimus atakuoti miestą.

ALŽYRAS. Prancūzija pasiuntė kariuo
menes pastiprinimus i Indokinija, kur šiuo 
metu eina kovos su Indokinijos nacionalis
tais.

BOMBĖJUS. Indijoje, Bombėjaus mieste, 
jįau kuris laikas vyksta komunistu keliamos 
riaušes. Vyriausybe pagrasino uždarysianti 
komunistu partija.

VARŠUVA. Lenkijos komunistine valdžia 
pradėjo akcija prieš Lenkijos dvasiškija, 
kaltindama ryšiu palaikymu su užsienyje 
esančiais lenkais emigrantais. Priežastį davė ( 
Lenkijos Primo Višinskio ganytojiškas ■ 
laiškas emigrantams.

BERLYNAS. Min, Bevinas britu kariams 
Berlyne pareiškė : “ Kova dar nepasibaigė. ”

KRONIKA

AMSTERDAMAS. Olandijos komunistai 
demonstravo prieš išlaipinimą Olandijoje 
britu artilerijos daliniu, kurie turi padėti 
apmokyti Olandijos kariuomene. Areštuota 
SĮ asmenys.

Savanoris Kūrėjas ir invalidas A. Dunauskas 
(*’ Excalibur Hostel ” Alsager, Stoke-on- 
Trent, Staffs) nuoširdžiai dėkoja p. J. Gyliui, 
Hostel The Grange, Horam, E. Sussex) už 
prisiminima jo varge ir atsiutima 10/-.

Bendroves atstovas apžiūrejjo B. Daubaro 
tautodailės rinkini, kuris taipgi bus filmuo
jamas.

i Lietuviu Savisuipos D-ijog Coventry
PRA AKSIMA S

Naujokaičio ir Br. Auštroto, del lešu stokos, 
nuo gegužes 7d. sustojo ejes. Viso išleista 
J35 numeriai. Lietuviškai tremties ben
druomenei besisklaidant nyksta ir kultūros 
židiniai, taip gražiai atlikę savo paskirti.

1949 gegužes 21d. Londono Lietuviu 
Klubo saleje (345a, Victoria Park Rd.) Sv. 
Onos Moterų Draugija, rengia Motinos 
Dienos minėjimą. Po menines dalies šokiai. 
Pradžia 7 vai. vakaro.

Ne tik materialiniu gerybių stoka, bet ir 
ypač stoka dvasinio peno i tremties gyveni
mą ineša daug skurdo ir nevilties. Šiandien 
mes sugebame pridengti savo kūną, švariai 
apsirengdami, bet mūsų sielose siaučia 
nykuma. Juo toliau juo didesni tampame 
dvasios paliegėliai, ypač po to, kai Vokieti
joje lietuviu spauda taip labai sušlubavo. Ji

Del technišku kliūčių šis numeris suvė
lintas.

Britu zonps Vokietijoje laikraštis “ Lie
tuviu Žodis,” leistas Baltu Centrines 
Tarybos Lietuviu skyriaus, redaguotas Pr.

Londono Liet, bažnyčios vargonų loterijos 
bilietu platinimo terminas baigiasi 21 
gegužes. Norintieji gauti bilietu prašomi 
kreiptis i kun. J. Sakevičiu, 21, The Ovai, 
Hackney Rd., London, E.2. Platintojai 
bilietu šakneles gražina iki 21 geg. virš 
nurodytu adresu.

Tev. J. BRUZIKO MISIJOS.
geg. 12-15, Nottinghame; geg. 16-19, Darley 
Moor; geg. 19-22, Hardwick, nr. Chester
field; geg. 23-26, Loxley Hall, nr. Uttoxeter; 
geg. 26-29, Leicester; geg. 30-birž. 2, Sutton 
Coldfield; birž. 2-5, Cannock Wimblebury; 
birž. 5-9, Alsager; birž. 9-12, Rochdale.

Galva. grali Susisukti
(atkelta iš 2 pusi.)

čius Veikti propagandini kozyri, 5) “ Šaltojo 
karo,” sena forma, tesimas Europoje galėtu 
paskatinti JAV Kongresą paskirti juo 
didesnius kreditus Atlanto Pakto signa
tarams apginkluoti bei ūkiniai remti.

Atrodo, nebūtu absurdalus ir toks prilejdi- 
mas, jog laikydamasis savo “ revoluciniu 
potvyniu bei atoslūgiu ” teorijos, Stalinas 
priėjo išvados, kad šiuo metu maža tėra 
šansu Vakaru Europai sukomunistinti, 
vaidinasi, tenka paieškoti laikinai kokio 
“modus vivendi,” šiaip ar taip laikinai 
sureguliuoti santykius ir laukti palankesnes 
rėvpliuciniems žygiams konjunktūros.

Šiokios ar tokios priežastys bei sumetimai 
privertė Sovietus keisti savo takt ka — viena 
yra aišku — Sovietai žino, ka daro ir kodėl 
tai daro. Ar tai būtu tik propagandinis 
triukas, ar laikinas nusileidimas, nebegalint 
toliau tęsti “ šaltojo karo ” ofenzyvos, pra
laimėjus Berlyne ir baigiant iš viso pralai
mėti Vokietijos reikalu, Sovietu žygis, aišku, 
yra nuodugniai apsvarstytas Politbiuro, turi 
Šioki ar kitokį konkretu tikslą ir to tikslo 
konsekventiškai siekia.

Kaipgi atrodo kitoje pusėje — Vakaruose?
^Negalima tvirtinti, jog Sovietu nusileidi

mas šukele Vakaruose nepaprasta optimizmą 
bei toli siekiančias viltis. Ypač Britanijos 
politikai bei spauda ir viešoji opinija laikosi 
didelio rezervuotumo, nors ir neslepia savo 
Sitenkinimo susitarimu. JAV didžioji 

is spaudos taipgi visa tai vertina gana 
atsargiai. Pav. “ New York Times ” rašo: 
“ Ima pagaliau dūluoti beatodairiškiausio ir 
ekspansyviausio Sovietu imperialistinio žygio 
galas. Žygio, kuriame vienos kurios puses 
žengtas nevykęs žingsnis grėsė karu. Net 
per daug aiškiai matyti, jog Berlyno bloka
dos galas nereiškia “ šaltojo karo ” galo, o 
ivykiai Kinijoje bent kai kieno galvose 
sukelia klausima, kas, visa i krūva sudėjus, 
ta kara laimi. Tačiau negali būti abejonių, 
kad Vakarai Berlyne laimėjo. Berlyne 
Sovietai patyrė savo pirmaji ir, gal būt, 
Europai sprendžiama prala’m j ima. ”

Yra betgi ir kitokiu reiškiniu. Emocingoji, 
politiškai “ žalia ” ir greita subanguoti 
vienon ar kiton pusėn Amerikos viešoji opi
nija ir tam tikra dalis spaudos jau džiūgauja 
bei tariasi, esą atėjės galas karo pavojui, o 
taipgi — dideliems mokesčiams.

Kaip suprasti prez. Trumano pareiškimą, 
kad jis tikis Sovietu gera valia derėtis ir
susitarti? . . . Pasaulis dar nepamiršo jo Laukdami sutartos konferencijos, tikime 
ypatingai žavaus pasisakymo, esą Stalinas betgi Vakariečiu, jeigu ne jėga, valia bei 
esąs “ geras vyras,” bet Politbiuro kalinys, tikru reikalo supratimu, tai bent ju savisau- 
Nepamiršti dar taipgi ir Trumano samany- gos instinktu.

mai siusti " taikos misija ” i Maskva 
kritiškiausiais Amerikai ir visiems Vakarams 
“šaltojo karo” momentais. Kas gi gali 
dėti galva, kad Trumanas šiandien jau yra 
atsisakęs nuo savo sumanymu. Pagaliau 
JAV politikos “ nukarinimas,” “ sucivilini- 
mas,” pakeitus viršūnėse karinio, strateg’nio 
galvojimo žmones ir visa be puolamosios 
dvasios vadovaujama p. Achesono politika 
rodo, jog gali būti tam tikros psichologines 
sąlygos paliauboms “ šaltajame kare.”

Visas tas aplinkybes tenka imti dėmesin, 
norint daryti prileidimus, ka galį atnešti 
gegužes 23d. prasidėsianti Paryžiuje konfe
rencija. Prieidami prie to klausimo iš 
prielaidos, jog egzistuoja tam tikros 
psichologines sąlygos “ Šaltojo karo šaltoms 
paliauboms,” neturėtume betgi pamiršti, 
kad konferenciją tikslas būsiąs pasiekti ’^reiškė, itad “ mes^esame visuomet* prie- 
susitarima Vokietijos klausimu. O ar tai - - ._.... . .................
įmanoma? Logiškai protaujant — ne. 
Tačiau, logikai iš viso nedaug galiojant, kai 
daromi prleidimai del būsimuju politiniu 
ivykiu, o antra vertus, turint galvoje, jog 
morale, etika, humanistiniai idealai ir iš viso 
bet kurie idealai, išskyrus savo ka:lio gelbė
jimas, yra išbraukti iš šių dienu valstybių 
politines laikysenos nomenklatūros, galima 
viską prileisti.

Galima prileisti, jog ateinančioj keturiu 
didžiųjų konferencijoj pasaulis, o ypač, 
sovietinio totalizmo pavergtos tautos bus 
dar karta bjauriausiai apgautos.

Si liūdna prileid:ma padaryti mus igal’na 
nuvokimas fakto, jog Vakarai dar neturi 
tikros valios v su platumu suprasti prob
lemos baisumą ir atitinkamai elgtis. Vakarai 
teturi šiokia tok:a' val:a gintis, jei bus 
užpulti, tačiau neturi dar jegu, o svarb ausia 
valios net pagalvoti apie tai, kad blog’ reikia 
išrauti su šakn’mis. kad reikia išlafsv’nti 
milijonus i bjauriausia vergija patekusiu 
žmonių, ir t k tada kalbėti apie Europos 
Valstybes, apie taika apskritai.

Norint kalbėti su tokio stiliaus partneriu, 
ka;p Sovietai, reikia ant konferencijos stalo 
pastatyti bent kulkosvaidi kad atsvertu 
Sovietu laikomus rankose pistoletus.

Skylių kaišioj’mas, siunčiant :gulos pasti
prinimus Hon-Konge, nepadės. Nepadės 
taipgi ir 61 radijo stotis, kuriu sovietuo=e, 
nors ir techniškai netrukdant, maža kas 
kaustyti beįstengia, o dar mažiau, ir išgirdė, 
tiki.

IS BRADFORDO GYVENIMO
Pereitu metu “ BL ” 46 nr, tilpo apie 

Bradford© skyriaus veikla p. J. Požėros 
pasirašyta korespondencija, kurioje tarp 
kitko yra puolama tam tikra “ asmenų 
grupe,” pasivadinusį save “ opozicaja.” Ta 
korespondencija dalinai išplaukė iš visuotinu 
sk. susirinkimu, įvykusiu praėjusiu metu 
spalio m. 2 ir 30 d.d. Kadangi man teko 
garbe būti tu susirinkimu prezidiumo pirmi
ninku, tai jaučiu pareiga šiuo reikalu išsi
tarti. Žinoma, būtu ninku, jei tuo reikalu 
pasisakytu skyr. pirmininkas, ka jis ir buvo 
pažadėjęs padaryti, nes, kaip praktika 
parode, toks vilkinimas ir laikymašTcai kuriu 
asmenų nežinojime nieko gero neduoda.

Minėtoje korespondencijoje sakoma, kad 
“ laike diskusijų išryškėjo keliu asmenų 
grupe, kuri pasivadino save “ opozicija.” 
Kiekviename susirinkime išryškėja kai kurie 
asmenys, taip buvo ir ta karta, tačiau, kad 
tie asmenys pasivadino opozicija — yra ne
tiesa. Apie ta nauja ” krikštą ” sužinota

išnyks visiškai, kartu su mūsų "kultūrininku 
išslisklaidymu po platųjį pasauli.

Lietuviu Savišalpos D-ija Coventryje, per 
metus laiko tiesusi savo pagalbos ranka i 
materialini skurdą patekusiems savo 
nariams, šiandien tiesia kita ranka visiems 
broliams lietuviams dvasinėje srityje.

Draugijos Valdyba nutarė: 1) perimti 
satyros laikraščio APUOKAS leidimą ir 
toliau periodiškai ji leisti, 2) leisti atskiromis 
brošiūromis įvairias apysakas, romanus, 
noveles, lietuvišku vaizdu albumus ir pan., 
kurias pavadino VARGO BIBLIOTEKOS 
vardu, 3) sudaryti sąlygas Britanijoje išleisti 
meno ir kultūros žurnalui, 4) šiems darbams 
organizuoti pakviesti patyrusi spaudos 
darbuotoja Br. Daubara ir spaudos platin
toja J. Mašanauska.

Pradžioje visi leidiniai bus spausdinami 
fotostatinėmis priemonėmis ir bus gausiai 
iliustruoti.

Pirmas VARGO BIBLIOTEKOS leidinys 
* pasirodys apie birželio men.

Draugija kviečia i didžiule talka visus 
mūsų rašytojus ir menininkus paremti mus 
morališkai ir savo kūriniais. Ypač kviečiame 
visus, visus lietuvius mus paremti materia
liškai, minėtus leidinius skaitant.

Draugija neieško iš šio užsimojimo jokio 
asmeniško pelno. Priešingai, neskaitlingi 
draugijos nariai sudeda šiam kultūros darbui 
vieneriu metu visas savo kuklias sutaupąs, 
tikėdamiesi, kad šis pasiimtas darbas ineš 
nors šiek tiek šviesos šiame niūriame mūsų 
tremties gyvenime.

Gi jeigu vienas kitas šilingas paliks, 
Draugija ji sunaudos vargau patekusiam 
broliui paremti, ar pasiimtam darbui 
tobulinti.

Draugija 
tremties brolio !

Liet. Savišalpos D-ijos 
Valdyba Coventry.

38, Melville Rd., Coventry.

tik iš p. Požėros korespondencijos. Tiesa, j 
kad susirinkimo protokole minima opozicija 1 
ir pozicija, bet ta terminologija buvo 
taikoma tik tiems asmenims, kurie disku- i 
tavo senos valdybos atsistatydinimą bei jos. 
veikla. Taikinti tuos terminus .sąryšyje su 
nauja valdyba, itin jai dar nepradėjus 
darbo, būtu nelogiška.

Toliau korespondentas kaltina ta “ opo
zicija destruktyvine veikla,” kuria “ yra 
susirūpinę ne tik skyriaus nariai, bet ir 
naujoji valdyba, prieš kuria, jai nepradėjus 
darba, kaip pareiškė skyr. pirmininkas, vėl 
suaktyvino savo žalinga akcija, ruošiant vėl 
naujus raštiškus skundus, tikslu sukom
promituoti veiklesnius visuomenininkus.” 
Tie užmetimai bei kaltinima neturi pagrindo, 
nes:

1) Skyr. pirmininkas tai paneigė susirin
kime ir man asmeniškai,
2) buvusi opozicija balsavo už nauja 
valdyba,
3) naujoji valdyba dar nebuvo pradėjusi 
veikti, ir
4) niekas nebandė sukompromituoti 
“ veiklesniu ” visuomenininku, kurie 
patys sau to -nepadare ir ėjo tiesiu keliu. 
Pagrindą tai korespondencijai, neišeinant

iš minėtu dvieju susirinkimu eigos, davė du 
dalykai: a) vieno pono iš buvusios opozici
jos dalyvavimas Sąjungos visuotiname 
suvažiavime ir b) skyriaus pirmininko 
neaiškus pasisakymas, apibrėžiant policija 
ir opozicija. ♦

Tas ponas gi dalyvavo suvažiavime kaip 
svetys, ka turejd pilna teise daryti ir ko 
Sąjungą pageidauja, gi skyr. pirmininkas, 
kalbėdamas apie pozicija ir opozicija ben
drai, tuo pačiu pabrėžė, kad tokios opozici
jos prieš nauja valdyba nėra.

Tačiau p. Požėrai du “išryškėję asmenys” 
diskusijų metu, pavirto i “ asmenų grupe,” 
o ju diskusijos ir nuomonių skirtumai i 
“ destruktyvine veikla ” ir “ vėl suaksty- 
vinta žalinga akcija.“

Išvadoje galima tik pažymėti, kad minėta 
korespondencija yra paremta dvieju asmenų 
diskusijomis, bet ar už tai galima kaltinti 
“asmenų grupe”? Mano manymu, būtu 
buvę sveikiau, jei toji korespondencija būtu 
visai nepasirodžiusi, nes, prileidžiant, kad tai 
būtu, ir tiesa, kokia iš to gali būti nauda. 
Ne vienas, kitam nenori likti skolingu ir 
kartas net teisybe rašant reikia numatyti, 
kaip ji paveiks i visuomene.

Yra teisingai pasakyta, kad " nėra namu 
be dūmu ” ir gyvenime sunku ju išvengti, 
tačiau reikalinga juos pašalinti, kad nesu
kelti gaisro ir išlyginti skirtumus bei nesusi
pratimus namie. Čia labai pravartu prisi
minti mūsų D. G. Klebono pamokslinius 
žodžius: “JEI ATSIRANDA JOSU
NAMUOSE DOMU, PER SAVO LANGA 
JUOS IŠLEISKIT, O NEŠAUKIT GAIS
RININKU IS LONDONO IR BERLYNO ” 
o taip pat posaki, — ” Jei aš rašau, tai žinau 
ka, ir už tai atsakau, be to, savo pavarde 
pasirašau.”

Jei mano išvedžiojimai nesutinka su p. 
dės visas pastangas neapvilti Požėros galvosena, arba jei mano vienas

■ kitas žodis yra “persūdytas” ar užgau
nantis, p. Požėra iš anksto atsiprašau.

V. Strimds,
Buv. vis. s-mu prezidiumo pirmininkas.

BERLYNAS. Min. Bevinas, susirinkusiai 
vokiečiu minai jo pasveikinti ties rotuše • Vi 1 « ii __ . _ _ •_______ — 
šingaį nusistatė prieš kiekviena totalitarini 
režimą, ar tai būtu komunistinis, ar 
hitlerinis ar koks kitas.”

ATĖNAI. Pranešimu iš Graikijos, Bul
garijos ir Albanijos pasieniuose pastebėtas 
stambus raudonųjų kariuomenes judėjimas, 
kas leidžia spėti, jog galima laukti netrukus 
prasidedant naujos puolimu bangos.

BERLYNAS. ” Oro karas,” kuriame jau 
dalyvauja 141 radijo stotis gauna vis 
aštresnias formas. Rusai ivede trukdymą 
visu transliacijų, vykdomu iš JAV ar Bri
tanijos, ne tik rusu kalba, bet ir vokiečiu.

KLUBE

Du Australijoje gyvenantieji jauni lietuviai, 
Edvardas Toparauskas ir Juozas Krasauskas 
nori susirašinėti su Angljoje gyvenančiomis 
lietuvaitėmis. Adresas: C/-Forestry, Monto, 
Queensland, Australia.

SI SEKMADIENI LIETUVIU

DBLS CENTR. SKYRIAUS

SUSIRINKIMAS

4V. p.p-

SKELBIMAI
Esu lietuvis, pageidauju susirašinėti su lie
tuvaite, amžius nesvarbu, i rimtus laiškus 
atsakysiu. Rašyti — Indentity Card No. A 
005320, 3, Derlwyn St., New 'I redegar Wall, 
Mon.

LIETUVAITES ! Norinčios kurti šeimas ir 
sutinkančios atvykti pas mane, rašykite 
laiškus su foto 32 metu lietuviui tremtiniui. 
Pageidaujant foto gražinsiu. Atsakysiu tik 
i rimtus laiškus. Lekas, C. Paso de Burgos 
1783, Avellaneda, Bs. As. Argentina.

Jau gaunamas TREMTINIU VADOVAS, 
vardu “ Lietuvos Žemes Ūkis ir Statistika.” 
Tai kiekvienam labai naudinga knyga, kuri 
rašo apie praktiškas ūkio šakas, o statistika 
duoda priedu, ir kaštuoja Įrišta 9 š’l. ne'rišta 
8 šil. Užsisakoma adresu: K. Jonelynas, 
The Chace Ind. Hostel (Staff), Coventry.

Vienišas jaunas vaikinas pageidauja susi
rašinėti su rimta mergaite. Rašyti — V. 
Jaškys, 1630/25 Stanton Ironworks, Not
tingham.

Lietuvis 26 metu amžiaus pageidauja susi
rašinėti su lietuvaite. Rašyti adresu: P.D., 
41, Bagley St., Stambermill, Stourbridge, 
Worcs.
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