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BRITANIJA RATIFIKAVO ATLANTO PAKTĄ
Britanija yra antroji valstybe, kuri ratifi

kavo Atlanto Pakta. Kanada buvo pirmoji. 
Už Atlanto Pakta balsavo 333 parlamento 
nariai ir 6 prieš, tarp ju 2 komunistai ir kiti 
4 ju bendrakeleiviai. Apie 100 socialistu 
nuo balsavimo susilaikė nedalyvaudami 
debatuose. Iš ju kai kurie tikrai negalėjo

dalyvauti, bet buvo gerokas skaičius ir 
tokiu, kurie tyčia nedalyvavo. Kaip kon
servatoriai, taip ir liberalai karštai pritarė, 
Paktui ir Mr. Churchillis sveikino Bevina už 
jo pastangas. Konservatorių partija visuo
met pritaria bendriems dabartines vyriausy
bes užsienio politikos žygiams. Juk reikia

atsiminti, kad jau nuo labai seno, Britanijos 
užsienio politika yra nepartine, — britiška, 
ir todėl turi paprastai visu trijų partijų 
priturima.

Toks Pakto greitas priėmimas ir tuojau 
po Berlyno blokados nuėmimo, rodo, kad 
britai nesidava suvilioti sovietiniams propa-

Berlynui Suteiktos Plačios Teisės
gandistams. Tas ypač ryškiai krito i akis 
klausantis pasakytųjų kalbu. Pav. Bevinas 
nurodė pavoju Europai del Rusijos agresy- 
viniu tikslu ir atskleidė viena iki šiol nepas
kelbta paslaptį, kad laike derybų del 
Marshallio Pakto pasaulis buvo arti karo ir

Taryba, del sovietu " veto ” pasidarė 
bejege, todėl ir reikėjo ieškoti kitu keliu 
pasaulio saugumui užtikrinti.

Opozicijos vardu Churchillis pasidžiaugė, 
kad Berlyno blokada liko nuimta įr ta proga 
jis prisiminė Hitlerio *' paskutinius teritori
nius reikalavimus,” lygindamas juos su rusu 
politiniais manevrais. Jis taipgi ragino 
vyriausybe imtis žygiu ir atstatyt^ gerus 
diplomatinius santykius su Ispanija, pareikš
damas : '' Nėra reikalo turėti santykius su 
Sovietu Rusija, neturint tokiu santykiu, su 
Isjanija.”

Smūgis Sov. Rusijai. Rinkimai Sovietu Zonoje
Vos tik porai dienu praslinkus nuo 

blokados nuėmimo ir viena savaite prieš 
konferencijos susirinkimą, Vakaru valstybių 
komendantai Berlyne pasirašė susitarimą, 
kuriuo Berlyno savivaldybei suteikiamos 
plačios teises ir daugiau politines laisves. 
Tas naujas susitarimą yra labai panašus i 
Bonnoje priimta Vak. Vokietijos konstitu
cija. Toje konstitucijoje Berlynas yra 
laikomas viena iš Vak. Vokietijos valstybes 
provincijų, tačiau, kariniai Vakaru valstybių 
gubernatoriai, padedami parašus ratifika
vimui šios konstitucijos, padare pastaba, kad 
laikinai tas paragrafas negali būti vykdomas 
del esamos nenormalios padėties. Bet dabar, 
pagal aukščiau minėta susitarimą, Berlyno 
savivaldybe gauna pilna įstatymu leidimo, 
ju vykdymo ir teismo teises, išskyrus tik 
tam tikrus atskirus atvejus, kaip tai, santy
kiai su užsieniu, valiutos kontrole ir policijos 
priežiūra.

Numatyta dar viena išimtis, kada okupuo
jančios Vokietija pajėgos, atsiradus nepa
prasti pavojingai padėčiai gali perimti vėl 
lęseriyr.O rtn . >-!-> rtsjteruao
yra/ Mflkšmitaįjai,! atsimenant galimumą, ‘kad 
komunistai gali bandyti pravesti pučą -ir 
pasikėsinti užvaldyti Berlyną. Taipgi m ne- 
tas rezervas bus gera garantija Berlyno 
gyventojams, kad mieste bus laiduota tikra 
demokratine tvarka.

Sis Berlyno susitarimas ir Bonnoje pri
imtoji konstitucija yra įrodymai, kad 
Vakarai pastatys Rusija prieš įvykusi fakta 
per konferencija ir bus pasiūlyta sovietams 
prijungti ju zona prie jau egzistuajančio 
organo.

Sovietu zonoje buvo pravesti ” rusiško 
stiliaus rinkimai, laike kuriu žmones 
galėjo balsuoti tik už komunistu sudarytus 
Vokiečiai labai nenoriai ėjo balsuoti. Kal

buvobama, kad iš paduotųjų balsu 40° 
neigiami.
sąrašus. Tu rinkimu jau niekas rimtai 
nebekomentuoja, nes visiems pasidarė jau 
per daug aišku, kokie tie " rinkimai.”

viešpatavo didelis nervu įtempimas del labai 
blogos reikalu padėties. Marshallio Planas 
dabar ta pavoju pašalino, o Atlanto Paktas 
būsiąs geriausias taikos laidas, jeigu toks 
laidas dar iš viso yra galimas. Dabar 
agresoriai bent žinos prieš pradedami kara,

Varšuvoje, suimti du brituVARŠUVA, 
karininkai: aviacijos atašė pulk. C. H. 
Turner ir jo pavaduotojas majr. Bobree- 

kai jie bus tokiame kare nugalėti. Saugumo Bella. Žinia perdavė Maskvos radijas.

AMERIKOS KOMUNISTU VADAS AREŠTUOTAS
SLAPTA PABĖGĖS LENKU LAIVU IŠ JAV, SULAIKYTAS BRITU VANDENYSE

Lenku 
Britu Užs. 
nota už

ambasadorius Londone iteike Eisleris, kuris yra laikomas pirmuoju JAV 
r. Ministerijai griežta protesto komunistu, yra gimimo vokietis ir buvo 

Gerhart Eislerio areštavima. teisiamas Amerikoje už pasu klastojimą ir

AIRIJOS ĮSTATYMAS BRITU PARLAMENTE
• * ,

Konservatoriai laimi savivaldybių rinkim u
Pereita savaite visame krašte vyko rinki

mai i apskričiu ir valsčių savivaldybes. KaipS 
ir nesenai įvykusiuose grafysčių ir miestu 
saviv. rinkimuose, taip ir čia, konservatorių 
partija laimėjo daug vietų, paverždama jas 
iš darbiečiu. Komunistai abiejuose rinki
muose turėjo visiška pralaimejima.

Konservatoriai per paskutinius rinkimus 
laimėjo virš 1.000 vietų, tuo tarpu darbiečiai 
pralaimėjo virš 900. Liberalai ir Nepri
klausomieji irgi turėjo nuostolius. Šie davi
niai yra labai charakteringi, atsimenant, 
kad sekančiais meais turi įvykti Parlamento 
rinkimai. Jau dabar daug kas spėlioja, kad 
sekančius Parlamento rinkimus laimes kon
servatoriai, taip, kaip dabar laimėjo savi
valdybių.

Attlee atsako Airijos vyriausybei. Pažadas TJIsteriui
Vyriausybes paskelbtas Airijos įstatymas , nebus prijungtas prie Airijos respublikos 

buvo pririftitas'317 balsu už ir l?’prieŠ,Britxr’’*J^**tines Airijos)-.?
Parlamento Žemuose Rūmuose. Sis įstaty
mas liko reikalingu 
respublika ir išstojus 
Klausimas buvo tas, 
gyvena šiame krašte 
skaitomi britu piliečiais, taigi, dabar susi
darius naujai padėčiai, būtu buvę neprak
tiška laikyti Airija svetima Valstybe (kokia 
ji dabar faktinai ir yra). Tai padėčiai 
paaiškinti ir buvo išleistas minėtas nelogiš
kas, bet praktiškas įstatymas, pagal kuri 
Airija tampa nei svetima valstybe, nei Britu 
valstybe. Tuo įstatymu jos piliečiai tebeturi 
tas pačias, kaip ir britai, teises, gali ir toliau 
gyventi šiame krašte, kaip gyvene.

Tame pačiame įstatyme yra vienas para
grafas, kuris garantuoja Ulsteriui (šiaurės 
Airija), kad jis be žmonių sutikimo niekuo-

Airijai pasiskelbus 
iš Commonwealtho. 

kad labai daug airiu 
ir jie iki šiol buvo

‘pmtmes wt, »ks j kaip Arik;,. imi
Jungtines Karalijos dalimi. Ulsterio gyven
tojų dauguma, kurie yra protestantai, nenori 
jungtis prie pietines Airijos (katalikiška). 
Toji įstatymu duotoji garantija Ulsteriui 
šukele dideli triukšmą Airijoj. Airijos 
vyriausybe pareiškė, kad geru santykiu tarp 
Airijos ir Britanijos negali būti tol, kol 
Ulsteris nebus prijungtas prie likusios Airi
jos. Airijos premjeras Costello turujo tuo 
reikalu pasitarima su opozicijos vadu De 
Valera ir jie 'sudarė bendra frontą kovoti 
prieš toki Britu ižuluma. Costello, tačiau, 
pareiškė, kad jėga nebus pavartota Ulsteriui 
prijungti, nes Popiežius to nenori.

Premjeras Attlee atsake Parlamente i tuos 
užmetimus, pareikšdamas, kad jie jokiu 
būdu prievarta nevers Ulsteri prisijungti 
prie pietines Airijos ir kol Ulsteris norės, 
Britanija garantuos jo tokia padėti.

Kongreso įžeidimą. Teismas ji buvo|palnjdes 
už užstatą, tačiau jis slapta pate! ' *
lai va ” Batory,” kuris pakelyje 
sustojo Britanijos vandenyse, nrpm polij 
cija, lyd;ma Amerikos ir Lenki jos Įkpnsula- 
riniu par Igūnu, užlipo i laiva ir snūkiisųg 
Eislerio pasipriešinimą, jėga nugaįfSo ji i 
nuo laivo. Jis tuojau buvo pri 
Londoną, kur tam reikalui ski 
svarstė JAV reikalavima išduoti -EĮslerit - 
remiaxitH extradicijos —**“ * ‘
tanijos ir JAV-biu. 1 
sulaikyti Eisleri vienai savaitei, kad būtu i 
laiko paruošti jam byla ir nesutiko ji paleisti 
už užstatą.

Lenku ambasada tvirtina, kad britai 
neturėjo teises areštuoti Eislerio, kuris kaip 
politinis pabėgėlis turi teise naudotis Lenki
jos teikiama laisve tokiems asmenims. 
Britai gi sako, kad jie tai teisėtai padare, 
nes lenku laivas buvo britu teritorialiniuose 
vandenyse.

tas |i
••

Pacifiko Paktas 
Svarstomas

LIBI JOJ E

LIETUI OS MINISTERIS
ITEIKE NOTA

TEKO PATIRTI KAD RYŠYJE
STYRIU UŽSIENIU REIKALU

BRITU VYRIAUSYBEI
SU BŪSIMA KETURIU DIDŽIŲJŲ VAL- 
MINISTERIU KONFERENCIJA, KURI 

TURI PRASIDĖTI ŠIO MENESIO 23 DIENA PARYŽIUJE LIETUVOS 
RESPUBLIKOS MINISTERIS LONDONE PONAS B K. BALUTIS YRA 

ITEIKES BRITU VYRIAUSYBEI NOTA LIETUVOS KLAUSIMAIS,

Australijos premjeras paskelbė, kad eina 
pasitarimai del Pacifiko Pakto sudarymo. 
Jis būtu panašus i sudarytaji Atlanto Pakta. 
Gynimosi klausimai jau kelis kartus svar
styti ir yra padaryti atitinkami nutarimai. 
Pagal premjera, pagrindą tam turi sudaryti 
susitarimas tarp Britanijos, Australijos ir 
N. Zelandijos. Vėliau prie pakto galėtu 
prisidėti JAV-bes ir kitos suinteresuotos 
valstybes.

Iš Camberos pranešama, kad šių metu 
begyje Singapūre įvyksianti Pacifiko valsty
bių konferencija apsigynimo reikalu. 
Konferencijoje dalyvaus Australija, N. 
Zelandija, Indija, Pakistanas if Ceilonas, o 
Pietų Afrikos ir Kanados atstovai dalyvaus 
kaip stebėtojai. Atsimenant komunistu 
pasisekimus Kinijoje ir aktyvia veikla 
Burmoje bei Malajuose ir Olandu Indijos
salose, tokia konferencija bus aiškus parody-

ARABAS SUKILO PRIEŠ BRITUS
mas organizavimo anti-komunistinio fronto.

Atakuota Britu Štabo būstinė. Arabai nepatenkinti kolonijų projektu

Arabai pradėjo streiką ir ginkluota pasi
priešinimą prieš Britu valdžia Tripolitani-

ŠAMIII.JIN APSUPTAS
Visi europiečiai, kurie tik norėjo, jau 

apleido Šanchajų, bet dauguma dar l:ko, 
tarp ju apie 3.000 britu. Tai daugiausia 
biznieriai ir pramonininkai.

Komunistu kariuomene apsupo Šanchajų 
ir vienintelis kelias susisiekimui tėra likes 
jūra. Šanchajaus igulos vadas pareiškė 
ginsiąs miestą iki paskutinio kareivio, tačiau 
korespondentai abejoja, ar tas jo gynimasis 
bus įvykdytas. Nacionalistu kariuomenes 
morale esanti gera ir ginklu netrūksta.

Komunistai vis dar nesiryžta pulti paties 
i miesto, vis dar koncentruoja kariuomene.

L

joje, kaip protestą prieš britu plana, kuriuo 
yra numatyta, kad 1951 m. toji Libijos dalis 
bus gražinta Italijai. Yra auku ir sužeistųjų. 
Vienu metu apie 3.000 arabu prasiveržė pro 
policijos apsauga ir mėgino įsibrauti i Britu 
administracijos štabo būstine. Policija 
pavartojo ašarines bombas. Demonstrantai 
neše raudona veliava"ir plakatus su užrašias: 
” Salin . Bevinas,” " Kovojame už laisve ” 
ir t.t. Minioje buvo girdėtis pro-rusiški
šūkiai.

Laike JTO suvažiavimo buvo sutarta, kad 
Libijos dalis-Tripolitanija būsianti gražinta 
Italijai. Arabu nenoras patekti po Italijos 
valdžia yra tikras ir nuoširdus, bet komu
nistai, kaip ir visur, išnaudoja padėti savo 
reikalams. Tuo gražinimu JAV ir Britanija 
nori sustiprinti Italijos vyriausybes padėti

ir autoritetą, kuri šhio metu kovoja su 
komunistinėmis įtakomis namie ir užsienyje.

NEW YORKAS. Kaip praneša "NYT” 
iš patikimu šaltiniu, Ukrainoje ir Kaukaze 
ištisos sovietu divizijos dalyvauja kruvinose 
kovose su anti-bolševikiniais partizanais.

“ LAISVIAUSI IR DEMOKRATIŠKIAUSI ” RINKIMAI
Pereita sekamdieni Vengrijoje ivyko par

lamento rinkimai. Kadangi visos opozicines 
partijos yra panaikintos, rinkimai buvo 
pravesti pagal tikra sovietine sistema, t.y. 
buvo sustatytas tik vienas komunistu 
partijos aprobuotas kandidatu sarašas, už 
kuri buvo galima balsuoti " Taip ” ar "ne.”
Ir kaip paprastai, visi gyventojai, fabriku 
darbininkai rikiuotėje ir su " didžiausiu 
džiaugsmu ” ėjo balsuoti. Komunistai davė 
suprast visuomenei, kad visi nebalsavusieji 
bus laikomi ” šeimos ir tautos priešais ” 
(taip buvo ir Lietuvoje . . ,)

Korespondentai iš Vienos praneša, kad del 
rezultatu negalėjo būti jokios abejones. 
Buvo kalbama tik apie tai, koki nuošimti 
nutars paskelbti Vengrijos komunistinė 
vidaus reik, ministerija, apie dalyvavusiųjų 
skaičių . . .

Pagal Vid. r. ministerijos oficialu prane
šima " balsavo ” 90 % visu turinčiu teise 
balsuoti (turėjo ” teise ” 1.050.584). Už 
komunistus " pasisakė,” arba kitaip tarus, 
balsavo ” taip ” — 1.011.457.

Tokie rinkimai komentaru nereikalingi.
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Blokados jau ne bėra. Tai neabejotinas 
Vakaru laimėjimas. Gražu. Bet kas toliau? 
Pasaulines politikos programoje toliau 
numatyta keturi u didžiųjų valstybių užs. r. 
ministertu^konferencija Paryžiuje. Tuo būdu 
dabar gyvename vienuolikos dienu pereina
mąjį laikotarpi tarp jau įvykusio fakto, 
kurio išdavos žinomos, ir įvyksiančio, apie 
kurio vaisius nieko nežinome, tik galime 
spėlioti.

Pabandykime visdelto šiuo trumpu poli
tinio atsikvėpimo laikotarpiu apsidairyti ir 
ši bei ta panagrinet.

Kad pavyko laimingai " užraukti ” 
blokada-neabejojame, betgi galima turėti 

i daug abejojimu del tolimesniu ivykiu eigos. 
Laimėjimas “ šaltajame kare ” žymiai 
skiriasi nuo laimėjimo " karštajame kare.’* 
Tas vieno epizodo laimėjimas nėra tokios 
pat reikšmes, kaip karo lauke sunaikinti 
karini dalini, nes šis " šaltojo karo ” fazes 
laimėjimas nepakeičia besigrumiančiuju jegu 
fizinio santykio ir nesisieja su kurios nors 
teritorijos laimėjimu. Todėl neužkerta kelio 
pralaimėtojui griebtis kitu smarkesiu prie
monių. Kaip i ivykusi Vakaru laimėj ima 
Berlyne bežiūrėtume, — jis tėra tik mažas 
epizodas ilgoj ir sunkioj kovoj, kurios eigos 
ir galo niekas numatyti negali. Štai ka 
pasakė tuo reikalu vienas didžiausiu mūsų 
laiku valstybes vyru, W. Churchillis, pereita 
ketvirtadieni Parlamente per debatus del 
Atlanto Pakto ratifikavimo:

" Turime reikalo su neapskaičiuojamais 
veiksniais, kiek tai liečia dabartinius Rusijos 
valdovus. Niekas nežino, kaip jie elgsis ir 
kokiam savo vidujiniam spaudimui pasi
duos. Pemelig narsus ir neatsargus būtu 
tas, kuris bandytu pranašauti, kokia bus 
būsimuju ivykiu eiga." Vakarai dabar jau 
gerai supranta, kad ju kova su Rytais gali

O. B. AUDRONE

Žydėjo obelys aplink,
Bertai, kasas paleidę — 
Glebiais to džiaugsmo nesurink t 
SeSioliktu mergaitei.

• Šilkai nemego jos pečiu, 
Nei apavas ii miestu — 
Basa bėgiojo takučiu 
Lanku rasas nukrėstu.

Šiaudinis stogas ju namu. 
Pirkia — ne balto mūro. 
Tik Šaltinėlis lygumu 
Pro Sali — guru — guru . .

Ui kaimo, sodu žydinčiu 
Merkys sraunus, vingiuotas, 
Ėriukai striksi ties skardžiu 
Ganyklų žaliuos plotuos.

Ach, ta jaunyste lygumu----
Palangėse alyvos.
Nors vargas klūpo prie namu— 
Širdy, gi, džiaugsmas gyvas.

O žydį obelys aplink, 
Beržai, kasas paleidę — 
Glebiais to džiaugsmo nesurinkt 
SeSioliktu mergaitei.

Laiška skaičiau šimtus kartu ir vis 
negalėjau suprasti, ar tai sapnas, ar tik
renybe. Ausyse skambėjo jos žodžiai — 
" Tau visuomet ištikima Alma "... O
džiugesiu užlietas protas kartojo: Ji grižo 
i namus, ji išsilaisvino, ji jau namie ir laukia 
manes. Visi pergyvenimai ir visos sunkios 
valandos tartum buvo dingusios, jutausi 
atgimęs, kup:nas energijos ir noro gyventi.

Troškau tik vieno: greičiau gauti atosto
gas. Ak, koks bus laimingas tas susitikimas.

Nors niekam atostogų šiuo metu neduo
davo, aš jas gavau palyginus nesunkiai. Juk 
mano nebūta atostogose net nuo pat pirmųjų 
tarnybos dienu, kada nei tikslo, nei noro 
neturėjau ieškoti atostogų ar poilsio.

Atsisveikinau mane i stoti atvežusi draugą 
ir pažedejau po dvieju savaičių pavaišinti 
lietuviškais lašiniais. Dar po valandėlės 
sėdėjau " urlaubzuge,“ apie 50 kilometru 
nuo Kijevo, nekantriai laukdamas kada jis 
pajudės.

Visu greičiu lėkiau Ukrainos lygumomis 
šiaurės vakaru kryptimi. Svajonėse pyniau 
susitikimo vaizdus, kurie buvo tokie svaigi
nančiai malonūs, artimi. Tarytum mačiau 
save jau einanti kiemo takeliu, atidaranti 
gimtosios pastoges duris . . . Mačiau min
tyse nustebusia Alma, mačiau jos, pilnas 
meiles ir džiaugsmo, akis . . .

Taip ir turėjo būti, nes Almai rašytame 
laiške nebuvau nurodęs atvažiavimo dienos, 
jame tik rašiau, kad turiu vilties gauti 
atostogas, kad stengiuosi, kaip išmanau, kad

Rašo - G A B R I E

būti ilga. Yra net balsu, kurie prileidžia, 
kad toji kova gali testis net ištisos kartos 
amžių. Tokia nuomone pareiškia žymus 
istorikas Toynbee. Gį britu spauda ir 
oficialieji sluogsniai tolimesniu sovietiniu 
žygiu laukia su demonstratyviniu nepasitikė
jimu. Daugumas britu samprotauja, jog 
Sovietai buvo padare klaida ir dabar nori ja 
likviduoti. Ątšaukimas iš Užimamųjų vietų 
žmonių, kurie buvo sprendžiamieji blokados 
ivedimo spyruokliai-Molotovo ir marš. 
Sokolovskio-laikoma Sovietu prisipažinimu 
padarius klaida. Likviduodama savo klaida. 
Sovietu diplomatija norėtu betgi, kad toji 
likvidacija būtu laikoma nusileidimu, už 
kuria Vakarai jiems turi sumokėti tam 
tikra kaina.

Kaži, ar Vakarai kibs į ta merškere. Iš 
ligšioliniu vakariečiu žygiu neatrodo, kad 
Sovietu planas būtu įgyvendinamas. Čia 
tenka paminėti idomu ir pikantiška dalyką, 
kuris neabejotinai rodo tam tikra Sovietu 
nepasitenkinimą bei susinervinimą, kad 
nepavyko išsiderėti nieko daugiau, kaip tik 
atšaukima kontr-blokados. Oficialus Sovietu 
spaudos organas Berlyne " Teagliche Run- 
schau,” tik 24 valandoms praslinkus po 
blokados nuėmimo, apkaltino Vakarus nei-:

PASKUTINIS
Gyvenimą rikiuoja, o ypač kuria, ne 

mases, bet atskiri ir energingi asmenys. 
Perskaičius DBLS Centro Valdybos kvie
timą, dar karta, i didžia talka isigijimui 
LIETUVIU NAMU LONDONE, toji tiesa 
pasitvirtina. Sąjungos pirmininko pateiktieji 
duomenys tikrai yra liūdni. Mums išrašyta 
neigiama atestacija, — mes, didele dauguma, 
nesupratome reikšmes tu namu, pasilikome 
nuošaliai, pasilikome tik stebėtojais, bet ne 
aktyviais darbininkais šio didžio ir reikš
mingo darbo. *“

Taip. Tai yra oficialioji puse, paskelbta 
mūsų Sąjungos vadovaujančiu organu. 
Turėkime pilietines drąsos pažvelgti padėčiai 
i akis ir paieškokime to pirmojo bandymo 
nepasisekimu priežasties. Išsiaiškinkime ja 
ir, atrodo pasistengė pasitaisyti, tikrai 
pasieksime užsibrėžtojo tikslo.

Skaitau, kad viso vajaus nepasisekimo 
pagrindine priežastis glūdi mūsų organizacij 
jos skyrių vadovybėse. Skyrių vadovybes 
nepilnai isisamonino uždavinį, ji labai 
silpnai tevykde ir gavosi tokie menki rezul
tatai. Kaltas ne narys ar atskiras lietuvis, 
bet kalta toji vadovybe, kuri stovi arčiausiai 
prie nariu ir visuomenes. Tam mano teigi
mui yra gražiu pavyzdžiu. Vienus iš ju 
nurodo p. Pirmininkas, paminėdamas 
TREL1SKE skyrių (su jo energingu pirmi
ninku p. V. Akelaičiu ir sekrt. p. P. 
Palecku, kuris vienas išpirko net už £30 
akcijų). Tai ryškus pavyzdys, kur skyriaus 
vadovybe ne tik pati isisamonino reikalo 
svarbumą, bet tai vykusiai perteikė ir- 
nariams, išaiškindama tai ir planingai 
pravesdama vaju.

Kitas pavyzdys liūdnokas. Bradfordas, 
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tik greičiau galėčiau ja matyti, susitikti.
Giliame sniege skendo Rusijos žeme. 

Kokie baisūs karo padariniai, lyg pirma 
karta pamatęs galvojau, kai traukinys 
sustojo vienoje stotyje, kuri tik ka buvo 
pulta rusu lėktuvu. Stovėjo du apdege 
ešalonai. o sanitarinis personalas triūse apie 
sužeistuosius. Ir tik po keturiolikos valandų 
laukimo tebuvo pataisyti keliai, mes vėl 
pajudėjome pirmyn, artyn tėviškės, Daug
pilio link. K.lometras po k lometro trumpėjo 
mano kelias. Minutes slinko labai lėtai, nes 
niekuo laiko negalėjau paįvairinti, vien tik 
galvojimu.

Artėjo Latvijos pasienis. Vakaras atėmė 
vaizdus iš aidu, tik telegrafo stulpai, kaip 
sargybiniai, monotoniškai mirkčiojo ir vis 
bego ir bego.

Sta'ga traukinys eme signalizuoti ir lėtėti, 
nepertoliausiai turėjo būti stotis. Vienu 
momentu prietema nužėrė įvairiaspalves 
šviesos ir pasigirdo Įkyrus kulkosvaidžiu 
tratėjimas ir duslūs sprogimai. Virs vagonu 
springstamai rėžiančiu balsu žviege vienas 
po kito lėktuvai, sėdami mirti. Durys ir 
dangai užsikimšo žmonėmis. Visi suprato, 
kad vienintelis išsigelbėjimas tėra išsisklai
dyme, kad reikia tuč tuojau apleisti trau
kini, ir apnikusi panika atėmė daugeliui

LIŪS PUŽAS

vykdžius įsipareigojimu, imatytu New 
Yorko susitarime del blokados nutraukimo, 
ir "sabotuojant" prekyba tarp Sovietu 
okupacines Vokietijos dalies ir Vakaru 
Vokietijos. Baigdamas savo smarkiai puo
lamąjį straipsni laikraštis formuoja aišku 
grasinima: "Tie Vakaru valstybių bandymai 
išvengti įsipareigojimu atlikimo, matyti, 
daromi, ignoruojant fakta, kad susitarimas 
negali būti vykdomas vienpusiškai, vien tik 
Sovietu Sąjungos."

Oficialieji politiniai Berlyno sluoksniai 
nesitiki betgi, kad Sovietai bandytu atnau
jinti blokada. Tačiau, kad ir taip, tas 
puolimas nustebino vakariečius ir dar labiau 
atvėsino optimistines nuotaikas, atsiradusias 
po blokados nutraukimo. Kokie dar smulkūs 
ar stambesni bangavimai bei "atsirūgimai” 
Berlyno blokados klausimu bebūtu-tenka 
laikyti, jog Sovietai savo berlynine saskaita 
suvede su nemažu nuostoliu. Didžiausias 
nuostolis, aišku, bus Vokietijos tam tikra 
prasme praradimas. Blokados vykdymo 
laikotarpiu vokiečiu viešoji opinija pakrypo 
griežtai i antisovietinie puse. Britu stebėto
jai Vokietijoje reiškia nuomone, kad vokie
čiai šiandien yra prieje išvados, jog esą 
geriau tuč tuojau ikurti Vakaru Vokietijos

BANDYMAS
manau, nėra jau toks neturtingas, ten 
žmones lygiai tiek pat uždirba, kaip ir mes, 
ten jie irgi yra tokie pat lietuviai, nemažiau 
supranta lietuviškuosius reikalus ir juos 
paremtu, bet . . . nebuvo akcijos, nebuvo 
planingo ir su noru bei užsidegimu pravesto 
vajaus. Nenoriu plačiau apsistoti ties jais 
ir ju vadovybe. Štai man prieš akis mano 
skyrius. Nariu esu nuo pat Sąjungos isi- 
steigimo. Nepasižymėjome mes dideliais 
darbais, bet smulkias pareigas, kurias uždė
davo įstatai ir Centro instrukcijos, atlik
davome pavyzdingai. Pries kiek laiko pasi
keitė mūsų vadovybe. Energinga pirmi
ninką išleidome kitur. Kaip tik tuo laiku 
buvo paskelbtas Namu Fondo vajus. Turė
jome viena susirinkimą, kuriame skyriaus 
iždininkas primine, 'kad' jis yra. gSVes"iŠ 
Londono platinti akcijas. Nebuvo paaiškin
tas plačiau reikalas, nebuvo nasiūlyta tuojau 
pirkti akcijas. Taip viskas ir praėjo. Tokiu, 
kurie patys, išsiaiškinę reikalo svarbumą iš 
spaudos, nuėjo ir paprašė akcijų pas iždi
ninką tebuvo tik šeši, iš virš 30 skyriaus 
nariu. Aš čia nenoriu kaltinti nariu, pilnai 
tikiu, kad kiekvienas būtu sutikės pirkti po 
akcija, jei jam ji būtu pasiūlyta, bet eiti, 
pasiryžti ieškoti, daugeliui buvo sunkiau, ir 
vis jie atidėliojo ryt, tai vėl ryt ...

Ir šiandien, paskelbus pratesima vajaus, 
mano manymu, visu skyrių vadovybes 
turėtu rimtai susikaupti, rimtai pažiūrėti i 
reikalą, ji su užsidegimu pravesti ir turė
sime, tikrai turėsime, LIETUVIU NAMUS 
LONDONE. Ne atskiras lietuvis čia kaltas, 
bet jo nerangumas ir pasiūlos stoka. Duokite 
akcijas ! Pasiūlykite jas! Nelaikykite ju 
skyriaus bylose, bet duokite kiekvienam 
lietuviui ir kiekvienas pirks, neatsisakys.

JUOZAS ALEKNA

protą. O lėktuvai be paliovos spiaude ugnimi 
virš ešalono ir aplink ji, šešėliuose ieškodami 
auku. Lauke buvo šviesu, kaip diena, 
šviečiamosios lempos mažino galimybe 
slėptis.

Staiga kurtinantis trenksmas užkimšo 
ausis, kas buvo tol au, nebepamenu.

— Šie sollen ganz ruhfg liegen, — tarė 
šalia manes stovinti sesele, kai aš, pra
merkęs akis, bandžiau apsiversti ant šono.

— Kur aš esu ? — buvo mano pirmas 
klausimas.

— In Pleskau, — atsake.
Sąmoningai galvoti negalėjau ir aiškiai 

nebeprisiminiau, kaip aš čia atsiradau. Kai 
bandžiau pasijudinti, dešineje kojoje ir 
visame kūne pajutau rėžianti skausmą. Tik 
tuomet pradėjau atsiminti, kad važiavau 
atostogų. Pamatęs suraišiota koja ir prarijęs 
keletą nedalios minčių, vėl nurimau.

Jaunas organizmas su mirtimi kovojo apie 
dvi savaiti. Pamažu pradėjau taisytis. 
Dabar jau žinojau, kad mano laimes valan
dai kelia pastojo sprogusi bomba, kad esu 
sužeistas i koja ir i šoną. Pastaroji žaizda 
buvo labai pavojinga.

Dievas ir likimas prieš mane eina, — 
galvojau tuomet. Gydytojas aiškino, kad 

valstybe Vakaru reniuose, negu siekti jau 
šiandien vieningos Vokietijos ir už tai 
mokėti brangia kaina-isileisti komunistu 
itaka toje suvienytoje Vokietijoje.

Prisimindami netolima praeiti, kai kurie 
britu laikraščiai laikosi rezervuotai tu sam
protavimu atžvilgiu. Primenama Rajallo t 
sutarties istorija ir Ribbentropo-Molotovo 
susitarimą. Iš tikrųjų betgi yra žymiu 
skirtumu tarp nūdienes būkles ir anų dvieju 
paminėtu susitarimu laikotarpio. Anuomet 
abi susitariančios puses buvo bemaž lygaus 
svorio, 1939 m. vokiečiai net buvo stipresni 
už sovietus — ka gi gali tikėtis • gauti iš 
Sovietu vokiečiai šiandien ?

Kiekvienas galvojas vokietis puikiai 
supranta, kad jeigu jau reikia pasiduoti 
kieno malonei, tai geriau anglo-saksu} negu 
rusu. Matyti, taip ir galvoja vokiečiu- poli
tikai, skubėdami sukurti Vak. Vokietijos 
pagrindus dar prieš prasidedant konferenci
jai.

Londoniškis " The Times," aptardamas 
Bonnos parlamentarines tarybos stalgu žygi, 
priimant skubos keliu konstitucija, tarp 
kitako rašo: " Iš pirmos pažiūros yra keista 
ir paradoksalu, kad vokiečiu politikai skuba 
priimti konstitucija prieš susirenkant kon
ferencijai aptarti galimumus atkurti vie
ninga Vokietija " Tai, anot laikraščio, 
parodo j u politini subrendimą ir aišku norą 
eiti petis petin su Europos demokratijomis.

Truputis del konferencijos. Rodos, tiek 
ju būta, visos jos baigėsi fiasco ir labiausiai 
patarnavo Sovietams, kaip propagandine 
tribūna. Kodėl, tad, šioji kelia didesni 
susidomėjimą ir jaudina viešąją opinija?

Gal nedaug apsiriksime, to priežasčių 
ieškodami štai kur: pagrindine priežastis- 
" šaltojo karo " sukeltas nuovargis ir noras 
vienokio ar kitokio išsprendimo. Iš to 
pagrindinio dalyko išplaukia eile šalutiniu- 
vieni, amžini politiniai naivėliai, tiki 
Sovietu " gera valia," gyvena iliuzijomis 
taikos, pastoviai pasidalinus pasauli i dvi 
dalis, kiti netiki ne tik Sovietu "gera valia,” 
bet ir bet kokio modus vivendi suradimu, 
tačiau norėtu griebtis, kad ir šiaudo tam, 
kad atitolintu besiartinanti kara, tretieji 
Sovietu nusileidime įžiūri silpnumą ir mano, 
jog atėjo laikas spūstelėti, kad galima būtu 
kiek daugiau laimėti. Žurnalistai kuria 
fantastinius planus, siūlo programas, bet 
atsakingi politikai, atrodo, turi realesnius 
planus. į —___

Yiv- tat betgi atrodo panašu i gydytoju 
pastangas piktšašius gydyti tepalu. Jokie 
tepalai nepadės, jei nebus išrauta ligos prie
žastis su šaknimis. O ligai rauti su šaknimis 
Vakarai dar neturi nei pakankamai jėgos, 
nei svarbiausia, pasiryžimo.

Iš visu vakaru valstybių politiku vienas 
tik W. Churchillis turi drąsos šiandien 
tvirtinti, kad neišlaisvinus Rytu Europos iš 
Sovietines vergijos, negali būti kalbos apie 
pastovia taika. Jis pasakė: " Negali būti 
garantuota pastovi taika, kol Azija siekia 
Elbe ir kol tiek senu Europos kraštu bei 
sostiniu tebera trylikos Kremliaus oligarchu 
naguose." Tačiau Churchillis tėra vienas, o 
Paryžiaus konf. išvakarėse štai ir vėl varoma 
smarki propaganda už padalinima Europos 
pastoviai i itaku sferas. Pav. plačiai skaito
mas " Daily Express " siūle pritaikyti 
"cuius regio, euis religio ” principą, kuris 
17- amž. padare gala religiniams karams. 
Vadinasi—" kieno valdžia, to ir tikyba.” 
Kitaip sakant, demokratinis la’kraštis siūlo 
sudaryti padėti, kad šimtai milijonu žmonių 
anapus geležines uždangos garbintu, vietoj 
Dievo, Kremliaus dievaičius. Ištiesu, 
didesnio cinizmo ne įsivaizduoti negalima.

ligoninėje turėsiu dar išbūti ilga laika, jo 
nuomone, tarp 8-12 menesiu. Protas buvo 
tiek perkrautas ir įtemptas, kad jau nieko 
nebepajegiau sugalvoti, teko pasiduoti 
likimui, kaip bus — tebūnie. Rašytį negalė
jau, lietuviškai kalbančiųjų 1 'gon neje 
nebuvo, o frontas buvo gerokai priartejes. 
Oro puolimai buvo nereti svečiai. Pagaliau 
buvo pranešta, kad ligonine iškeliama i 
Vilnių.

Švelniai slinko traukinys-ligonine, jau 
Latvijos žeme, nebetoli buvo Daugpilis. 
Klek buvo galima, žiūrėjau pro langa i 
laukus. Gėrėjausi gražiu pavasariu, pro 
pravira langa dvelke švelnus vėjelis, kuri 
taip godžiai traukiau i ligonines tvaiku 
užnuodytus plaučius. Medžiai jau buvo 
išsproge, laukai puošėsi žaliais . kilimais. 
Sruveno ramūs upeliai. Vaizdai gaivino 
mane, nejutau skausmo, rodos, buvau 
visiškai sveikas.

Trumpas stabtelėjimas Daugpilyje, trau
kinys jau artėjo prie Lietuvos — Turmanto, 
Dūkšto link. Kaip ekrane bego vaizdai, kai 
važiavau pro Dūkštą. Kaip netoli buvo 
viskas, ko aš prieš trejus metus buvau 
išsižadejes, o dabar taip troškau.

— Dieve, argi jau niekad ? — galvojau 
tuomet. Niekas manes nesu prato ir 
nežinojo, ka man šios vietos primena . . .

Po geru trijų valandų jau buvome Vilniu
je. Daug ir jis buvo per šias audras pasi
keitęs. Sv. Jono ligoninėj kurioj buvau
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Truputis Iš Tadcasterio
Tadcasterio DBLS skyrius jau baigia 

antrus savo gyvenimo metus. Anksčiau čia 
gyveno 140 lietuviu, dabar sumažejome iki 
100. Tačiau kultūrinis bei visuomeninis 
darbas tebeina sena vaga.

Turėjome gražu Motinos Dienos minėjimą. 
Pamaldose už Lietuve Motina giedojo sky
riaus vyru choras, vedamas J. Juškos, o 
vietos klebonas pasakė gražu pamokslą 
Minėjimą pravedė skyr. pirmininkas P. 
Barauskas. Buvo paskaita, deklamacijos, 
ištraukos, iš dailiosios lietuviu literatūros ir 
mūsų šaunaus choro pasirodymas.

Gegužes 1d. buvo surengta ekskursija i 
garsu pajOrios kurortą Scarborough. Daly
vavo apie 60 vyru. Ekskursija visi labai 
patenkinti.

Atėjus pavasariui sujudo ir sportininkai. 
Jei žiema reiškėsi daugiau šachmatininkai ir 
stalo tenisininkai, tai šiuo me'tu aktyviausi 
krepšininkai.

Palaikomi labai gražūs ir glaudūs santy
kiai su vietos anglu kataliku socialiniu 
klubu. Lietuviai Tadcasterio visuomenes 
tarpe užsitarnavo tinkamo ivertinimo ir 
šiandien pripažistami kaip vertingi bendruo
menes nariai ir kultūringos tautos repre
zentantai.

J. R-ius

Ir Scrivenas Juda !
Apsuptas puikiu Knaresborough kurorto 

apylinkių stovį Scriven EVW hostelis. Čia 
gyvena bene 5 tautybių vyrai, ju skaičiuje 
virš 40 lietuviu. Sugyvenimas puikus, kas 
įgalina pasireikšti ir kultūriniame darbe. 
Buvo pravesta visa eile našiu darbais susi
rinkimu. Lietuviškoji spauda mus gausiai 
lanko. Stalo teniso mėgėjai turėjo gražios 
progos pasirodyti prieš vietos anglus. Vai
dintojai nesnaudžia, — jau esame suvaidinę 
kelius vaidinimus, tarp kitu ir V. Alanto 
“ Bųjįalterijos Klaida,” Rengiamiems vai
dinimams -talkininkauja seses bradfordietes. 
Turime sudarė ir savo muzikos kapela. 
Pradžia gal kiek ir sunkesne, bet turime 
vilties, kad iŠ jos išaugs gražus vienetas. Kai 
energijos nestoka, tai ir darbai gražiau 
sekasi. J. J-

Kukliai; Bet Vieningai Dirba 
Cast lema na s

Nėtūrfme mes čia stipriu pajėgu ir jokiais 
dideliais darbais negalime nustebinti jūsų, 
bet mūsų pasididžiavimas (ir visai vertas 
pasididžiavimas ! Red) — tai mūsų stropus 
atsiliepimas i kiekviena lietuviška darba ar 
uždavinį.

Gražiai veikia gausus skyrius (98% vjsu 
stov. lietuviu), tai aiškus pavyzdys mūsų 
tautinio susipratimo, nes mes žinome, kad 
tik vienybėje galybe. Štai, i Lietuviu Namu 
Londone vaju atsiliepeme visi vieningai visu 
100%. Nepamirštame ir savosios spaudos. 
Jei visi Anglijoje gyvenantieji lietuviai taip 
remtu savaja spauda, tikrai visai nekiltu 
klaus’mo del jos išsilaikymo ar didėjimo.

Esame pastovūs, nebegiojame iš vienos 
stovyklos i kita, nes žinome, kad visur rasim 
ta pačia Anglija ir ta pačia, mums svetima, 
aplinka. Taip. Radome savaja stovykla 
nepagirtinoje padėtyje. Daug buvo apsilei
dimo iš tu, kurie čia anksčiau gyveno. 
Šiandien jau visai kitas vaizdas. Išsikasem 
darželius, pasisodinome geliu, susitvarkem. 
Šiame darbe daug rūpesčio ir darbo idejo p. 
Strekonis ir p. Karalevičius. Tai tokie mušu 
darbai.

V. SAMAJAUSKAS

■ \ !

■ Britanijos.Lietuvis ” • ’ 19/9. gegužes 20.

piiAEHhiui palh:ka ui: feoSakus
IŠ VIDURIO KAIMO 

dar likusio neišskirstyto, nueidavo lietuvis i 
miestą ir neišdrįsdavo vaikščioti šaligatviu: 
reikia lenktis žmonių, o neapsižiūrejus 
stumdo, nesmagu. įprastu kaimo papročiu 
— geriausia viduriu gatves. Tik beda, kad 
mieste ir gatves viduryje nėra taip platu ir 
laisva visam individualumui pasireikšti.

Sakykite, ar ne šito neriboto individualo- 
mo mėgėjai ir šiandien nuošaliai' laikosi nuo 
orgganizacijos ? Organizacija juos varžo. 
Organizacija reikalauja bent šiokios tokios 
drausmes. Organizacija savo uždaviniams 
vykdyti iš ju ima šioki toki mokesti. Todėl, 
paliekant nuošalyje tuos, kurie dar “ ne
suspėjo ” istoti i Liet. Sąjungą, šiandien jau 
pasteb’ma individualistu, kurie, savo galvose 
ir širdyse nešdamiesi vidurio kaimo indivi
dualumą net pasitraukia iš organizacijos. 
Pasitraukus nebereikes mokėti nario mokes
čiu, atkris dar ir šiokia tokia smulki 
pareigele. Ar visi čia ju motyvai? Ne!

Viena, žiūrėkite, dar Vokietijoje buvo 
išskryningave iš stovyklos, ir del to kalba 
buvusi lietuviškai vadovybe. Jis pats, be 
kieno pagalbos, susiradęs teisybe. Kam jam 
organizacija? 'Gal ir vėl ji nieko nepajėgs 
padaryti, jei ji ištiktu kokia nors beda?

Kitas vėl kažko piktas ant savo buvusios 
stovyklos vadovybes, dar ir dabar negali 
atsileisti, ir vis už tai, kas buvo prieš 
keleris metus.

Manes dar niekur neišmetė iš stovyklos, o 
kai visu jungtiniu būriu stengėsi šitai 
padaryti, pats susiradau stovykla, kuri 
priėmė mane. Kol išvažiavau iš Vokietijos, 
bene tik 4 men. buvau dirbančiuoju : man 
stovyklose nesurasdavo jokio darbo, hoes 
kai kuriems darbams stigdavo žmonių ir ne 
viena ju būčiau galejes dirbti. Tiesa, kai 
aš pradėdavau ka nors rimtesnio dirbti savo 
išmanymu, mane tada tyčia išvarydavo ar 
rajono šluoti, ar malku kirsti. Gal ir man 
prisiminti tuos pasenusius reikaliukus ir 
kartu su jumis pasitraukti iŠ Liet. Sąjungos 
ir kitu organizacijų?

Ne, draugužiai, aš nesu iš vidurio dar 
neišskirstyto kaimo ! Kur galiu, ten pirmas, 
neprašytos atiduodu nario mokesti ir. sten
giuosi atlikti visas kitas pinigines ar darbo 
prievoles. Aš esu lietuvis, žinau savo 
pareigas.

BOBUTES PLEPUTES, IR VIS 
NE EILINES

Kaimo bobutes, kaimynėlės pleputes, kai 
sueidavo netyčia pas kuria druskos pasisko
linti ar muilo, tai sugrižusios.- namo nebe 
bulviene randa, bet tyrele — tiek jos ilgai 
plepa, viską pereiliodamos nuo Adomo ir 
Ievos.

Man tos bobutes pleputes labai dažnai 
sustoja akyse, kai neduok Dieve, tenka kur 
paposėdžiauti, žodžiu, stebint organizacini, 
visuomenini gyvenimą.

Puse bėdos dar susirinkimuose : čia ne. visi 
paprastai nori būti gudrūs ir iškalbūs 
(dažnai nutyli net apie tai, apie ka reiketu 
pakalbėti). Bet jau posėdžiuose: apsaugok 
juos, Viešpatie ! Čia kiekvienas ir drąsus ir 
iškalbus pasidaro, todėl tokie klausimai, 
kurie, galimi apsvarstyti per valanda, svar
stomi ištisus pusdienius. Kaip gi juos 
greičiau apsvarstysi, jei būtinai kiekvienas 
turi pasakyti žodi. O tas žodis dažnai nieko 
bendro neturi su svarstomuoj u dalyku: 
žmogus gavo progos pakalbėti, tad ir kalba. 
Jeigu svarstoma, kaip tvarkingiau išrinkti 
nario mokesti, tai tuomet galima juk 
pakalbėti ir apie 'velykinius kiaušinius ir 
apie anglis, nes tie dalykai, kaip ir nario 
mokestis, susiję su pinigais, vadinasi, 
netiesioginiai turi ryšio. '

Stovyklose vakarais susirenka būreliai 
pasiplepėti. Plepama apie viską, kad tik 

pakliūva, net ir apie Adoma su Ieva, bet 
tokiu laisvalaikio pasiplepėjimu niekas 
nelaiko ir nevadina posėdžiais. O i posėdžius 
sueina rinktiniai žmones, geriausi iš geriau

Rašo—K. B A R Ė N A S

siu. Sueina apsvarstyti reikšmingu organi
zacinio gyvenimo klausimu. Ar šitokias 
progas galima paversti bobučių plepučiu 
susitikimais?

Atsakykite, kaip norite. Savo vardu 
šaukiu: apsaugokite mane nuo tokiu posė
džiu, kurie yra ne kas kita, kaip bobučių 
plepučiu susitikimas! Psedžiuose reikia 
svarstyti rimtai reikalai.

SKATIKĖLIAI 
sau taip pat reikalingi, ne tik viešiesiems, 
visuomenes reikalams. Visuomenes reika
lams ne visi mes skubame atiduoti skatiką, 
bet turime ir tokiu, kurie užmiršta ir 
visuomene ir save.

Kas pajėgė susispausti, po poros metu jau 
gyvena savo namuose ar turi taupomąsias 
knygutes. Jie drąsiau gali žiūrėti i rytdiena, 
jie ji atneštu nedarbą ar ilgesne liga. Bepigu 
buvo savo krašte : patekusiais nelaimėn^ jei 
ne valstybe, tai nors turtingesnieji kaimynai 
pasirūpindavo, neleisdavo nors badu mirti. 
Čia ir kaimynai, mūsų lietuviškosios ben
druomenes nariai, tokie pat beturčiai, kaip

Vienam pagoniui prašant, Matsumoto 
miestelis, esąs japonu Alpiu viduryje, nese
nai buvo vietos misijonieriaus paaukotas 
Nekaltai Pradetajai. Kai minėtas Matsu
moto gyventojas-vietini olaikraščio leidėjas 
ir didžiausias šio miestelio kino savininkas- 
karo metu buvo mobilizuotas, jis kartu su 
savimi pasiėmė Marijos Kannon statulėlė. 
Kannon, kuri ypatingai garbinama Kinijoje 
ir Japonijoje;’ yra budistu dievaite, o jos 
paveikslas nuostabiai panašus i Motinos 
Marijos paveiksią.
\ Krikščionys tikėjimo persekiojimo metu ta 
panašumą labai gudriai išnaudojo : kai jiems 
buvo uždrausta turėti kokiu nors savo kulto 
ženklą, jie dievaites Kannon statulėlėse 
įrėždavo kryželi ir tokiu būdu pakeitė jas 
Nekaltai Pradėtos atvaizdu. Krikščionys 
Dievo Motiūa net nauju vardu pavadino- 
Kannon Marija.

Atsiusta Paminėti f
Karl Kautsky, “ Socialdemokratija -ar 

Komunizmas.” Sulietuvino dr. Pranas 
Ancevičius. Išleido “Talkos” b-ve. 
Turinyje-Socializmo kilme, Marksizmas ir 
proletariato diktatūra, Bolševizmo pradžia, 
Leninas ir 1917 m. rusu revoliuc ja, Sovietu 
Rusijair pasauline revoliucija, Leninzmas ir 
stalinizmas socialistiškoje šviesoje Maskvos 
sąmokslai prieš pasaulio taika, laisve ir 
demokratija, Demokratija, socializmas ir 
darbininkijos sąjūdžio vienybe.> > >

Pasaulio lietuviu kultūros žurnalas 
“AIDAI.” Išeina Vokietijoje. Redaguoja 
J. Grinius ir P. Jurkis. Platus ir turiningas. 
Kaina 4/-. Atstovas Anglijoje — J. Dėdinas, 
Full Sutton Hostel, Stamford Bridge, Nr. 
York.

ir visi, tad jais atsidėti negalima. Gal jie 
parems šiek tiek savaite, menesi, metus, bet 
ir ju ištekliai labai riboti, ir jie ilgainiui 
nepajėgs. Geriausia išeitis: kiekvienam 
lietuviui kiekviena savaite atidėti, nors ir 
nedidele, savo atlyginimo sumele juodai 
dienai. Jei diena niekada nebus juoda, tai 
juo geriau.

Ak, kaip dažnai sunku prisiversti atsi
sakyti daleles atlyginimo kažkokiems dar 
neatėjusiems ateities vargams! Pinigo ne
daug, o reikalu — nesuskaičiuosi. Pagundų 
taip pat daug, o pinigu del to nepadaugėja.

Žiūrėkite, ypač miestuose, dažnas besikur- 
damas gali pirktis sau reikalingu daiktu 
išsimokėtinai. Kas gauna kambarėli, išsi
mokėtinai perkasi baldus. Šitaip perkami 
radijo aparatai, net drabužiai. Pirkėjai, 
žinoma; smarkokai nulupami, jis už ta 
patogumą sumoka didžiulius procentus, bet 
kitos išeities nėra, kai kišene vis apytušte. 
Gal išeitis ir susirastu, jei turėtume savo 
taupomąsias skolinamąsias kasas. Tokia 
kasa galėtu būti ir viena visiems Anglijoje 
gyvenantiems lietuviams, galėtu ju būti ir 
kelios visame krašte.

Kam jos reikalingos? . Vieni turėtu 
patogios progos taupyti, nors ir mažomis 
sumomis, o kiti, šiek tiek taupydami, pri
reikus galėtu ir pasiskolinti, mokėdami 
nedidelius procentus. Gal dažnas susidarytu 
kiek skatiko juodai dienai, gal labiau 
prisiverstu taupyti, o prieinamos paskolos 
ne vienam būtu tikras išganymas. Pasvar
stykime !

Tokia pačia statulėlė turėjo su savimi ir- 
Matsumoto gyventojas. Jis jaute jos pagalba 
didžiųjų pavoju metu. Del to, kai po karo 
grižo i savo miestą, nusprendė viešu būdu 
atside'koti Kannon Marijai: Jos statula 
pritvirtino prie savo kino rūmu fasado ir 
prašė miestelio gyventojus paaukoti Matsu
moto Marijos globai. Apie tai sužinojo 
misijonierius Tėvas Raimondas, pranciško
nas, ir paaiškino jog Marija tinkamiausiu 
būdu gali būti pagerbta tik katalikiškai. 
Gyventojai sutiko, ir dabar, pagal kataliku 
tikėjimo ritualą, pagoniu miesto Globėja yra 
Švč. Marija.

Mūsų tarpe yra Seimu, kurios savo Globėja 
taipgi išsirinko Svč. Marija. Ir ne tik šeimų, 
net atskiru asmenų. Juk kiekvienas, pergy- 
Venes praėjusio karo žiaurumus, atsimena, 
kaip dideliu pavoju metu kreipėsi i Marija 
pagalbos ir dare įvairius ižadus.

Dar ne visi pavojai praėjo: dar didysis 
kelias prieš akis. O jis reikalaiija daug auku 
ir pasišventimo.

Kas pasiaukojo Dievo Motinai Marijai, 
tas tremties keliu neina vienas: su juo mūsų 
Tėvynės Globėja Dievo Motina.

Nors mes, lietuviai, daugumoje esame 
ūkininku sūnūs ir dukros, ir todėl mums 
nesvetimas bet koks žemes ūkio darbas, 
tačiau dideliu praktišku patyrimu ir teore
tiniu žinių gausumu ne kiekvienas galime 
pasigirti. O dabar tremtyje, po keleriu metu 
su tais darbais nesusiduriant, gal ne vienam 
šis tas-ir iš žinotu dalyku teko pamiršti. O 
kaip žinoma, visos imigrantus priimančios 
šalys, tarp kitos rūšies darbininku, nemažai 
reikalauja ir žemes ūkio specialistu. Su 
ūkininkavimu ir kitais žemes ūkiui artimais 
darbais gražiai supažindina Lietuvos Žemes 
Ūkio Darbuotoju S-gos išleistas tremtinio 
vadovas, vardu “ LIETUVOS ŽEMES 
ŪKIS IR STATISTIKA.” Jis rašo apie 
lauku, daržu, sodu ir gyvuliu ūkius, apie 
inspektus, tabako auginimą, gyvuliu šėrimą, 
paukščiu laikymą, trobesiu statymą, ju 
dažyma ir kitus ūkiškus dalykus.

patalpintas, suradau malonu vyruką, kuris 
mane lankydavo ir mielai sutiko rašyti už 
mane laiškus, kuriu jau senai nebebuvau 
rašės.

Ėjo kalbos, kad ir čia mes neilgai būsime, 
kad teks keltis kur tai toliau i vakarus, kad 
frontas vejasi mus, kad jis nesula’komai 
rieda pirmyn. Nors jai laiška rašydamas 
prašiau, kad kai tik gaus, tuojau aplankytu 
mane, bet mažai vilties beturėjau susitiki
mui, nes ir pats mačiau, kad neilgai teks čia 
viešėti.

Už poros dienu gavau jos laiškus, dar i 
dalini rašytus. Kiek skausmo ir priekaištu 
išskaičiau juose!

Ak, likime! Kada mus gabeno i Rau
donojo Kryžiaus ešalona, gavau telegrama, 
kad ji su tėvu atvažiuoja aplankyti manes. 
Man tai buvo didelis smūgis. Ji sunkiai 
pergyvenau. Sveikata pablogėjo.

Mano bičiulis ramino mane, pažadėjo 
parašyti jai laiška, paaiškinti padėti. Jis 
davė telegrama, kad nebevažiuotu, nes 
manes jau neberas. Ir čia nebesusitikome. 
Aš vėl tolinausj nuo savosios laimes ir 
meiles . . .

Po trankymosi ir kilnojimu iš ligonines i 
ligon’ne pagaliau ilgesniam laikui teko su
stoti Turingi joj-Weim are.

Pradėjau sveikti. Gydytojas leido jau ir 
vaikščoti.

Nepaprastai graži gamta ir švelnus oras 
gaivino mane. Pradėjau atgauti jėgas, bet 
širdy gulėjo neišsemiamas skausmas ir vis

grimzdo giliau. Radijas kasdien pranešinėjo 
vokiečiu fronto “ trumpinimus.” Lietuva 
jau buvo beveik visa užimta. ,

Žiūrėdavau i skaisčiai mėlyna Tūringijos 
dangų ir klausdavau: už ka aš esu taip 
žiauriai baudžiamas . . .

Nors ir po dideliu fizinui ir moraliniu 
sukrėtimu, jaunas organ’zmas eme atsigauti, 
Koja visiškai pasveiko, šone skausmas 
išnyko, bet buvau žymiai silpnesnis, nei 
anuomet. Taip atėjo ir 1944 metu vidurva
saris, kaį aš galutinai palikau ligonine.

Trumpa laika atostogavau. Daug gražiu 
gamtos paveikslu mačiau, bes:lankydamas 
Jenoj, Erfurte ir kitur, bet niekur neradau 
taip ramiai ošiančiu šilu, ramaus sidabrinio 
ežero ir veido su aksominėmis akimis . . .

Pagaliau buvau išsiųstas i Berlyną. Galėjo 
nors ir i pragara siusti, nes man viskas buvo 
visriek. Tiek Weimaro grožis, tiek Berlyno 
milžiniškį griuvėsiai man jau nebekele 
didesnio įspūdžio. Jausmai buvo visiškai 
atbukę. Lavonai, kuriuos reikdavo ištraukti 
iš po griuvėsiu, irgi manes nestebino, rodos, 
taip ir tūrėjo būti, tai visai natūralu. Buvau 
užmiršęs nuo kada tas nelemtas karas eina, 
kam žmones kariauja ir visiškai nesprend- 
žiau, kad gi jis viena diena turės baigtis, 
ateis taika . . . Taika? Ne. Tos mintys 
man buvo svetimos, tolimos.

Visiškai dėmesio nekreipdavau, kai viršum 
didžiulio miesto urzgdavo galingi lėktuvai ar 
ju junginiai, o bombos griaudavo ir i š pul us 
versdavo per šimtmečius žmogaus rankomis 
sukurtus pastatus, bažnyčias ir paminklus. 

K:ek ten gyvybių ir plakančiu širdžių užgeso, 
kurios gal kaip ir manoji, ko nors lauke, 
ilgėjosi, troško ... O man giltine vis 
ne ’rpiršo. nors daug progų turėjo. Daug 
kartu kuopos draugai mane kvailu vadino, 
kai tokiais momenta.s galvotrūkčiais nešda
vosi i bunkerius, o aš visai neskubėdamas 
juos rasdavau vėliau.

Kartais ir man ateidavo mintis, kad galu 
gale turi būti gi dugnas tai karčiai gyvenimo 
taurei, kad ir aš turiu lygiai tokias pat teises 
i gyvenimą ir laime, ka p šimtai kitu. Bet 
vilties greit gesdavo, nes taures dugno 
nebuvo matyti.

Pasivaidendavo kartais ta nelemta gegu
žine, nuo kurios ši visa mano nedalia 
prasidėjo. Laiško, kuris atidengė dingusios 
grižima ir vėl atnaujino kančias, negalėjau 
užmiršti.

Taip slinko dienos. Milžiniškas miestas 
kasdien vis daugiau virto griuves nis. Darbo 
buvo daug, labai daug. Mūsų komanda dirbo 
ilgai ir sunkiai. Ne v’ename griuvėsiu 
rūsyje teko rankioti užmuštuosius, laidoti 
juos, paskubomis, netvarkingai. O tu rūsiu 
kasdien vis buvo daugiau ir daugiau ... ir 
galo jau nebesimate, kada šis pragaras 
nutils, kada gi liausis karas.

Ruduo jau ženge žeme. _Rūkas denge 
miestą, bet virš jo skrajojanti mirtis savo 
aukas tamsoje rasdavo.-

Po vieno stipraus naktinio puolimo, 
aštuoniu žmonių grupele, nuvykome i 
Petersburgerstrase iš po didelio pastato 
atkasinėti nelaimingųjų. Penkių aukštu 

namas dideles bombos buvo iki dugno per
muštas ir to sprogimo rezultate jo vietoje 
stūksojo milžiniška griuvėsiu krūva. Ten 
gyvu jau nebesitikejome rasti. Ir neradome. 
Neradome net lavonu. Jiems likimas buvo 
žiaurus. Tik mažos liekanos, tik ženklai, 
kad tai būta žmonių, žmonių su širdimi, su 
noru gyventi . . . Taip, su noru gyventi 
. . . Kaseme plytgalius, sudaužytu baldu ir 
indu š;puliukus. Turėjome ne vien pareiga 
palaidoti žuvusiuosius, bet ir surinkti ver
tingesnius daiktus. įsitraukęs i darba, nesi
dairydamas, kastuvu verčiau gruzda, laikas 
nuo laiko pakeldamas koki radini, kuris 
tuojau buvo perduodamas iš ranku i rankas 
ikį surinkimo punkto. Viename kamputyje 
kažkaks sužibo. Žvilgterėjau, — žiedas. Tai 
nebuvo naujiena, ju rasdavome ne viena. 
Paėmiau ji i rankas . . .

— Ak, Dieve, Dieve . . .
Netekes jegu suklupau . . . Nesąmonin

gai spaudžiau žiedą rankose.
Taip, taį buvo tas pats žiedas, kuri tada, 

anose atmintinose dienose jai buvau davės, 
kaip mūsų skaisčios ir neišardomos meiles 
liudininką . . . Tai buvo žiedas su mano 
monogramomis!, tai buvo žiedas mano 
Almos . . .

Tie griuvėsiai palaidojo mano Alma. 
Likimas man gražino tik žiedą. Kaip ji 
galėjo čia atsirasti, atsakymo neradau. 
Greičiausia, tai buvo paskutines mano tele
gramos vaisius. Ji buvo pasiryžusi mane 
surasti nors i rpasaulio gale ... ir surado.
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TAI YRA DIDŽIOJI POLITIKA
ATĖNAI. Kaip ir buvo laukta, komu

nistines gaujos pradėjo nauju puolimu 
bangas. ‘ Stipriausias smūgis buvo nukrei
ptas i Florines. miestą. Kaip praneša 
Graikijos kar. štabas, visi puolimai atremti 
ir' vyriausybes kariuomene perėjo i prieš- 
puoli.

VAKARAI, RYTAI IR

KKOMm

Sąjungos Pirmininkas P. B. Varkala 
praėjusi sekmadieni lankėsi DBLS Chiches- 
terib skyriaus susirinkime.

Geg. 21d. gegužines pamaldos Londono 
Lietuviu bažnyčioje bus 5.30 vai. vak.

Praėjusi sekmadierti ivykusiame DBLS 
Centrinio- skyriaus susirinkime išrinktoji 
nauja skyriaus valdyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas P. Mašalaitis, ižd.—J. 
Vilčinskas, sekrt. — E. Jankute, ir valdybos 
nariai — J. Laumakys ir A. J. Kaulenas.

Chemikams ir farmacininkams, kurie yra 
baigė atitinkamus mokslus ir atlikę prakti
kos darbus, yra galimybe gauti darba savo 
Specialybeje. Suinteresuoti prašomi suteikti 
žiniais, su trumpu gyvenimo aprašymu. 
S-gos Centrui.

Kai pasaulines skirtingu interesu pajėgos 
tampa nelygios, kyla karo pavojus-sena 
taisykle. 1949m. pajėgumu prąsikišo Vokie
tija. kilo karas. Tik Amerikai Įsikišus, 
Vokietija žlugo. Nenagrinėjant priežasčių, 
tenka konstatuoti, kad Vokietijos vietoj šiuo 
metu atsistojo Rusija, politiškai Vakarai 
kara pralaimėjo. Vokiečiu tiranija pakeitė 
rusu despotizmas. Gal ir vėlai Vakarai rusus 
suprato, bet šiuo metu tos pajėgos jau aiš
kiai stovi viena prieš kita. Koks gi tu 
pajėgu balansas ?

I tai tenka žiūrėti iš trijų tašku : karinio, 
ekonominio ir moralinioidejinio. Tos trys 
pajėgumo formos reiškiasi kiekviename kare, 
puolant ir ginantis. Tuo tarpu kai karines 
pajėgos reiškiasi tik karo metu, ekonomines 
ir moralines gali reikštis ir taikos metu. O 
tai ir yra tas, kas .šiandien vyksta, ir tai 
vadinama " šaltuoju karu.” Gi šaltasis 
karas ” tampa " karštuoju ” įsikišus 
karinėms pajėgoms. Tačiau ir " šaltas 
karas " yra karas, realus karas. Karo 
tikslas yra priversti priešą vykdyti jam 
statomus reikalavimus. Ir tas tikslas gali 
būti pasiektas " šaltuoju karu ” neblogiau, 
kaip fronto apkasuose. Badaujantis ir 
skurstantis kraštas, kraštas be idėjų, be 
isitikinimu, už kurias būtu pasiryžęs aukoti 
savo gyvybes, yra silpnas priešas.

Išeikime iš tos teorijos i praktiškaja puse. 
Kaip vyksta " šaltasis karas ”?

Moraliniame. propagandiniame fronte 
Vakarai aiškiai pralaimi. Čia Rytai puola. 
Vakarai tik. ginasi. Laisvuose Vakaruose 
rusai turi beveik neribotas galimybes šiame 
fronte veikti. Laisvai veikia komunistu 
partijos, j u spauda ir propaganda nevar
žoma. Reikia pripažinti, kad toji propaganda 
vyksta judošiškai gudrai. Braunamasi i visu 
kraštu gyventoju mases, o taip pat i vyriau
sybių ir intelektualu sluoksnius. Kaip 
vienas labiausiai apgaulingas pavyzdys 
paminėtinas vadinamu “ Taikos partizanu 
kongresu ” organizavimas. Pernai toks 
kongresas ivyko Anglijoje. Ten kiekvienas 
kalbėtojas smerke Vakaru “ karo kurstyto
jus ” ir laupsino Rusija, vieninteli taikos 
" apaštala.” Tuoj seke Wroklbw (Breslau) 
kongresas, vėliau New Yorke ir balandžio 20 
Paryžiuje. Visur ta pati giesme, — vienin
telis išganymas-Sov. Rusija! Trukdymu 
tiems kongresams beveik nebuvo. Juose 
dalyvavo daug intelektualu iš daugelio 
kraštu. Ju tarpe keletas žymiu vardu, pav. 
Paryžiaus kongs. pirmininkavo prof. M. J. 
Curie, kartu esąs ir Prancūzijos atomines 
energijos tyrimo komisijos pirmininkas(!).

Kas gi daroma prieš tai ? Organizuojamas 
panašus nekomunistinis kongresas Paryžiu-

BAUGIAU tDEAUlMO
NAUJAI FILMAI RENKAMA 

MEDŽIAGA
Pereitos savaites trečiadieni pakartotinai 

aplanke Coventrio sk. pirmininką Wesex 
Film Productions b-ves direktorius Mr. D. 
N. Twist. Šia pabaltiečiu DP gyvenimo 
filmą, kurioje dalyvauti angažuojama 
Coventry liet, kolonija, pradės sukti dar šios 
vasaros pabaigoje. B-ves direktorius tarėsi 
ir del filmos siužeto. Coventriečiams teks 
parašyti būsimai filmai siužetą, kuri, tačiau, 
taisys patys b-ves rašytojai. Jo nuomone, 
2-3 men. begyje paruošiamieji darbai bus 
baigti. (brd)

Šeimos židini sukerusiems,
ADOLFUI NAMAJUSKAI 

ir
BRONEI ŽILINSKAITEI, 

nuoširdžiausi sveikinimai ir linkėji
mai gražaus gyvenimo

1 LONDONO (east end)
I-mo sk. Vaidyba ir Nariai

Skaitau mūsų spauda ir pradedu jos 
bijoti. Ji ne tik pati atitrūkusi nuo gyvena
mo, bet savo gražiais žodžiais nori atplėšti 
ir tuos, kurie gyvena normaliai ir nuosavo
mis akimis žiūri i aplinka.

Prisimenu viena anekdotą, kilusi ūkines 
krizes metu dar Smetonos laikais Lietuvoje. 
Jis atsirado todėl, kad tūlas Lietuvos Aido 
korespondentas, rodos, Gricius, važinėdamas 
po Lietuva rašė labai šviesius reportažus, 
nors tikrumoje kaimas turėjo tikra sunkmetį 
o laikraščiu puslapiai buvo pilni varžytinių 
skelbimu. Anekdotas kalba apie ūkininką, 
vežusi parduoti bekoną. Tris* dienas jis 
išstovėjo eileje, kol pasiekė bekonu priėmimo 
punktą. Bekono vienas nagelis buvo 
užlūžęs, todėl jis netiko. Namon grįždamas 
ūkininkas linksmai kalbino bekoną : ’ ‘ Koks 
aš la:mingas, -kad tavęs nepaeme. Bus kas 
pritars, kai aš “ Aida " skaitysit! ”•.

Ir iki pat siu dienu spauda bijo viską 
matyti. Tikriau — bijo pasakyti, ka mato. 
“ Britanijos Lietuvio ” Nr. 18 K. Bareno 
pateiktoji iliustracija (UNRRA globėjas) ta 
tik paryškina. Kaž koks jumoro laikraštis

Žiburius " buvo pavadinęs " UNRRA 
pareigūnu albumu.” Ak, kaip reklamavo 
spauda tuos " geradarius," kod skriningu 
metu daugumass ju parode, kam jie tikru
moje tarnauja.

SKAITYTOJU LAIŠKAI

MUSU SPAUDA
Lietuviškas laikraštis ir lietuviška spauda 

pergyvena sunkmeti. Didžiule lešu stoka 
stovi prieš leidėju akis. Šiaip taip galus 
sudurstydami. dar eina lietuviškieji laikraš
čiai, bet ju eiles reteja. Vienintelis Britu 

" Lietuviu 
Liko tik 

Min- 
Bet

čia i, bet j u eiles reteja. 
,zonos lietuviškas savaitraštis 
Žodis ” jau ištarė graudu sudie, 
amerikiečiu zonoje eina laikraščiai: 
tis,” “ Mūsų Keliam ” ir “ Žiburiai, 
ar ilgam?

Šia vasara daug tautiečiu paliks Vokietija. 
Liks, daugiausia, nedarbingi arba ligoniai. 
Jie ne tik neturės iš ko prenumeruotis 
laikrašti, bet patys bus reikalingi kruopščios 
ir intensyvios paramos. Žodžiu jau gal 
labai netoli tas laikas, kada ir kiti laikraščiai 
mums pasakys sudie. Liksime čia su savo 
" Britanijos Lietuviu.” Didesni uždaviniai 
užguls jo jaunus pečius, nes jis ne tik mūsų, 
bet ir likusiu Vokietijoje tauttiečiu proble
mas turės nagrinėti. Kaip artimiausias 
laikraštis jis gales greičiausiai reaguoti.

Vienas kitas tremties laikraštis gal pajėgs 
persikelti i JAV. Iš JAV jie mus pasieks, 
maždaug, po dvieju savaičių. Bus pasene 
ir tik kaikurie straipsniai mus suidomins.

Trumpai tariant: gyvendami Anglijoje 
galėsime pasikliauti tik savo laikraščiu. Ji 
skaitysime mes, ji prenumeruosime tautie
čiams Vokietijoje. Tačiau, kad jis būtu

toks, kurio visi lauktume, mes turime ji , 
truputi stumtelėti aukštyn. Nei centro į 
valdyba nei redakcija pati viena to nepa
darys.

Pirmoji tam " pasišokejimui ” sąlygą yra 
lešu klausimas. Musu biudžetas, atrodo 
neperdaug nukentetu, jei ” Brit. Lietuvis " 
dar syki pakeltu prenumeratos kaina ir ja 
prilgytu Vokietijoje išeinančiu laikraščiu 
prenumeratai. Būtent — 1 men 3 šil. Už 
tai jis lankytu mus ne 4, bet 6, ©kartais gal 
ir didesniu puslapiu skaičiumi. Popieriui 
licenzija? Taip, tai kliūtis, bet palengva 
ir ja galime nugalėti.

Toliau,—reiktu aiškinti sąlygas jo su- 
dažninimui. Apie dienrašti sunku galvoti, 
bet laikrašti, pasirodanti du kartus pel 
savaite .atrodo, galėtume turėti.

Anglijoje, rodos, jau yra susiorganizavę 
lietuv.ai rašytojai, organizuojasi žurnalistai. 
Tik gaila, nei ju vardu nei kuriniu nesimato 
“ Brit. Lietuvyje.” Čia jau redakcijos 
reikalas juos įvilioti i laikraščio puslapius. 
Ne tik įvilioti, bet ir nepaleisti. Gal būt čia 
nemaža role lošia honoraras, bet — kai 
laikraštis bus stiprus ir visu mėgiamas, gal 
tada ir toks " priedelis ” bus įmanomas?

Kainos kėlimas yra nepopuliaurus rei
kalas, bet kito kelio lyg ir nėra. Be to, kaip 
jau minėta, 3 Šil. nėra nepakeliama mūsų 
biudžetui.

Pasiekė Anglija neatsikratem šios ligos. Ir 
čia vengiame matyti. o matydami — 
vengiame pasakyti. Daug kalbame apie 
idealizma, nors žinome, kad tai tik kauke. 
Uz jo slepiasi pilkas gyvenimas, aštri kova.

Ir kaip tik del to, kad bijome būti nuošir
džiai atviri, nors ir pilki savo nuoširdumu, 
nepajėgiame išsikapstyti iš tūpčiojimo 
vietoje.

Paprastas ” dealizmo ” pavyzdėlis: 
" Lietuviu Žodyje ” buvo aprašytas gyveni
mas ir pastangos lietuviu namu savininku, 
isigijusiu namus nemažame Anglijos mieste. 
" Lietuviška nuotaika," " jaukus lietuviš
kas būrelis ”... Gal ir būtu kas panašaus 
(tikrumoje: turėtu būti), jei namu savinin
kai būtu tokie idealistai, kokiais juos galima 
laikytį pasiskaičius ta korespondencija. 
Teisybe yra kita: viename name lietuviu 
susikimšo po 3-4 žmones i kambarį, maitina 
juos (priverstinai) išimtinai miltiniais pro
duktais ir lupa už ta -■ po du svarus per 
savate. Gyvena pas ji apie 10 žmoniu-paima 
kas savaite iš j u 16-20 švaru ! Žmones, jo 
gyventojai, skundžiasi, kai susiranda butus 
pas anglus, išeina, bet iš ūkiu veržiasi kiti 
E.V.W. ir bent laikinai tas " idealistas ” 
turi aukso kasyklas.

Kitas “ idealistas,” turis šeima ir del to 
Tiegalejes gauti buto pas anglus, šiandiena 
pats i nuosava narna vengia isilęisti šeima 
su vaikais. Be to, nuolat tikrina, kad 
nuomininkas nenaudotu elektriniu pečiuku, 
neisisuktu peršviesiu lempu . . .

Gal ir gražu yra pasidžiaugti, kad lietuvis 
įsigijo namus. Bet kai visi namu savininkai, 
it susitarė, neišnuomoja kambario pigiau, 
kaip už 30 šil., tas džiaugsmas nublunka, o 
atsiranda noras šituos aukso kasyklų 
(atsiprašau-namu) savininkus išvardinti 
pavardėmis. Tas gal nesumažins ju gobšumo 
bet bent tautiečiai negalvos apie j u 
idealizma.

Pas reta namu savininka užtiksi nauja 
knyga (kuria reiketu šilingais pirkti), gal 
kiek dažniau — laikrašti. Bet irgi ne 
kiek jig legvai galėtu užsisakyti.

Čia paminėta tik vienas faktelis, 
paliesti visuomenini gyvenimą — jis 
nemažiau aštrus, tik kitokio pobūdžio.

J. Daigelis.

tiek.

Jei 
būtu

je. Taip, tai gynimasis. SUORGANIZUO
KI!' TOKI KONGRESĄ MASKVOJE, kaip 
jie tai padare jūsų kieme!

Vakaru spaudoje dažna rasti oficialiu rusu 
pranešimu apie gamybos kilimą, normavimu 
panaikinima ir 1.1. Anglai stebisi: dra
bužiai, maistas Rusijoje jau senai be kor
teliu, — kaip teų gera ! Rytu spauda gieda 
pagal nustatyta linija: Vakaru kapitalizmas 
smaugia tautas, gyvenimas ten katastrofiš
kas padekime jiems, gelbėkime juos . . .

EKONOMINIAME fronte laimi Vakarai. 
Gyvenimo lygis pakilo ir kyla Prancūzijoje, 
Vak. Vokietijoje, Italijoje, Britanijoje. 
Tiesa sakant, rusai niekad labai nesirūpino 
savo gyventoju gerbūviu. Ir bado metais, 
vietoj pagalbos ieškoti, jie tik šlepe tai nuo 
užsienio. Bet ar galima prieš idėja kovoti 
duonos kepalu? Juk ir geriausiame gyve
nime yra nepatenkintųjų, ieškančiu " išva
davimo.” Sakysite, rusai jau turėjo visiems 
išaiškėti. O ar buvo jie mums, kaimynams, 
aiškūs iki kol pamatėme ant savo kailio? Ir 
tada skaitėme ir girdėjome pabėgėliu prane
šimus. Netikėjome. Argi gali iš viso 
pasaulyje egzistuoti toks vandalizmas?

Karinio pajėgumo svarstymas yra labai 
painus. Vakarai turi persvara aviacijoje ir 
laivyne', o Rytai kareiviu kiekyje. Be 
infanterijos joks karas dar nebuvo laimėtas.

■ Žinoma, stipriausias Vakaru kozirisatomine 
bomba, kurios rusai DAR neturi. Rusu 
jėgas Vakarai dažnai linkę pervertinti. Rusu 
kareivis jau mate kitus kraštus. Jei karo 
pradžioj tūkstančiai perbėgo ir pasidavė 
vokiečiams, tai ateityje tas galėtu dar labiau 
pasireikšti. Koks gi mišinys dabar rusu 
armijoje ! Bet Rytu frontas labai vieningas. 
Visi keliai veda i Maskva, diriguojant 
Kominformui. Jie žino ko siekia, turi vei
kimo plana. Vakaru frontas padrikas. Iš 
vienos puses imamasi atsargumo priemonių, 
iš kitos —NET KARIŠKAI SVARBIOS 
PREKES PARDUODAMOS RYTAMS. 
Norima kurti vieninga frontą ir kartu 
smerkiama Olandija, kovojanti su komuniz
mu rytu Indijoje, atsisakoma bendradar
biauti su Ispanija, kuri, tiesa, diktatūrine, 
bet ar tik ne del to, kad pirmoji suprato 
komunizmo grėsmė, apsigynė ir tebesilaiko.

Paskutiniu metu jau ir Vakaruose kyla 
balsai, šaukiantieji i vieninga demokratini 
frontą; prieš komunizmą. Bet tai dar tik 
'ūzuouSažga, dar tikkūkli pradžia."Sakoma, 
ne Atlanto Pakto, ne Pacifico Pakto, Arti
mųjų Rytu Pakto ir kitu junginiu, bet vieno 
vienintelio PRIESRUSIŠKO PASAULIO 
PAKTO reikia, pakto su stipriais pagrindais 
visose trijose kovos formose. Priešo morale 
turi būti palaužta, ekonominis gyvenimas 
suardytas ir aiškiai pasakyta, kad karo 
lauke, jei reiks, bus kovojama iki peiliu. 
Taip, tai tik balsai . . .

Paskutiniu metu vėl girdisi balsu už 
pasidalinima pasaulio i Rusijos ir Amerikos 
itaku sferas. Vėl kalbama apie Trumano- 
Stalino pasimatyma. Žinoma, rusams nėra 
intereso kariauti dabar, kai jie turi suvir
škinti nesenai prarytus kraštus ir dar neturi 
atomines bombos. Del to ir. rėkiama apie 
taika. Gyventoju mases Vakaruose nenori 
karo, jie patenkinti ta laikinąja ramybe. 
Ypač Amerika, kuriai tie reikalai is tolo dar 
švelniau atrodo. Ar neužliūliuos Rytai 
Vakarus iki palankaus momento? Sunku i 
tai atsakyti. Daug ko mes nežinome, daug 
kas nuo mūsų, apskritai nuo visu eiliniu 
piliečiu, yra slepiama diplomatiniuose ir 
kariniu štabu stalčiuose.

Bet j e rusams pavyks pasauli užliūliuoti 
taikos daina, žinosime, kad tikrai atėjo 
sunkūs laikai, kurie gali duoti Vakaru 
kaltūnu ir civilizacijos sutemas.

J.D.

J. DAIGELIS

Namu už pusantro šilingo neisigysi-bet farmeriu, fabrikantu bei mainieriu 
opozicijoza

APUOKAS
dar galite užsisakyti 38, Melville Rd. Coventry. Sis numeris bus gausiai ilius
truotas ir su Įdomiais patarimais vedusiems, viengungiams ir šiaip jau 
nepatenkintiems savo dalia. Platintojams ir užsisakantiems daugiau 5 egz. 10% 
nuolaidos.

Prisiuntusiems adresa-šis numeris siunčiamas kreditan.

SKELBIMAI
MODERNIŠKAS privatus VIEŠBUTIS, 18. 
Talbot Square, London. W2. Telefonas: 
PADdington 2855, puikiai mebliuotas, daug 
kambariu su privačiomis voniomis (2 min. 
kelio nuo Paddington stoties) Susikalbama 
prancūziškai, vokiškai, itališkai, rusiškai. 
Kaina, 12/6 nakvyne ir pusryčiai. Savinin
kas A. TIŠKEVIČIUS.

Sese lietuvaite, jei Tu esi vieniša ir Tau 
nuobodu, taip kaip ir mums, pasirink viena 
iš žemiau minėtu vyruku (amžius 30) ir 
bandyk parašyti, susipažinsime ir nesuju- 
sime taip vieniši. Rašyti: 74, A.—20, K.— 
45. V. Moota Hostel, Cockermouth, Cumbs.

Jei turi Herlito vadovėli, isigyk dar J. 
Kukanauzos " ANGLU k. GRAMATIKA 

: LIETUVIAMS ” ir turėsi pačius geriausius 
vadovėlius anglu kalbai išmokti..

J. Kukanauza " Anglu, k. Grama
tika liet."' ..........................................

A. Herlito " Anglu k. vadovėlis” ...
J. Grigolaitis "Naciu Pragare” ...
F. Kirša " Tolumos ” poezija .......

Užsakymai išpildomi ta pačia savaite, 
sakymus siuskite — J. PALSIS, 10, Warrels 
Terrace, Bratnley, Leeds.

K. Dobiliauskas, gyv. Lit. Lager, Diepholz, 
British zone, Germany, prašo atsiliepti 
Joną Buja-Bujauska ir Petra Rakauska.

8/-
6/-
7/’

Prenumeruokite " MCSU KELIA ” ir 
būsite geriausiai informuotas. Menesiui ■— 
3/-. Užsisakyti galima nuo kiekvieno men. 
Id. Nedelsdami siuskite užsakymus atsto
vybei! adresu — J. PALSIS, JO, Warrels 
Terrace. Bramley, Leeds.

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