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NAUJA BRITU VYRIAUSYBE
Po ilgų ir reikšmingų darbiečių vadovybės

pasitarimų, kovo 1 d. Mr. Attlee paskelbė 
naują ministerių kabinetą: Min. Pirmininkas — 
Clement Attlee, Tarybos pirm. — Morrison, 
užs. — Bevin, finansų — Sir Stafford Cripps, 
planavimo — Dalton, iždo — vicontas Jewitt, 
vidaus — Chuter Ede, gynybos — Shinwell, 
darbo — Isaacs, sveikatos — Bevan, žemės 
ūkio ir žvejybos — Williams, švietimo — Tomlin
son, prekybos — Wilson, kolonijų — Griffiths. 
Škotijai — McNeil, Commonwealth — Gordon- 
Walker, antspaudo — vikontas Addison ir 
Lancaster kunigaikštijai — vicontas Alexander.

Be šių, vadinamų tikrųjų kabineto narių, yra 
oar 20 žemesnio rango ministerių, kurių postai 
yra nemažiau svarbūs.

Kaip matyti, pagrindiniai postai paliko be 
pasikeitimų. Bendrai imant, priešingai buvu
sioms parlamentarinėms Anglijos tradicijoms, 
svarbūs postai teko jauniems, aukštų vietų ne
turėjusiems asmenims: maisto — Webb (45 m.), 
kolonijų — Dugdale (35 m.), Commonwealth — 
Gordon-Walker (42 m.) ir be portfelio — Younger 
(42 m.). Penki buvę vice-ministeriai pakelti į 
ministerius.

Min. pirmininkas, iždo min. ir generalinis 
prokuroras gauna 10.000 svarų metams, kiti — 
5.000. Žemesnio rango ministerių algos 5.000— 
2.000 svarų metams.

STREIKAI PRANCŪZIJOJE
Prancūzijoje komunistų kurstomas darbininkų 

streikas plečiasi, o sabotažo veiksmai dažnėja. 
Ryšium su streikų keliamais neramumais krašte, 
Prancūzijos min. pirmininkas buvo sukvietęs 
pasitarimą. Pasitarime dalyvavo vidaus ir krašto 
apsaugos ministerial ir vyriausiojo kariuomenės 
štabo viršininkas. Iš šių pareigūnų da
lyvavimo sprendžiama, kad svarstyta policijos 
ir kariuomenės bendri veiksmai padidėjusių ne
ramumų atvejais.

NE KAS LIETUVIAMS VOKIETIJOJE
(MŪSŲ KORESPONDENTO PRANEŠIMAS)

NYKSTA JUODASIS TURGUS
Plačiai pasauly išgarsėjęs Vokietijos juodasis 

turgus baigia išnykti. Dėl to, kad „juodojo 
turgaus” pinigų kainos, beveik susilygino su 
„baltojo turgaus” arba priartėjo prie oficialaus 
kurso. Pav. 1 Amerikos doleris „juodajam tur
guje” parduodamas po 4,50 DM, o oficialus 
kursas yra 4,20 DM. Mažas kainų skirtumas yra 
ir kitų kraštų pinigų. Atpigo ir daiktai. Pav. 
prieš metus taukų svaras „juodajam turguje” 
kainavo 10 DM, dabar krautuvėje kaštuoja 
1,60 DM, o „juodajam turguje” truputį pigiau. 
Tik kavos pupelių kaina vis dar aukšta: „juoda
jam turguje apie 8—9 DM svaras, o krautuvėse — 
žymiai brangiau. Nėra jokios vaizbos, atsidūsta 
neišemigravęs vaizbūnėlis.

LAUKIA LIETUVOS KONSULATO
Vokietijos lietuviai susirūpinę laukia, kada vė 

atsidarys Lietuvos konsulatas bei atstovybė. 
Dar ir po karo keli Lietuvos konsulai Vokieti
joje veikė. Vėlaiu jie buvo priversti užsidaryti. 
Tiek Europos, tiek Amerikos atatinkami sluoks
niai visą laiką darė pastangų, kad Vokietijoje, 
kur yra tiek daug tūkstančių lietuvių (kurių 
dalis ir vėliau čia liks) vėl pradėtų veikti Lietu
vos konsulatas lietuvių reikalams ginti. Ryšium 
su kitėjančia pasaulio politikos raida didžiosios 
valstybės, pirmoje eilėje Amerika, nepriklau
somosios Lietuvos institucijoms rodo vis daugiau 
palankumo. Dėl to tikimasi, kad ir Vokietijoje 
pradės veikti Lietuvos konsulatas.

TREMTINIAI LIGONIAI NENORI LIKTI 
VOKIETIJOJE

Ryšium su IROs veikimo siaurėjimu, jos pa
reigūnai vis labiau nervinasi dėl savo įstaigų ir 
asmeniško likimo. Tremtinių stovyklos nuo
sekliai uždarinėjamos. Dabar panašus likimas 
gręsia ir ligoninėms bei sanatorijoms. Merzhau- 
seno ligoninė prie Kasselio jau uždaryta, o 
Heilbronno sanatorija, netoli Stuttgarto ruo
šiamasi balandžio 1 d. uždaryti. Šitoj sanato
rijoj gydosi dvylikos tautų ligoniai, viso apie 
370. Lietuvių čia yra 35. Ligoniai turi tautinius 
komitetus ir bendrą visų tautybių komitetą. 
Šis komitetas daro žygių, kad sanatorijos likvi
davimas būtų atidėtas. Be to daromi žygiai į 
įvairias tarptautines organizacijas, kad DP li
goniai nebūtų palikti Vokietijoje vokiečių glo- 

bet būtu išgabenti i kitus kraštus.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
BRITU PARLAMENTO 

RINKIMAI
Didžiausias įvykis pereitą savaitę D. Brita

nijoje buvo Britų parlamento rinkimai. Ne 
maža dėmesio jiems buvo skiriama ir kituose 
kraštuose. Dėl to rinkimų duomenų visur buvo 
laukiama nekantriai.

RINKIMINĖ KAMPANIJA
į rinkimus išėjo net 38 politinės partijos, pa

siūlydamos bendrai 1.868 kandidatus. Dau
giausia kandidatų pasiūlė konservatoriai — 621, 
darbiečiai — 619, liberalai — 474, komunistai — 
100. Tarpe pasiūlytų kandidatų buvo 125 mo
terys. Rinkiminės kampanijos metu paleista 
daugybę spaudinių, išklijuota įvairių plakatų, 
laikyta labai daug susirinkimų, kuriuose pa
sakyta apie 10.000 kalbų. Konservatoriai, dar
biečiai, liberalai ir komunistai rinkimines kalbas 
pasakė net per radiją.

Visa ši kampanija ėjo korektingu tonu, be 
jokių išsišokimų ar priešininkų atžvilgiu įžeidi
mų. Visuomenės susidomėjimas rinkimais buvo 
labai didelis. Dažnam rūpėjo busimoji parla
mento sudėtis, dėl to šia linkme daryta spėjimų. 
Ne maža jų paskelbė ir laikraščiai, pasikliaudami 
visuomenės nuomonei tirti įstaigų duomenimis. 
Tačiau rinkimų duomenys parodė, kad spėjimai 
nuo tikrovės buvo labai toli.

RINKIMŲ APYLINKĖS
D. Britanija buvo suskirstyta į 625 rinkimines 

apylinkes. Kiekvienoj apylinkėje reikėjo išrinkti 
vieną atstovą. Balsavimai buvo 624 apylinkėse, 
nes atkrito Manchesterio apylinkė dėl staigios 
konservatorių kandidato mirties. Pastarojoj 
rinkimai bus kovo 9 d.

VIETON LTB—PLB
Jau paskelbtas LTB centro komiteto nutari

mas visus LTB padalinius nuo šiol vadinti PLB 
(Pasaulio Lietuvių Bendruomenės) vardu. Va
karų Vokietijos centras vadinsis PLB Krašto 
Valdyba.

GINČAS
„Lietuvio” ginčas su vadovaujamais veiksniais 

dar nelikviduotas. Buvo kelios vadovaujamųjų 
veiksnių konferencijos, į kurias laikraštis nepakvie
čiamas. Kadangi „Lietuvis” šiuo metu yra 
vienintelis lietuviškas laikraštis Vak. Vokietijoje, 
dėl to visuomenė laukia, kad tas ginčas greičiau 
baigtųsi.

Ilgą laiką planuotas Maž. Lietuvos lietuvių 
atskiras laikraštis dėl lėšų stokos dar nepasirodė. 
Neatsirado organizacija, kuri laikraštį būtų 
parėmusi. Tuo tarpu Rytų vokiečiai išleidžia 
kelis laikraščius.

NEPATARIA VYKTI l AMERIKĄ
Lietuviai tremtiniai Vokietijoje pastaruoju laiku 

gauna ne mažai laiškų iš Amerikon nuvykusiųjų, 
kurie tamsokai vaizduoja įsikūrimo galimybes 
Šiaurės Amerikoje, ypač su šeimomis. Ir ragina 
nepasikliauti viltimi patekti į Ameriką, o siekti 
Australijos ir kitų kraštų. Girlianda

Mr. Winston Churchill, konservatorių partijos 
vadas, buvusios ir dabartinės opozicijos lideris.

Mr. C. Attlee, ministeris pirmininkas ir Darbo 
partijos vadas, vėl sudarė vyriausybę.

RINKIMAI
Nuo paskutiniųjų parlamento rinkimų, įvy-‘ 

kusių 1945 m. tiek rinkiminių apylinkių tiek ir 
rinkikų atžvilgiu įvyko pakitėjimų. Nuo to 
laiko apie pustrečio milijono buvusių rinkikų 
mirė ir apie pusketvirto milijono prisidėjo naujų. 
Iš viso rinkimo teisę turėjo 34.399.475, iš to 
skaičiaus kariuomenei teko 139.501.

BALSAVIMAS
Ketvirtadienį 7 vai. ryto prasidėjo balsavimas 

ir truko iki vakaro 9 vai. Balsavimas buvo visai 
slaptas. Balsuota tik už vieną kandidatą. Po 
balsavimo urnos su balsais užantspauduotos ir 
suvežtos į rotušę, kur buvo balsai skaičiuojami.

BALSAVIMŲ DUOMENYS
Pirmieji balsavimo duomenys pradėjo aiškėti 

penktadienį. Jie buvo skelbiami per radiją ir 
dažnai išeinančiuose laikraščių laidose.

Rinkimų duomenų skelbimu susidomėjimas 
buvo visuotinas. Šitos žinios buvo svarbiausio 
domėjimosi centre. Iš jų skelbimo galima buvo 
matyti, kaip rungtyniuoja didžiosios partijos 
išrinktų atstovų skaičiumi ir kaip krinta kitų 
partijų kandidatai dažnai prarasdami piniginį 
užstatą, kaip negavę minimalaus balsų skaičiaus. 
Kiekvienas kandidatas turėjo užstatyti 150 svarų 
užstatą.

Labai daug užstatų prarado liberalų kandida
tai, o dar daugiau — komunistų, nes iš jų 
pastatytų 100 kandidatų užstato neteko 92.

Balsavimo duomenys daug ką nustebino ne
lauktais rezultatais. Pagal paduotus balsus 
kandidatų gavo šios partijos:

Darbo partija 315 turėjo 390
Konservatorių 296 ” 218
Liberalų 9 ” 10
Komunistų — ” 2
Kitos 3 ” 20

Balsų skaičiaus atžvilgiu balsavo už: 
darbiečius ..... 13.248.957,

konservatorius ... 12.450.403, 
liberalus ............... 2.634.482.

Rinkikų dalyvavimo atžvilgiu, tai buvo reikš
mingiausi rinkimai, nes juose dalyvavo per 84% 
rinkimo teisę turinčiųjų rinkikų. Toks rinkikų 
dalyvavimas laisvame krašte, kur niekas nėra 
balsuoti nei raginamas, nei skatinamas yra ne
paprastai aukštas.

RINKIMŲ AIŠKINIMAI
Britų parlamento rinkimų duomenis svarsto 

viso pasaulio spauda. Daug dėmesio jiems 
skiria JAV ir Britų šeimos kraštų spauda. Rin
kimo aiškinimuose iškeliamas svarbiausias klau
simas, tai darbiečių partijos maža persvara.

Pažymima, kad paskutiniojo šimtmečio laike 
dar nebuvo tokių Britų parlamento rinkimų, 
kaip pastarieji, kad valdančioji partija gautų 
tokią mažą daugumos persvarą, tik 7 atstovų 
prieš opoziciją (įskaitant konservatorius, 
liberalus ir kitus). Dėl tokios būklės dar- 
biečiams bus neįmanoma nuolat parlamente 
turėti daugumą, nes daug jų partijos narių, 
būdami ministerial ar turėdami kitas atsakingas 
pareigas, negalės visą laiką parlamento posė
džiuose būti. Todėl opozicijai nesunku bus,

(Tęsinys 6 pusi.)

Prof. H. C. Urey, įžymus Amerikos moksli
ninkas atominės energijos žinovas, pasiūlęs iš 
sunkiojo vandens dirbti vandenilinę bombą.

16 MILIJONU ŽMONIŲ 
SOVIETU KACETUOSE

JTO ūkio ir visuomeninių reikalų komisija 
pradėjo svarstyti Sovietų Rusijoje esamos ver
gijos klausimą. Amerikos Darbo Federacijos 
kaltinimus palaikė jos atstovė T. Sender. Ji 
komisijai pateikė dar daugiau dokumentų. Iš 
„Gosplano” įstaigos dokumentų aiškėja, kad 
milijonai žmonių prievarta į kacetus uždarytų, 
sudaro pigiausią darbo jėgą Rusijoje. Visą eilę 
darbų atliekama išimtinai suvergintų žmonių 
darbu. Trys ketivrtadaliai Rusijos auksoiš kasa 
kacetų vergai.

T. Sender komisijai pateikė dokumentus, 
patvirtinančius faktą, kad Maskvos NKVD 
įsakymu okupuotų Baltijo valstybių gyventojai 
prievarta gaudomi ir tremiami į Rusijos kon
centracijos stovyklas priverstiniems darbams-

Amerikos visuomeninkų komitetas iš anapus 
geležinės užuolaidos atbėgusiems žmonėms pa
dėti pateikė įrodymus kad šiuo metu Rusijos 
koncentracijos stovyklose laikoma apie 16 mi
lijonų žmonių.

Komisija šito klausimo svarstymą atidėjo, 
norėdama duoti laiko Rusijos atstovams pa
teikti paaiškinimų ar tikrai Rusijoje yra pri
verstino darbo stovyklos — dvidešimtojo amžiaus 
žmonijos gėda.

MIRĖ PRELATAS KRUŠAS
Vasario 1 d. Kalifornijoje mirė prel. M. L. 

Krušas, Čikagos lietuvių, šv. Jurgio parapijos 
klebonas.

Prel. Krušas yra gimęs Tauragės apskr. 1879 m., 
į Ameriką atvyko 17 m. amžiaus. Pradžioje 
dirbo, kaip paprastas darbininkas. Dieną dirbo 
vakare lankė mokyklą. Tokiu sunkiu gyve
nimo keliu beeidamas, giminių paremtas, baigė 
ir kunigų seminariją. Į kunigus įšventintas 1908 
metais. Kunigavo įvairiose lietuvių parapijose, 
bet ilgiausiai šv. Jurgio, Čikagoje. Už nuopelnus 
bažnyčiai ir tautai, 1924 m. pakeltas į prelatus.

Paskutiniuosius savo amžiaus dvejus metus 
prelatas jautė sveikatos susilpnėjimą. Dėl to 
gydymo tikslu jis gyveno Kalifornijoje. Mirė 
sulaukęs 71 metus amžiaus.

Palaidotas Čikagoje, šv. Kazimiero kapinėse.

VASARIO 16 BUVO 
TELEVIZUOJAMA

Vasario 11 d. iš didelės Naujorko WJZ radio 
stoties buvo transliuojama Vasario 16 šventės 
proga lietuviška programa.

Programoje dalyvavo dainininkė B. Darlys, 
pianistas T. Šidlauskas ir M. Kižytė.

KUN. KONČIUS PAKELTAS 
Į KANAUNINKUS

Lietuvos Arkivyskupas Metropolitas J. Skvi
reckas Balfo pirmininką kun. Dr. J. Končių 
pakėlė garbės kanauninku.

LIETUVIŠKA MUZIKA PER VOKIEČIŲ 
RADIJĄ

Stuttgarto ir kelios kitos vokiečių radijo 
stotys pastaruoju laiku pakartotinai davė lietu
viškos muzikos (iš plokštelių).
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BRITU PARLAMENTO RINKIMAI MARGI PAGRĖBSTAI
Parlamento rinkimų išdavos yra šios: 1. dar- 

biečiai nustojo labai daug konservatorių naudai; 
2. balsavusiųjų skaičiaus atžvilgiu už darbiečius 
balsavo mažiau, negu už konservatorius ir libe
ralus ir 3. darbiečiai, nors ir laimėjo absoliutę 
vietų daugumą parlamente, bet dauguma ne
paprastai maža — tik apie 7 vietas, vietoj 160 
pereitame parlamente.

Kokios išvados ?
Jeigu būtų maža valstybė, kaip Belgija ar 

Lietuva, tai gal ir netiktų daryti bet kurių, toli 
einančių, išvadų: darbiečiai kaipo absoliutę 
daugumą turį, galėtų sudaryti vyriausybę ir 
ramiai valdyti kraštą sekančius penkerius me
tus.

Lieja, Anglija yra Didžiosios Britanijos Im
perijos centras ir vadovė. Kaip įprasta sakyti, 
į y<į žiūri ne tik jos kolonijos bei dominijos, bet 
darvir likusios Europos kraštai, Artimieji Rytai 
(Sirija, Irakas, Libanas, Egiptas, Arabija ir 1.1.); 
ja šeka ir Jungt. Amerikos Valstybės, nes. pa
starosios duoda jai paskolas ir tiki, jog Anglijai 
stipriai esant, Europa gali būti stipri.

Anglija ir pati pagaliau yra ne kartą pasisa
kiusi,', kad tik ji dar pakankamai pajėgi vado
vauti . Europai.

Visai teisingai.
Štai ir kyla klausimas, ar šios sudėties par

lamentas, su labai maža vienos partijos daugu
ma bus pajėgus atlikti šį milžinišką uždavinį ?

.Manau — ne.

ir finansinius sunkumus. Europos valstybes 
slegia valstybiniai ginklavimosi biudžetai, ūkį 
ir socialinę santvarką ardo streikai ir penkto
sios komunistinės kolonos. Pasaulis grąsinamas 
būti susprogdintas atominėmis . ir vandenilio 
bonbomis. Milijoninės armijos kai kurios stovi 
parengties būklėj. Kai kurios žygiuoja ir rai
žo žemės rutulį.

Didžiosios Britanijos Imperija, jeigu ji ir to
liau nori likti „Didžioji” ir „Imperija” negali 
užmerkti akių prieš šiuos faktus. Ji turi tiesiai 
žvelgti į juos ir be baimės, drauge su Jungt. 
Amerikos Valstybėmis, vadovauti ir spręsti.

Tam reikalinga stipri valdžia, už jos pečių 
stiprus aiškaus veido parlamentas. O jo kaip 
tik nėra. Parlamente sėdės dvi beveik lygios 
stiprios partijos su visiškai skirtingom, nesu
derinamom nuomonėm kiekvienu klausimu.

Šitokia būklė net trumpu laiku gali pasida
ryti nepakenčiama tiek Didž. Britanijai tiek 
Europai, tiek pasauliui.

Pravartu čia dar prisiminti, kad Australijoj 
ir Naujoj Zelandijoj rinkimai nuvertė buv. dar- 
biečių valdžias, vietoj jų vėl pastatė konserva
torius. Taigi, darbiečių labai maža dauguma 
dar nuvertinama ir šiuo faktu.

Kremlius neabejotinai darys viską, kas tik bus 
galima, susidariusiai neaiškiai būklei išnaudoti.

Išvada ■—■ nenuostabu, kad anglų tarpe jau

Laikai, kuriuos gyvename pilni pavojų bei 
grėsmės. Anglija junta didelius ekonominius

kalbama apie naujus parlamento rinkimus.
Bet jeigu jie ir būtų, tai visvien laiko būtų 

daug sugaišta. O įvykiai nesustabdomai rieda 
dideliu greičiu. Sugaištas laikas gali pridaryti 
daug neatitaisomos žalos ne tik Anglijai, bet 
ir mums visiems. St. Kuzminskas

Vaikų knygos pūva, o mes paskubomis jiems 
brukame angliškas ir verkšlename, kad lietu
viškų nėra.

Man yra tekę girdėti pasikalbėjimų, kurių metu 
buvo svarstomas vaikų literatūros badas ir ieško
ma prieinamos išeities, įgalinančios pradėti 
leisti vaikų knygas. Šitoks šauksmas jau ne 
kartą yra praskambėjęs ir spaudoje: vaikai 
neturi lietuviškų knygų, todėl paskubomis trum
pėja jų kelias iš mūsų į aplinkinės bendruomenės 
gretas.

Šauksmas iš dalies pagrįstas: pastaruoju metu 
vaikams nebuvo išleista nė viena knyga. Tai 
atsitiko iš dalies ir dėl to, kad didžioji dalis 
Vokietijoje išleistosios vaikams literatūros te
beguli sandėliuose, taigi leidėjų įkištasis kapi
talas yra be vilties kada nors susigrąžinti,.beveik 
kaip į balą išmestas. O išleisti knygą, ypač 
tinkamą vaikams, gerame popieriuje ir dailiai 
iliustruotą, nėra taip pigu.

Man rodos, kad pirma reikia visas vaikams 
skirtąsias knygas išimti iš sandėlių ir atiduoti 
vartotojams, o tada gal bus galima dar kartą 
grįžti prie temos, jog tektų suintensyvinti vaikų 
literatūros leidimą (jos jau šiek tiek leidžiama 
Amerikoje).

Kaip šitai atlikti?
Prie Liet. Sąjungos apygardų ir skyrių, kur 

yra vaikų, jau įsteigtos mokyklos. Rengiamos 
vaikų eglutės, sutraukiančios žymiai daugiau 
vaikų, negu mokyklos. Kur yra vaikų, ten 
visada pagaliau susiras progų šventėms. Va, 
tokių švenčių proga, susimildami, apdovanokite 
vaikus, kuo norite, bet jei norite apdovanoti 
angliškomis knygomis, tai pirma pasiklauskit-

v
savęs, savo sąžinės, o paskui ir kitų, ir jūs su
rasite sprendimą. Angliška knyga, ypač mokykli
nio amžiaus vaikams, kasdieninis ir lengvai 
prieinamas daiktas. Prieš dalydami šitokias 
dovanas, mokytojai turėtų pirma apieškoti 
lietuviškos knygos šaltinius. Žiūrėkite, Lietuvių 
Sąjungoje beveik išnyko knygos suaugusiems, 
o dar gražūs kalnai tebėra gražios vaikų litera
tūros, skirtos ir patiems mažiesiems ir paau- 
gesniems. Iš tikro tos knygos turėtų būti sukrau
tos ten, kur yra mokyklos. Jei mokytojai kla
bins skyrius ir apygardas, susiras ir lėšų (kiek jų 
čia tereikia!), o nupirktos ir prie mokyklų su
krautos jos suras patekti į mažųjų skaitytojų 
rankas.

Kai sužinosiu, kad tos nenaudojamos atsargos 
išnyko, patekdamos, kur būtų joms vieta, tada 
mėginsiu prisidėti prie choro, dainuojančio, jog 
užėjęs vaikų literatūros badmetis. O dabar 
laužiamės pro sieną, nors durys atdaros ligi 
galo: vaikams kiekviena proga brukame tik 
angliškas knygas, lietuviškosioms leisdami pūt 
andėliuose.

Jumoras vaikų darželyje. Vienoje mūsų pa
rapijoje pasirodė naujametinio jumoro laikraštė
lis, pasijuokęs iš vietinio gyvenimo lietuviškųjų 
negerovių, o taip pat aštriau ar švelniau patrau
kęs per dantį kai kuriuos vadovaujančiuosius ar 
bent ryškiau prasikišančius to kampo lietuvius^® 
Rezultatai įvyko nelaukti ir netikėti. Kai dali" 
supratisniųjų perskaitė, pasijuokė ir padarė 
išvadas tokias, kokios paprastai iš jumoro da
romos, tai antroji dalis reagavo visu aštrumu, 
tuo suteikdama medžiagos ir vėl juoktis. Lietu
viškoje įstaigoje nuo skelbimų lentos tuojau pat 
dingo skelbimas, nurodęs, kur tas laikraštėlis

APIE GUDUS IR JU PRETENZIJAS gaunamas. Prieš įtariamuosius leidėjus buvo 
nukreipti visi pykčio ginklai: patrankos, Stalino 
vargonai — iki pugačiaus įskaitytinai... Pri-

1 num. rašo 
jis pagrindžia 

Ta proga 
Ryšium su gudų keliamo-

Čia bus 
geriausius

Dr. K. Pakštas š.m. „Aidų” 
apie Lietuvos ribas. Straipsnį 
istoriniais ir statistiniais duomenimis, 
jis aptaria ir Gudiją,
mis -pretenzijomis ši straipsnio vieta verta pla
tesnės mūsų visuomenės dėmesio. Norėdami 
tautiečių argumentus šiuo klausimu praturtinti, 
pateikiame šios dalies straipsnio ištrauką:

įdomu palyginti sovietinės Gudijos 
prieinamus šaltinius:
Plotas

(kvadr. mylių)
Gudija 1941 m. 88.000
Gudija 1947 m. 8J .090
Lietuva 1947 m. 55.172

ir Lietuvos plotus ir gyventojų skaičių pagal

Gyventojai

10.525.000
7.600.000
2.700.000

Tautybių procentai

1941 m. neapskaičiuota.
Gudų 80,6%, rusų 11%
Lietuvių 85%, rusų 9%,

GUDAI SAVINASI PUSĘ LIETUVOS

pusę Lietuvos, trečdalį Latvijos,

Teko skaityti keletą gudiškų propagandinių 
brošiūrų, tremty leidžiamų laikraščių ir gerai 
įsižiūrėti į naujos projektuojamos Gudijos že
mėlapį, kurs ryškiau kalba už jų brošiūras. Tas 
žemėlapiukas būsimos Gudijos ribosna įtraukia 

pakraščius
Lenkijos, Ukrainos ir gal Rusijos, nors apie 
gudų ir rusų ribas patikrintų žinių šiuo metu 
pas save neturiu, tad nesiimu tvirtinti jų klaidin
gumo ar tikslumo. Nuo Latvijos gudai mano 
atsirėžti visą Latgaliją ir rytinę Ilukštos apskri
ties pušę; tas kraštas turi apie 600.000 gyventojų, 
ogi gudų jų tarpe 1934 m. buvo 40.699.

Ribą su Lietuvą gudai veda buvusia demarkli- 
nija, o prie Merkinės persirita per Nemuną ir 
užima Liškiavą, Leipalingį, Kapčiamiestį, Sei
nus, Suvalkus ir Augustavą. Kaip matome, 
atliktas labai smarkus ir karingas žygis, 
vainikuotas nuostabiai dideliais laimėjimais.

Savo brošiūrose gudai savųjų priskaito 
16 ar net 20 milijonų, o emigracijoj esą jų
milijono. Dabar pažiūrėkime tikrovei į akis. 
1939 m. sausio mėn. Sovietijoj gudais užsirašė 
tik 5.267.431. Tai bus net su tais, kurie išgabenti 
į Sibirą, 
nusuko 
nusuko,
skaičiaus beveik nebepadidina. 
pasaulėžiūros tapatumas veikia daug didesnės 
Rusijos ■ naudai. Jei Rusija labai ilgai gudus 
valdytų, tai atrodo, kad Gudijos plotai liktų labai 
apgraužti. Jiems netgi gresia visai rimtas pavojus 
visiškai susilieti su rusais, gaunant iš Maskvos 
gan žiauraus paskatinimo.

1931 m. Lenkijos statistika „Rytų Krosuose’ 
priskaitė 990.000 gudų. Man teko gerokai 
važinėti toje zonoje ir šiuo klausimu kalbėtis 
su lenkų, gudų ir lietuvių veikėjais, 
nagrinėti Lenkijos seimų rinkimų 
gudų veikėjų man pateiktus 
Priėjau išvados, kad Lenkijos 
skaičių tyčia sumažino apie tris 
Lenkijoj gudų buvo arti trejeto

ap-

iki 
arti

Jeigu rusai savo statistikoje gudams ir 
bent kiek, tai vis dėlto labai nedaug

Nutautėdami rusų naudai, gudai savo
Religijos ir net

Teko net 
davinius, 

ir paaiškintus, 
statistika gudų 

kartus. Buvusioj 
milijonų.

GUDAI IR LIETUVIAI BE PASIGYRIMŲ 

ypač politiniais 
pavergtų kraštų

Pasigirti mėgsta visos tautos, 
tikslais. Daugelis politikų iš 
išpučia į padanges savo tautiečių skaičius many
dami, kad tai padės įgyti daugiau svarbos ir 
gauti paramos kovoje dėl tėvynės laisvės. Tam 
tikslui ir gudai pasišovė tapti didžiąja tauta: 
žiūrėkite — mūsų net 20 milijonų! Bet tikrovė 
yra visai kita.

1941 m. birželio mėn. visoje Sovietijoj gudų 
galėjo būti tarp 8 ir 9 milijonų, tačiau ne visi 
jie gyveno sovietinėje Gudijos respublikoje, 
kuri buvo smarkiai padidėjusi, atkariavus nuo 
Lenkijos 4.800.000 gyventojų ir prijungus juos 
prie sovietinės Gudijos. Lenkiškoje Gudijos 
daly buvo apie 2.150.000 gudų pravoslavų ir 
apie 800.000 gudų katalikų, ogi kiti — lenkai, 
žydai, ukrainiečiai, lietuviai ir truputis rusų.

Po karo Ribbentropo—Molotovo linija buvo 
pakeista Curzono linija; per tai Gudija nustojo 
Balstogės vaivadijos su Balstoge ir Lomža, viso 
apie 10.400 kv. mylių (27.000 kv. km.) su 1.400.000 
gyventojų, kurių didelė dauguma buvo lenkai 
ir truputis gudų. Gan stambi vakarinės Gudijos 
lenkiška mažuma buvo išvežta Sibiran į vergų 
stovyklas, o jos likučiai (259.000) persikėlė 
Lenkijon. Karas Gudijai pridarė didelių nuos
tolių. Tad vietinių gyventojų dabartinėje Gudi
joj liko tik 7.600.000. Gudais save laikančių 
buvo 6.150.000; pridėjus trejų metų prieauglį — 
apie 350.000 — 1950 m. gudų skaičius pačioje 
suvienytoje Gudijoje bus apie 6.500.000. Šiuo 
skaičium gudams teks pasiremti atstatant savo 
laisvę. Sibiran ištremtieji gudai, kaip ir lietuviai, 
daugiausia ten ir mirs.

Pabaigai praverstų paminėti gudus, 
D. Britanijoje.
mėn. išėjusiame 
pasakyta, kad
radę 15.000 gudų. Tuo tarpu darbo ministerijos 
duomenis visai nerodo, kad tarp atvykusių 
EVNV nors kiek būtų gudų. Toliau, koordina-

ciniame komitete, kuomet iškyla atstovaujamų 
tautiečių skaičiaus reikalas, gudų atstovai kar
tais operuoja 4.000, — kartais 5.000. Ar turi 
gudai D. Britanijoje spaudą? Minėtas leidinys 
spaustuvėje pasirodė pirmą kartą. Kaip dažnai 
jis eis, redakcijos žodyje pasakyta, kad tai priklau
sys nuo lėšų. Kiek aiškėja, šito leidinio tiražas 
buvo nedidelis, apie tūkstantį egzempliorių.

Kiek gi jų čia yra?
gudų leidiny „Na 

azilio (prieglaudos)

esančius
Vasario

Šliachu” 
teisę čia

— Ne, ponas Martynai, dabar negali atvykti. 
Aš užimta ir laukiu svarbiu žinių.

AR NEPASUKTI ATGAL I „AUŠRA” IR „VARPA”

reikė net mitingo su mažos grupelės karštomis 
kalbomis, su siūlymais priimti rezoliucijas, su 
ne visada švankiais žodžiais (su grąsinimais 
akyse ir už akių), su pažadais suorganizuoti 
net specialų vakarą, kuriame būsiąs keliamas 
aikštėn kai kurių įtariamųjų šiame darbe daly
vavus gyvenimas, ir iš to publika turės juoktis 
arba liudyti teisme.

Šitam triukšmui parapijoje vykstant, paklau
siau čia ■ gimusį ir augusį lietuvį, aktyviai daly
vaujantį lietuviškoje veikloje ir to laikraštėlio 
paliestą tiesiogiai ir netiesiogiai (dėl vadovau
jamosios ’ srities), kaip jis reaguoja. Atsakymas 
trumpas ir aiškus: „Jeigu apie mane nebūtų 
parašę, aš būčiau užsigavęs. Tuomet išeitų, kad 
aš čia nieko nereišku.”

Akliems, rodos, bevertės bėgiojimo pamokos 
o kurtiems muzikos. Taip pat ir normalų Dievo 
tvarinį ne visada kiekvieną sekasi visų dalykų 
išmokyti, tad čia ir nenoriu mokyti, tik sakau 
kad šis jaunas vietinis, lietuvis yra demokratas. 
O mūsų daugeliui — kaip dar iki demokratijos! 
Vis dar kvepia vaikų darželiu...

Juoko, tiesa, bijo, sako, net ir tie, kurie nieko 
nebijo, bet su demokratijos trūkumais žmonės 
juoko nekenčia ir prieš jį mėgina kovoti to
kiomis priemonėmis, kurios demokratiniuose 
kraštuose nei priimtinos, nei leistinos. Žinotina, 
kad grasinimas ir šantažas yra daug arčiau ka
lėjimo, negu taikliausias ir labai geliąs juokas- 
kuris iškelia viešuosius

Demokratinių kraštų 
juoko nei .pyksta, nei 
viešąjį 
teismui 
akyse.

Kaip
visuomenės žmonių karikatūros, 
riu — rašo eilinis skaitytojas skaitytojų laiškuose 
dėl rinkimų, pasisako balsuosiąs už darbiečius, 
o savo laišką baigia šitaip, gana nelauktai:

„Jei aš turėčiau cirką, tai pasirinkčiau:
Churchillį programos vadovu — jis yra garsios 

kalbos, puikių judesių, iš priekio žiūrint di
dingai išrodo, taigi linksmas vadovas;

Shinvveilį liūtų tramdytoju; Butlerį, Stra- 
chejų ir Maxwell-Fyfą klounais: Bevaną ugnies 
rijiku; Attllę šunų dresiruotoju; Morrisoną 
bilietams pardavinėti; Ernį Beviną sekretorium; 
Edeną programos vadovo 
ir užkulisiuose —■ gana jaunas, 
stropus Hartley Shawcrossas.
Evening News” 1950 m. vasario 7 d. Nr 25.174).

Ar jūs žinote, ką šitie žmonės reiškia Didž. 
Britanijoje ?

Pamėginkite jūs kurioje savo kolonijoje pa
sijuokti šitaip iš savųjų. Jeigu prie durų nieko 
nerasite, tai jau iškolios ir prigrąsins iki valios, 
kuris tik jaučiasi galįs herojum būti.

O anglas, parašęs tuos žodžius, miega ra
miausiai. Dėl to miega ir policija, ir teismai, ir 
paliestieji žmonės. S. Baltaragis

dalykus, 
visuomenės 
kerštauja.
pasiduoda

žmonės dėl 
Kas išėjo į 
visuomenėsgyvenimą, tas

dėl tų dalykų, kurie matomi, vyksta visų

Po įvykusio Vokietijoje visuomenininkų su
važiavimo, „Lietuvis” reiškia abejonę: „...ar 
vėl viską pradėti iš pradžių po 20 metų nepriklau
somo gyvenimo?”

Gaila, bet atrodo, jog ne tik kad reikia dau
gelį dalykų pradėti iš pradžių, bet reikia ir pa
skubėti.

Negyvenau „Aušros” laikais ir anų dienų 
gyvenimą žinau tik iš rašto ir pasakojimų. Dėl 
to mano svarstymai gal būt bus atsieti, bet no
rėtųsi tarti žodelį išvesti liniją tarp ano ir dabarti
nio laikotarpio. Meskime žvilgsnį ir darykime 
išvadas.

Anais laikais Lietuva buvo antras šimtmetis 
caro priespaudoje. Kraštas be spaudos, knygų, 
mokyklų; gyventojai ekonominiai nusmukę, in- 

į teligentijos maža ir tos pačios dalis sulenkėjus 
Iar surusėjus. Ateities pragiedruliams mažai 
vietos. Kalbėti apie laisvą Lietuvą daugeliu 
atveju buvo nereali svajonė, kurios realybe 
nemaža dalis pačių visuomenės veikėjų abejojo. 
Kiekvienas lietuviškas darbas baudžiamas.

Ir kas šitose sąlygose padaryta: leidžiami 
laikraščiai ir knygutės užsieniuose. Knygnešiai 
nebodami Sibiro tremties gabena, platina žmo
nėse; steigiamos slaptos lietuviškos mokyklos, 
kultūros draugijos, žadinama lietuviškoji dvasia; 
rengiama tauta Prisikėlimui. Ir jis įvyksta.

— žadina, „Varpas” pakelia, Tauta 
aukas ant laisvės aukuro ir pakyla

buklė dabar? Tėviškėje vaizdas tas 
tremtyje... • ,

Vos vos įstengiame išleisti vieną — kitą laikraštį, 
visada stovintį ant bankrutavimo bedugnės; 
vieną — antrą knygą, įsteigėme kelias mokyklas 
be vadovėlių ir mokslo priemonių, surengiame 
vieną kitą vakarą, kokybės atžvilgiu ne geresnį 
už Palangos „Amerika Pirtyje”. Tai ir būtų 
viskas.

Koks tų dviejų vaizdų skirtumas! Skirtumas 
ne tik darbais, bet ir dvasia. Anais laikais darbas 
sustodavo dėl piniginių trūkumų; dabar — ne
retas atsitiktinumas, jog pritrūkstame dvasinių 
pajėgų ir kiekvienas darbas pradedamas sverti 
ant materialinių svarstyklių. Tarnavimas tautai 
tampa savotiška nemalonia pareiga.

Ir juk, anot „Lietuvio”, gyvenome 20 ne
priklausomų metų. Laisvės idėja nebebuvo 
sapnas, bet krauju cirkuliuojąs veiksnys. Vargo 
Mokyklą pakeitėme plačiai išsiplėtojusiu švie
timo tinklu, auginome intelektualus; spauda ir 
kultūrinis gyvenimas klestėjo.

Nekiškime galvų į smėlį. Turėdami 20 laisvų 
metų kreditą savo bagaže, ar mes pateisinome 
jį, ar išvystėme veiksmą lygų jo pajėgumui, ar, 
pagaliau, galim pasakyti, jog darome daugiau, 
kaip anų dienų lietuvis. Sulyginus laikotarpius 
ir jėgas, atsakas gaunasi neigiamas.

Atgaivinkime „aušrininkų” ir „varpininkų” 
dvasią, pasistatykime realią laisvą Lietuvą prieš 
akis ir padarykime gyvenimą vertą „aušrininkų” 
ir „varpininkų” vaikų vardo, o 
žengti naujais keliais — eikime, 
nepriklausomų metų gyvenimo” 
Duok, kad to nereiktų daryti. -

Bet dirbkime, nesvaičiodami „filozofijomis”. 
Gyvenimas reikalauja realių darbų, nežiūrint 
ar jie „seno”, ar-„naujo” sukirpimo.

V. Steponavičius.

jei negalima 
atmetę „20 
prisiminimą.

anglai nesibaido juoko, rodo ne tik jų 
Anądien žiū-

pavaduotoju;
įžvalgus ir

(„Manchester

„Aušra” 
sukrauna 
Lietuva.

Kokia
pats, bet

Gyvename laisvuose kraštuose. Viskas mums 
leidžiama daryti. Nors ir sunkiai dirbame, 
bet ištenkame pinigų pragyvenimui ir dar atlieka 
„juodai dienai”. Ką nuveikėme ir ką veikiame?

Dirva”, vienas iš . seniausių JAV lietuviškų 
savaitraščių, nuo š.m. balandžio 1 d. steigia 
Anglijoje savo atstovybę. Visi, norį „Dirvą” 
užsiprenumeruoti, prašomi kreiptis adresu: J. 
Palšis, 10 Warrels Terrace, Bramley — Leeds.

Prenumeratos mokestis: 3 mėn. — 12/-, pusei 
metų — 24/-, metams £ 2.8.0. Nelaukite paskuti
nių dienų, bet jau dabar siųskite užsakymus.

„Dirvos” Atstovybe
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1950 m. kovo 3 d. “BRITANIJOS LIETUVIS“

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
TEBEKANKINA IR PRIEVARTAUJA
Maskvos „Pravda” sausio 28 d. įdėjo ilgesnį 

rašinį apie tariamuosius subolševikintos Lietuvos 
laimėjimus ir padarytą pažangą. Orientuojantis 
sovietinio gyvenimo makalynėje iš pateiktų ple
palų ir pasigirimų jovalo galima iššifruoti vieną 
kitą žiaurios rusiškos priespaudos vaizdelį. 
Girdi, Vilniuje ir kituose tarybinės Lietuvos 
miestuose įvyko gausūs dirbančiųjų mitingai, 
skirti 5 metų Lietuvos išvadavimui nuo vokiškojo 
okupanto paminėti ir padėkai pergalingai rau
donajai armijai už išvadavimą pareikšti. Va
dinasi, vėl žmonės buvo brutaliu būdu varomi į 
mitingus, varginami beprasmingomis eisenomis 
ir prievartaujami Maskvos parsidavėlių kalbo
mis, po kurių skaudančia širdimi turėjo dėkoti
budeliams ir plėšikams už dar bjauresnę krašto 
okupaciją, kurios dėka žydintis Lietuvos kraštas 
tapo paverstas skurdžiu „didžiosios tėvynės” 
užkampiu, kuris jau nesiskiria nuo Vladivostoko 
ar Kostromos, kaip pasakė Klaipėdą pamatęs 
vienas raudonasis jūrininkas, nes visur tas pats 

' žiaurus teroras siaučia, nerimas ir baimė kiekvie
ną dorą žmogų slegia dėl rytojaus netikrumo.

TAI IR PARODA
Maskvos „Izviestijų” sausio 28 d. num. yra 

korespondencija iš Vilniaus, kurioje smarkiai 
keliami, kaip ant šakių tam tikras gniutulas, 

- > tarybinio meno laimėjimai. Būdingos sovietinės 
panegirikos rezginyje išryškėja toks dalykas. 

. Vilniuje vieni istoriniai namai paversti nuolatine 
'Lietuvos tarybinių menininkų kūrinių paroda. 
Iš esamų joje kūrinių, girdi, didžiausią dėmesį 
kreipiąs Vaivados darbo Stalino biustas (kaip 
gi kitaip), antron vieton nukelta Bučo skulptūra 
„Racionalizatorius”, tolimesnėn — Aleksandra
vičiaus tapytas Žemaitės portretas. Iš jaunųjų 
menininkų paminėtas Jacevičiūtės paveikslas 
„Salomėja Neris Lietuvos divizijoje”, Lebytės — 
„Mergaitė — mičiūrinietė” ir Nesavojo „Jaunas 
akmenskaldis”.

Žodžiu — ir ši paroda tiek pat skurdi, šablo
niška, kaip visos kitos sovietinės parodos, bu
vusios ir būsimos, nes svarbiausią jų eksponatą 
sudaro tėvelio biustai arba portretai, o kitiems 
dalykams tik tiek vietos paliekama, kad jie ne
nustelbtų „svarbiausiojo kūrinio”.

Nors korespondencijoje ir nepranešama apie 
šios: parodos pasisekimą „plačiosiose liaudies 
.masėse”, bet tai ir nereikia, nes savaime aišku. 
Liaudis parodą „lankys nepaliaujamai”, pava
ryta į ją tokiu būdu, kuris naudojamas „dir
bančiųjų masėms” į mitingus suvaryti. Su- 
kandusios dantis (kad iš entuziazmo nepradėtų 
kalenti) masės eis gėrėtis „tarybinio meno lai
mėjimais”.

UŽSIUNDĖ MOKYTOJUS MOTERIMS 
MULKINTI

„Pravdoje” sausio 25 d. yra M. Kaunaitės, 
(Choddsaitės, Kauno žydo milijonieriaus dukters 
slapivardis) straipsnis. Ji rašo, kad Lietuvos 
komunistų partijos CK įkūręs specialų skyrių 
Lietuvos moterims perauklėti ir tam skyriui 
vadovauti pavedęs jai. Dabar šis skyrius išplėtęs 
didelę veiklą tikslu, padėti moterims politiniai 
auklėtis ir galutinai nusikratyti katalikų dvas 
siškijos ir tautinės buržuazinės ideologijos įtako- 
likučiais. Į šį darbą skyriaus vadovė įkinkiusi 

didesnę mokytojų dalį. Jie, girdi, dabar vado
vaują ratelių darbui, padedą svarstyti bėgamojo 
gyvenimo svarbiuosius .klausimus ir skaitą mo
terims paskaitas. Jau esą 12 ratelių, kuriuose 
moterys dirbą ant Lenino ir Stalino biografijų. 
Nepriklausomai to, apskrityse būna moterų 
aktyvo susirinkimai, kuriuose svarstomi įvairiausi 
klausimai.

Tikra nesąmonė, kiek tai liečia svarstomų 
klausimų įvairumą. Tokie susirinkimai svarsto 
arba domisi tik tokiu dalyku, kurį jiems kaip 
kokį kaulą „vadovai” iš komunistinio šiukšlyno

ŽEMAITIŠKOS KLUMPĖS KOLUMBIJOJE
Belgijos lietuvių laikraštis „Gimtoji Šalis” 

įdėjo ats. gen. V. Grigaliūno-Glovackio laišką, 
rašytą iš Kolumbijos. Savo laiške jis pateikia 
keletą nurodymų Belgijos lietuviams, besiruo
šiantiems į Kolumbiją keliauti ir pavaizduoja 
to krašto gyvenimo sąlygas. Štai keletas šito 
laiško ištraukų.

„Sveikatingumo atžvilgiu Kolumbijoje yra 
įvairių įvairiausių vietų, nes Kolumbija didelė 
valstybė. Tose vietose, kur lietuviai susispietę, 
pav. Bogotoje bus kaip Lietuvos ruduo, o Me- 
dellinas, kaip Lietuvos vasara. Krosnių namuo
se nėra, . per tat Bogotoje ne pro šalį šilti dra
bužiai, apsiaustai, gal net ir kailiniai, o Medelli- 
ne užtenka vien megstinukų. Abiejuose vietose 
reikia turėti lietsargius, apsiaustus ir skrybėles. 
Kas ruošiasi dirbti ūkyje, tam būtina atsivežti 
klumpes, nes jos ūky nepakeičiamos, o jų čia 
nėra. Baldai, indai, puodai nereikalingi, nes 
jie čia pigesni ir jų daug yra. Virtuvėse čia tik 
elektrinės, dujų ar žibalo plytelės. Elektra 
pigi, bet sugedus tenka naudoti primusą, kurį 
verčiau atsivežti, nes jis čia brangus. Žibalo 
kiek nori ir nebrangus. Rūbų kaina maždaug 
kaip Belgijoje, apavas pigesnis ir geresnis.
tai mieste brangūs. Galima apsigyventi toliau 
nuo centro, nes susisiekimas geras ir pigus. 
Sūnus, pav., turi butą erdvų ir netaip toli nuo 
centro, moka 130 pezų (43-45 dol.).

Dirbantieji ūkyje turi butą, kurą ir šviesą. 
Atlyginimas paprasto darbininko labai prastas, 
su šeima iš jo neišsilaikysi, pav. p. Petrauskaitė 
dirba fabrike ir gauna 70 pezų, 30 sumoka už 
kambarį, o 40 jai lieka kukliam maistui.

DĖL LIETUVIŲ KALBOS VADOVO
Lietuvių kalbos vadovo šiuo metu skaitoma 

paskutinė korektūra. Netrukus prasidės jo 
spausdinimas. Tai bus didelė ir labai vertinga 
knyga. Jei tai būt buvus eilinė knyga, bet ne 
žodynas, jau senai būt buvus atspausdinta. Tuo 
tarpu žodynas reikalauja ilgesnio ir kruopštesnio 
darbo.

Kai tik gausime lietuvių kalbos vadovą, tuojau 
jį pasiųsime prenumeratoriams.

Esame patyrę, kad šį vadovą dar ir dabar 
galima užsisakyti. Tie, kurie jį norėtų užsisakyti, 
prašytume tuojau tai padaryti. Vadovo kaina 
15 šilingų. Ta proga prašytume ir tuos jo pre
numeratorius, kurie pakeitė savo adresus, pra
nešti dabartinius. DBL Sąjunga

Mielus skyriaus narius:
p. Karoli BREJERĮ 

ir
Miss Joan HAMMAM), 

taip jau ir
p. Algimantą BARKAUSKĄ 

ir
p. Anelę JANUŠAITYTĘ 

sutuoktuvių proga sveikina ir linki 
laimingo gyvenimo.

AVolverhamptono skyr. nariai

numeta, kad paieškotų jame „naujų komunisti
nio rojaus horizontų”. Skurdas ir beribis nu
žmoginimas, bet ne kultūrinė veikla.

Jokio socialinio draudimo bei darbo apsaugos. 
Tarnautojas ar darbininkas atiduotas darbdavio 
malonei. Pav., aš su žmona dirbome ūky pas 
vieną vokietį už 150pezų (50 dol.) į mėn. Tai 
laikomas labai aukštas ir geras atlyginimas. 
Be to, butas iš 2 kamb., virtuvės ir patogumų. 
Dirbome nuo tamsos iki tamsos, nes teko dvi 
karves melžti, 5 nemelžiamas ir telyčius bei dvi 
kumelkas šerti, joms pašarų paruošti ir savo 
laiku duoti, apdirbti tinkamai veik 1/4 ha daržą, 
prižiūrėti ir sutvarkyti maždaug 1 ha sodo, 
veik kasdien mazgoti dvi jo namo verandas, 
valyti didelį kiemą, plius, sutvarkyti ir prižiū
rėti gėlyną. Kai mes su žmona per šešias sa
vaites sutvarkėme, gerai apdirbome prieš tai 
labai užleistą daržą, gėlyną, viską apsodinome, 
tai likome atleisti ir pakeisti dviem juodukais 
(vietiniais) bene už 100 pezų.

Ir taip visur. Vietą reikia rasti pačiam. Čia 
nieks darbininkų neieško ir skelbimų neduoda. 
Samdo tą, kuris darbdaviui galėtų ką nors naujo 
parodyti, ką nors naudingo išmokyti ir laiko 
tol, kol neišmoko vietinio, arba kai jam duoda 
pelną, kitaip prie pirmos progos atleidžia be

Bu- įspėjimo, konpensacijos ir pan.
Iš specialistų čia greičiau ir geriau įsitaiso 

inžinieriai — mechanikai, technologai, geri 
šoferai, monteriai, fabrikų meistrai, gal kiek 
veterinoriai, agronomai, medikai, statybininkai, 
vaistininkai ir pan. Apie advokatus kalbėti ne
tenka: jie neturi mažausios paklausos. Tiesa, 
dabar tik ką išleistas įstatymas, duodąs teisę 
medikams, atlikus klinikoje dviejų metų stažą 
sunkiausią ir nešvariausią darbą už 150 pezų 
laisvai praktikuoti.

Keliolika lietuvių čia įsitaisė neblogai, keli 
net gerai, tačiau tai yra tik laimės ir atsitikti
numo dalykas, bendrai gi dauguma vargsta ir 
svajoja apie JAV, ar tėvynėn grįžimą.

Kas atvyksta turėdamas valiutos daugiau kaip 
galvoje smegenų ir moka ispanų kalbą, tai gali 
rasti daug progų ir galimybių savo valiutą netik 
padvigubinti, o dešimteriopai padauginti. Svar
bu čia įsteigti kokį fabrikėlį, gaminantį tai, 
ko čia trūksta, ar atidaryti biznį naujų dirbinių 
Žinoma tik susidėjus su vietiniu biznierium ir
net jo vardu, nes svetimtautis tai padaręs vienas 
ir vien tik savo vardu — žlugs, kaip čia jau ne 
su vienu atsitiko.

Dar keli žodžiai vykstantiems už jūrų marių. 
Kas išsigali tevyksta lėktuvu: ir saugiau, ir 
greičiau ir sveikiau.

KILNUSIS PERSIMAINYMAS
Šiandien — daugiau negu vakar — girdisi, 

kad žmogus, visoje savo prigimtyje, yra pagrin
diniai geras ir kilnus. Jis nereikalingas jokių 
reformų, jokių pagerinimų. Jis — iš prigim
ties — linksta į tai, kas gera, kilnu ir gražu. 
Tai pati didžiausia visų amžių klaida, kuria 
rėmėsi stambiosios praeities reformos, revoliu
cijos; visi izmai. Vieni jų nuplaukė į nežinią 
baisiąja kraujo upe, kurioje plūduriavo kitaip 
manančios galvos ir apviltos širdys. Kiti — 
dar šiandien — stumiasi į priekį — per kau- 
kuOlių krūvas — kaulų ir grabų plačiaisiais 
vieškeliais. Iškėlę kruvinas, sugniaužtas kum
štis,. sutrypę sąžinę ir dorovę, jie siūlo taip, 
tebesiūlo — naują pasaulį, naują civilizaciją, 
kuri, nusikračiusi paskutiniu prietaru, kad žmo
gus, girdi, gyvulys, nusimazgos rankas, veidą 
ir širdį svetimo kraujo upėje. Vieno jie tenori, 
būtent, naujos socialinės reformos. Tada pasau
lyje įvyks Didysis Persimainymas. Laimė ir 
džiaugsmas bus pardavinėjama automatuose.

Deja, du blogi žmonės nesukuria vieno gero. 
Bet kodėl mes kalbame apie blogį ir gėrį, kaip 
apie du skirtingus dalykus. Juk mes vakar 
pardavėme sąžinę už trisdešimt sidabrinių. 
Protu mes niekada nesirėmėme, nebent kitam 
duobę kasdami. Mūsų visi kelrodžiai buvo ir 
tebėra akli jausmai ir aklos aistros. Kam mes 
pasiduodame praeities prietarui? Ar yra koks 
skirtumas tarp gero ir blogo? Yra. — O iš 
kur tu žinai? Koks pranašas tau pasakė? 
Kokiu matu tu blogį matuoji, gėrį sveri? Atsi
mink, jei tu sutinki, kad yra skirtumas tarp 
gėrio ir blogio, tai mums tenka pasirinkti arba 
vienas arba kitas. Arba diena arba naktis? 
Arba medus arba tulžis?

Šios dienos Evangelija kalba apie Viešpaties 
persimainymą. Į mus atsikreipia Jo saulėtų 
rūbų šviesa, kad pamatytume visą savo blogį, 
kad apakę nuodėmei, susižavėtume gėriu, grožiu. 
Broliai, gana purvo, gana pikto sugedimo. Nei 
pasauliui nei mums nereikia naujų reformų, 
ideologijų. Bibliotekos nebetalpina knygų. Gat
vių vitrinos perkrautos pornografija. Mums 
reikia daugelio gerų, kilnių širdžių, kurios blogį 
gydytų gėriu, sugedusį, įtūžusį prakeikimą — 
palaiminimu. Neuždusinkime mažyčio Gėrio dai
gelio mūsų sutemusiose širdise. Palaikykime 
jį, palaistykime jį Viešpaties šventu Krauju. Iš 
jo išdigs šveisi ateitis: mums ir visai Tautai.

Kai gatvėse gęsta šviesios, kai žmonės už
miega sunkiu miegu, pavargę bedarydami bloga, 
sulenkime kelius trumpai, karštai maldai Kil
niojo Persimainymo išvakarėse.

T. Bruno Markaitis, S. J.

REKOLEKCIJOS LONDONE
Kovo 3-5d. T. Bružikas S.J. Londono lie

tuvių bažnyčioje turės rekolekcijas. Pradžia 
kovo 3d. 8 vai. Pamokslai kovo 4 ir 5d. 
7 vai. vak. Išpažinčių klausoma bet kuriuo laiku.

PAMALDOS
KEIGHLEY St. Anne dažnočijoje kovo 

12 d. 12.15 vai.

JONAS GAILIUS 
(Tęsinys iš pereito numerio)

. — Indre!... Miela Indre!... — kužda Karolis 
tr prisitraukia arčiau.

Mergaitės galva nusvyra ant jo peties. Karolis 
jaučia jos alsavimą, jaučia šilkinių garbanų ku
tenimą, jaučia jos kūno šilumą.
. — Karoli, tyliai tyliai kužda mergaitė, — 
kaip nedaug kartais reikia, kad būtum laimin
gas! O kodėl nėra jos, nėra laimės?

Jos rausvos lūpos truputį pračiauptos. Jos 
taip arti, taip nepaprastai arti. Niekad jis dar 
nematė iš taip arti tų lūpų sodrumo ir niekad 
dar taip stipriai nejautė jų patrauklaus išgau
bimo.

— Ji yra, ji yra šalia mūsų ta laimė... — sako 
Karolis ir net suvirpa iš įtampos. — Tik išties- 
kim rankas, Indre, tik sulaikykim, kad nepra
eitų pro mus.

—- Ne, Karoli! — staiga švelniai išsitiesia 
Indrė ir akimis susiranda Alvydo nuotrauką. — 
Nors ir ištiestume rankas, — laimė praeitų.

— Tai jūs vis dar laukiate?? — Karolio 
balse žymu nekantrumas. — Vis dar tikite?

— Karoli, meilė — ak, ta spinduliuojanti, 
šviesi meilė, ta vainikuota širdžių karalienė 
vieną kartą užgimsta, kaip aušrinė, ir vienam 
tešviečia, vienam tespinduliuoja. Širdis tik 
vienai širdžiai tegimsta. Ir kai mes tariame 
prisipažinimo žodžius, kai mes lūpomis pri
sipažinimą užantspauduojame, — mes pasižada
me visam gyvenimui. Visam gyvenimui, Karoli, 
nors mus išskirtų karas, tremtis, net mirtis!

Karolis sėdi išsitempęs ir užsirūko. Tiršti 
dūmai sukaliojasi apie jo galvą. Jis žiūri į priekį 
ir mato Alvydo nuotrauką.

Tačiau Indrė, rodos, jau nejaučia jo. Ji savo 
_ vidumi taip toli toli nuo jo. Nepaprastai toli-------  

Sibiro taigose, karo liepsnose, nelaisvėje, šautu
vų vamzdžių akivaizdoje.

— Aš nebūčiau laiminga su jokiu kitu žmo
gumi, — sako ji. — Mane kankintų ana pirmoji, 
ana tyra meilė, ir aš negalėčiau būti kito glė
byje... Karoli, jūs nežinote mūsų paslapties... 
Mudu surišo nemirštami žodžiai — mudviejų 
priesaikos žodžiai. Gal jums atrodo, kad aš 
silpna, kad aš bejėgė mergaitė. Oi ne! Aš iš
didžiai nešu savo priesaiką ir Dievas padeda. 
Ji man nėra sunki.

— O jei jis negrįš? — šiurkščiu balsu per
traukia Karolis. — Jei jis niekuomet negrįš?

— Tai aš pas jį nueisiu! Nueisiu nesulau
žiusi, nepaniekinusi priesaikos! Nueisiu į ana
pus!...

Karolis atsistoja. Jį pastumia kažin kokia 
vidinė jėga, ir kelis kartus nervingai pereina per 
kambarį.

— Aš esu rami, — sako Indrė. — Aš esu 
nuostabiai rami... Aš jaučiu, Karoli, — Alvy
das gyvas! Jis turi būti gyvas! Dievas negali 
būti kaip stabas, mano gyvasis Dievas! Jis 
negali būti kurčias mano maldoms...

— Bet jūs liepėte man laukti! — prieina 
Karolis prie pat Indrės. — Jūs, rodos, sakėte 
taip ?

— Liepiau laukti... O tuo metu aš buvau 
išmesta iš tėvynės, kaip paukštė iš lizdo. Aš 
buvau išstumta iš namų... Karoli, aš mačiau 
savo žuvusį tėvą ir maniau — iš proto išeisiu. 
Bet... neišėjau. Aš buvau nereikalingas daiktas 
vokiečių ligoninėje, ir maniau — neištversiu. 
Bet... ištvėriau. Mane bombomis apmėtė, 
mane rūsyje užrausė, gyvą palaidojo. Bet išėjau 
iš viso to pragaro. Išėjau, nes Dievas taip no
rėjo. O Jis nieko be prasmės nedaro, nieko, 
Karoli. Jūs laukėte... Tačiau laukiau ir aš. 
Ir žinote ko... Alvydo!

— Alvydo! — kaip aidas, pakartoja Karo
lis. — Alvydo! — dar kartą ištaria. — O jeigu 

taip, jeigu taip iš tikrųjų tebesitęsia, — aš padė
siu jums melstis! Aš už jūsų laimę atiduosiu 
savo laisvę, atiduosiu savo nerimą, savo gyve
nimą. Viską atiduosiu!

Indrė pakelia akis ir krūpteli: Karolis žiūri į 
nedidelį jos kryželį, o jo akys žvilga nuo ašarų.

— Karoli! Jūs neapsunkinkite mano są
žinės! — Indrė prišoka prie jo ir uždeda rankas 
ant pečių. — Jūs taip nekalbėkite! Jūs prižadė
kite man! Ak, Viešpatie mano!

Indrės akyse ašaros. Jos rieda prasiveržusią 
srove, krinta ant krūtinės... Bet jos nesutirpina 
ilgesio, nenuramina širdies, jos’ tik skausmo 
kaupą nuverčia.

— Indre, — sako Karolis pasikeitusiu balsu, — 
jūs galėjote suprasti mane... galėjote suprasti 
per visą tą laiką, kada šešėliu sekiojau jūsų 
žingsnius. Juk aš palikau tėviškę, nes mylėjau 
jus; aš palikau tėvynę, nes vidaus žaizda krau
javo. Norėjau svetimo krašto vargais, atsiskyri
mu, pažeminimu, tartum šaltais pirštais, už
spausti žaizdą. Deja, nevyko man: širdis visą 
laiką kraujavo...

Karolis vėl žvilgteri į kryžių ir visa siela geria 
balzamą, trykštantį iš jo.

— Aš žinau, Indre, — sako toliau, — kas 
yra meilė! Meilė nėra vien kūninis sąlytis, meilė 
nėra nė atsidavimas. Meilė yra sielos giesmė, 
besiveržianti cherubinų himnais iš dviejų širdžių. 
Ta giesmė kyla į anapus, prie Viešpaties kojų; 
ta giesmė garbina amžinosios meilės Kūrėją, 
semiasi iš Jo žaizdų ir pervertos širdies niekad 
negęstančios meilės gyvo kraujo. Meilę aš rišu 
su dangumi, su gyvu Dievu, kuris taipgi yra 
meilė. Mylintieji yra gyvos, degančios žvakės 
ant Viešpaties altoriaus. Jūs, panele Indre, 
esate tokia žvakė, ir aš skausmingai nusilenkiu 
jums, nes jūs visą laiką ne viena, bet taip kantriai, 
taip dieviškai degate. Dievas yra su jumis; 
kitaip jūs užgęstumėte. Mano Dieve, jūs už- 

gestumėte net mano glėbyje, o aš iš skausmo 
kankinčiaus ir griaužčiaus.

Karolis atsidūsta, nusišluosto prakaito la
šelius nuo kaktos. Jis jaučiasi, tartum neštų 
didžiulę naštą, viso gyvenimo kryžių.

— Dėl to aš meldžiuos, Indre, — jo akys 
supilkėją, prigesta, — aš melsiuos už jus ir Al
vydą. Juk tai įprasmins mano gyvenimą, įkvėps 
man noro gyventi ir panešti sunkiausią naštą.

— Ką jūs manote daryti? — paklausia In
drė. — Jūs nelaužykit savęs!

— Ką aš manau daryti?! — žiūri į vieną 
tašką Karolis. — Palikti jus, paskutinį kartą 
ranką paspausti ir eiti į savo gyvenimą, ap
siprasti su mintimi, jog vienas esu ir pasiimti 
savo kryžių. Aš kopsiu iki Golgotos, iki misti
nės Kryžiaus aukos!

Indrė sudeda baltas rankas, užlaužia jas kaip 
lanką, o ašaros jos veidą papuošia brilijanto 
karoliais.

— Karoli, kokia gili jūsų siela! Koks didis 
esate savo sielos giesmėje! — kužda. — Karoli, 
ir aš melsiuos už jus. O ten, o anapus šios že
mės rūpesčių, mes visi susitiksime — mamytė, 
tėvelis, Alvydas, jūs ir aš. Visi, Karoli!

Ir tada Karolis paspaudžia jos ranką, pa
bučiuoja į kaktą ir eina į duris. Sunkiais žings
niais, vos bepajudančiomis kojomis žengia.

— Kur jūs? Juk jau vėlus vakaras.
— Dabar prasideda anas gyvenimas, Indre, — 

atsako, — ir naktis lieka už manęs! Sudiev!
Tikrai, durys tyliai užsidaro ir Indrė girdi 

nutolstančius žingsnius. Jie dunda kaip smėlio 
gniūžtės, krintančios ant duobėn įleisto karsto. 
Paskum aptyla, įsilieja į sutemų kuždesį ir nu
miršta.

Indrė parpuola ant kelių ir, grąžydama iki 
skausmo rankas, meldžiasi:

— Mano Tėve, dabar prasideda gyvenimas!...
(Galas)
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- " BRITANIJOS LIETUVIS ”
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1930 m. kovo 3 d.

IŠ SOVIETINIU UŽKULISIU LIETUVIAI SVETUR
Pastaruoju metu įvairių kraštų spauda plačiai 

pažymėjo rusų kap. Krylovo atsiminimus. Jų 
autorius prieš karą dirbo rusų karinės žvalgybos 
centre, karo pradžioje — kariniam informacijos 
centre, o vėliau Vokietijoje. Jo atsiminimai 
pateikia būdingų žinių, kurios padeda geriau 
suprasti antrojo pasaulinio karo raidą. Štai 
keletas .štraukų.

BOLŠEVIKŲ AGENTAS HITLERIO 
PAŠONĖJE Kg? '>•

1940 m. iš pokalbio su grįžusiu iš Reicho 
generalinio štabo 4-jo skyriaus karininku Mu
ravjovu, Krylovas patyrė, kad Tarybų Sąjunga 
turi agentą tarp aukštųjų nacių pareigūnų. 
„Tai nėra kariškis, tai NSDAP pareigūnas, 

t vienas iš 6: Hitleris, Goeringas, Hessas, Goebel- 
sas, Himleris, Bormanas..., kuris, spėkite. Už
tikrinu, kad ne Hitleris, — pridūrė juokdamasis 
Muravjovas. Tas agentas pranešinėjo sovietams 
slapčiausius Hitlerio planus Balkanuose ir ry- 

' tuose. Galimas daiktas, kad tai buvęs Borma
nas, NSDAP kanceliarijos šefas, kuris, karą 
pralaimėjus dingo.

NUOTAIKA KARUI PRASIDĖJUS
1940 m. vokiečių kariuomenei pradėjus ma

nevrus Rytprūsiuose politbiuras nusprendė ne
atsakyti tokiais pat manevrais, o pastatyti visu 
Vokietijos pasieniu pirmos eilės 166 aerodromus. 
Šis planas dar nebuvo įvykdytas, kai prasidėjo 
karas. 1941 m. birželio 22 d. 6 vai. rytą Reicho 
ambasadorius grafas Schulenburgas baigė skai
tyti notą, kuria buvo paskelbtas karas. Abu iš 
susijaudinimo buvo išbalę. Molotovas paėmė 
notą ir be žodžio akimis rijo Schulenburgą. 
Paskum pašaukęs savo sekretorių liepė palydėti 
Vokietijos ambasadorių. Stalino tada Maskvoje 
nebuvo. Buvo sukviestas politbiuro posėdis, nes 
Beria alarmavo dėl vidaus padėties. Esą, pagal 
rusų paprotį pašauktieji atsarginiai pradės dau
žyti krautuves ir grobti degtinę. Beria pasiūlė 
kiekvienam pašauktajam duoti po porą litrų spirito 
96 laipsnių stiprumo, paskum juos uždaryti karei- 
vynėse porai dienų NKVD dalinių sargyboje. 
Berios siūlymas buvo įvykdytas. Vistik kai kurie 
daliniai fronte sukilę ir politrukus iššaudę. Tai 
buvo ukrainiečiai ir vėliau, vokiečiams pasiekus 
pavolgį,—kazokai. Bolševikai suprato, kad vieni ir 
kiti tikėjosi iš vokiečių nepriklausomybės. Tatai 
būt galėję sudaryt bolševikams didelių sun
kumų. Bet jie žinojo, kad ir čia pavojaus nėra. 
Anot Muravjovo, ukrainiečių santykiai su vo
kiečiais jau buvo įtempti po Lenkijos okupa
vimo. Rozenbergas, kuris anksčiau turėjęs 
ryšių su ukrainiečiais, neturėjo autoriteto Hitle
rio akyse. Goeringas flirtavęs su baltaisiais 
rusais, ukrainiečių priešais. Himmleris taip pat. 

„ Vokiečių praktika parodė, kad su politika ne
gali sugyventi jokia vyriausybė, sudaryta oku
puotame krašte. O Rusijoj jie norės elgtis kaip 
kolonizatoriai ir iš pirmos valandos ims naikinti 
vietinius gyventojus.i;

— Ar tu esi tikras, kad vokiečiai taip elgsis ? — 
klausė Muravjovą Krylovas.

— Tikras? Mums pranešė mūsų didysis in
formatorius.

— Ar su juo turit visada ryšį?
— Jis mėgins per Švediją...
Kad nebūtų dirvos antisemitinei nacių pro

pagandai rusų kariuomenėje, politbiuras apsi
saugojo iš anksto. Anot Muravjovo, jau ir 
paskutinis kariškis žinojo, kad politbiure bėra 
vienas žydas — L. Kaganovič ir tik du liaudies 
komisarai žydai. Armijoje taip pat tik du ge
nerolai žydai.

» Bet bolševikai bijojo vieno dalyko. Jei vo
kiečiai pradėtų grąžinti valstiečiams žemę, tai 
kareiviai gali mesti frontą ir grįžt namo dirbti 
žemės, nes 75 procentai kareivių buvę valstie
čiai. Buvo pasikliauta tuo, kad vokiečiai nedrįs 
žemės grąžinti tik dėl to, kad tuojau po refor
mos jie maisto produktų gautų daug mažiau.

Ir šiuo atžvilgiu bolševikai buvo gerai orien
tuoti apie vokiečių tikslus.

ABAKUMOVO ŽYGIAI
Liepos pabaigoj Kleisto šarvuočiai persikėlė 

per Doną. Rugpiūčio 3 d. Kubanės kazokų 
pulkas ir teritoriniai daliniai išžudė politrukus
apkaltinę juos blogu maitinimu. Maištaujanti 
kariuomenė buvo atitraukta į Astrachanę ir 
žiauriai nubausta: kas trečias kareivis ir kari
ninkas buvo sušaudyti. Žuvo 15.000 vyrų. Jų 
kūnai buvo pakasti Kaspijos pajūrio smėly prie 
Volgos žiočių. Egzekucijai vadovavo Viktor 
Semionovič Abakumov, Berijos padėjėjas, dabar 
valstybės saugumo ministeris — MGB, kuris 
1948 m. parengė slaptas instrukcijas deporta
cijoms iš Baltijo kraštų.

SOVIETINIAI AGENTAI 
TAUTŲ SĄJUNGOJE

Iš buv. NKVD majoro Petrovo atsiminimų 
dėmesio verta dalis, kuri liečia pabaltijo kraštus.

Kontrolės misija (Petrovas ir jo šefas), Berlyne
gavę svetimos valstybės vardu pasus, vyko į 
Ženevą. Čia jie turėjo patikrinti, kaip veikia 
sovietiniai NKVD užsienio departamento agen
tai, prikomandiruoti prie Tautų Sąjungos sekre-

- » 

toriato. Agentų tinklui čia vadovavo kažkuris 
S., įsitvirtinęs dar nuo Jagodos ir Ježovo laikų. 
Jis nebuvo painformuotas apie vykstančią kon
trolę.

— Mūsų atvykimo metu keletas mūsų agentų 
dirbo kaip tarnautojai įvairiose kitų valstybių 
atstovybėse prie Tautų Sąjungos. Agentų tinkle 
buvo kai kurie geriausi šveicarų kairieji intelek
tualai. Pagal siunčiamus Maskvai S. raportus, 
intelektualus patraukti buvo lengva, nes jų po
litinės pažiūros labai naivios. Iliustracijai nu
rodysiu NKVD agento G. vadovaujamą tinklą, 
kurio veiklą turėjau progą patikrinti. G. buvo 
pareigūnas ne tik Tautų Sąjungos sekretoriato, 
bet ir NKVD. Jis turėjo tuziną slaptų agentų 
ir du dar ypatinguosius. Slaptieji agentai visi 
buvo vietinės kompartijos nariai, du iš jų inte
lektualai, neapmokami. Jų pasitamavimas buvo 
laikomas būtinu uždaviniu, kurį jie jaučia par
tijos atžvilgiu. Kiti buvo apmokami po 10—15 fr. 
už kiekvieną atliktą uždavinį. Kai kuriem, 
įžymiem buvo skiriamos dovanos. Vienas pran
cūzas, pareigūnas institucijos prie Tautų Są
jungos, gavo automobilį už tai, kad mums per
davė fotokopijas svarbių susirašinėjimų su britų 
darbo partijos egzekutyvu. Pranešėjai iš Pietų 
Amerikos buvo atlyginami brangiaisiais akme
nimis. G. tinklas apėmė tik Tautų Sąjungos 
sekretoriato dalį. Kitose sekretoriato sekcijose 
buvo kitų NKVD rezidentų vadovaujami tinklai. 
Vienas jų, kuriame dirbo veikliausieji, buvo 
personaliniame skyriuje. Jo dėka mes gaudavome 
nuorašus visų raštų, adresuotų Tautų Sąjungos 
sekretoriato žmonėms. Tai buvo brangi parama 
NKVD, kuri tuo būdu galėjo sau verbuoti naujų 
bendradarbių...

SOVIETŲ SUSIDOMĖJIMAS BALTIJO 
KRAŠTAIS

Vieną vakarą Petrovo šefas nusigabeno jį į 
„Trylikos medžių” restoraną. Prie stalo jau 
rado vyriškį ir moterį. Petrovas juodu atpažino: 
moteris jauna, elegantiška, buvo NKVD bendra
darbė, kuri kaip kambarinė Maskvoje buvo 
pristatyta kitados vienam svečiui prancūzų ra
šytojui, o vyras — Semionovas, buvęs Maskvoje, 
Varsonoviroškio gatvelės NKVD budelis, garaže 
šaudęs pasmerktuosius. Dabar jis buvo gavęs 
su gražuole Galia uždavinį sudarinėti bolše
vizmo priešų sąrašus Ženevoje, sąrašus „E.A. 
S.” (Elementas Anti Sovietinis). Atitinkamam 
asmeniui užvedama byla. Byloj buvo vardas, 
pavardė, adresas, jei galima fotografija, žinios 
apie profesiją, šeimą, ir atžymėjimas, į kurią 
antisovietinio elemento grupę tas asmuo priski
riamas: į P. R. (opoziciją partijos viduje), C.H. 
(šnipas), T.Z. (lanko bažnyčią), S.I. (palaiko 
ryšius su užsieniečiais), R.A.D. (užsieniečių ra
dio mėgėjas) ir kt. Petrovas sakosi, kad Semio- 
novo ir Galios tvarkomą antisovietinio elemento 
medžiagą patikrinę, jie radę didelių klaidų. 
Viena pagrindinių klaidų buvo ta, kad daug 
pririnkta medžiagos apie Pietų Amerikos atsto
vus, o labai maža apie kaimyninių kraštų atsto
vus, — Rumunijos, Lenkijos, Estijos, Suomijos.

Šita kritika buvo ne be pagrindo, nes vėliau, 
kai aš buvau pasiųstas į Baltijo kraštus, įsitiki
nau, kad NKVD trūko elementariausių žinių 
apie šių kraštų atstovus Ženevoje, apie jų žurna
listus, vykstančius į Šveicariją, ir 1.1.

Prieš išvykdamas iš Ženevos, diplomatiniu 
paketu gavome įsakymą, pasirašytą Molotovo 
ir Berijos. Buvo įsakoma, jei galima sudaryti 
nepalankius gandus apie Suomiją ir tris mažą
sias Baltijo valstybes. Buvo skubu nukreipti 
mūsų agentus, kad sulig pirmu ženklu iš Maskvos, 
jie imtųsi veikti Tautų Sąjungos sekretoriato 
sluoksniuose, tarp delegacijų Ženevoje ir taip 
pat šveicarų kairiųjų žurnalistų. Instrukcijos 
neminėjo šios naujos misijos motyvų, bet mes 
tuoj supratome, kad Sovietų Sąjungos šiaurės 
ir vakarų sienos virsta didelių įvykių scena.

Lietuviški velykiniai sveikinimų atvirukai. Vie
neto kaina 5 p. Užsisakant 20 ir daugiau vie
netų — 10% nuolaidos. Atvirukų pavyzdžių 
pasižiūrėti galima DBLS-gos skyrių valdybose 
arba pas skyrių spaudos platintojus. Užsaky
mus siųsti šiuo adresu: F. Neveravičius, 40. 
Fosse Rd. Central, Leicester.

PAVYZDŽIAI MOKO ŽMOGŲ

Šitiek pirkinių pamačius, 
Reikia tik stebėtis.
Gal ir jis yra jau vedęs 
Kokia Margaretą?

VASARIO .16 ŠVENTE
OLANDIJOJE

Pirmą kartą po karo Lietuvos Nepriklauso
mybės diena plačiai paminėta Olandijoj. Gar
sus olandų radio kalbėtojas Dr. de Greeve, 
S.J., kurio kas šeštadienį klausosi, kaip sakoma, 
milijonas klausytojų, trumpai nupasakojo Lie
tuvos kančias Sovietų okupacijoje ir kvietė 
klausytojus pasimelsti už Lietuvą jos Nepri
klausomybės dieną. Vasario 16 paminėjo be
veik visa katalikiškoji ir dalis liberalų spaudos.

Įdomu, kad mūsų Pasiuntinybė Londone 
gavo Dr. de Greeve klausytojų laiškų, kuriuose 
reiškiami linkėjimai Lietuvai.

URUGVAJUJE
Montevideo lietuviai, kartu su Lietuvos Pa

siuntinybe P. Amerikai plačiai šventė Vasario 
16. Minėjimas įvyko vasario 11d. kino Selecto 
salėje. Ministeris Dr. K. Graužinis tarė žodį 
apie padėtį tėvynėje ir pareiškė viltį, kad laisvės 
dienos netoli. Tarp sveikintojų buvo ir nuo
širdus lietuvių draugas P. Martizer Bersetche.

Meninėj daly gražiai pasirodė vaikai. Jau
dinantis buvo vaizdelis iš Lietuvos partizanų 
būties.

Priimtose rezoliucijose pasmerkti vienybės 
ardytojai, kaip liūdnai pagarsėjęs Gabrio „mi
nisteris” P.S.

Lietuvą ir jos tragiškas kovas specialiais 
straipsniais paminėjo vietos dienraščiai. Dvi 
radio stotys paskyrė pusvalandžius Lietuvai.

Lietuvos ministerį Urugvajaus vyriausybės var
du pasveikino Don Fermin Cailos de Yeregui, 
Vatikano nuncijus, JAV ambasadorius, Belgi
jos atstovas ir kiti diplomatai.

BELGIJOJE
Belgijos lietuviai vasario 19 d. Chatelet mi

nėjo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimą. 
Šventė pradėta pamaldomis. Paskui sekė bendri 
pietūs, jų metu perskaityta nepriklausomybės 
paskelbimo aktas ir vienos minutės tyla pagerbti 
žuvusieji už Lietuvos laisvę.

Ši šventė buvo tuo nepaprasta, kad į ją atvyko 
Lietuvos atstovas Prancūzijai Dr. Bačkis ir 
savo turiningoj kalboj gvildeno visiems lietuviams 
taip brangius klausimus. Solistas Saliamorius 
pakartotinai padainavo keletą liaudies dainų, 
kurios susirinkusiųjų buvo labai šiltai sutiktos. 
Klierikas Lukošiūnas ilgesnėj paskaitoj apibūdino 
lietuvį.

Minėjimas baigtas Tautos Himnu. Džiugu, 
kad šiame minėjime aktingai dalyvavo visi Bel
gijoje esą jaunieji katalikų kunigai: Tėvai Ar- 
nauskas, Rabikauskas ir Ambrozius, stud. kun.
Dėdinas ir klierikas Lukošiūnas.

Gauta visa eilė sveikinimų. Baigus oficialiąją 
dalį dauguma suvažiavusiųjų pasiskleidė pas 
savo bičiulius gyvenančius šioje vietovėje, kiti 
buvo tik Lietuvoj besimalę, ir apylinkėje ilgai 
sklido lietuviškų armonikų ir liaudies dainų 
garsai. D. P.

ARGENTINOJE
Argentinos lietuviai labai iškilmingai šventė 

Vasario 16. Dalyvavo gausios meno jėgos ir 
minios lietuvių.

Minėjimas buvo Lietuvių klube, Buenos Aires. 
Po J. Vadegio ir gen. T. Daukanto kalbų sekė 
įvairi ir įdomi meninė dalis, dalyvaujant pia
nistui A. Kuprevičiui, smuikininkei EI. Kupre- 
vičiūtei, eilei deklamatorių su akordeonistu L. 
Kančausku. Per valstyb. radio stotį skambino" 
ir kalbėjo pian. A. Kuprevičius.

Vasario 19 d. Centro Argentinos lietuviai 
surengė minėjimą Avellandoje. Šia proga per 
radio kalbėjo Z. Juknevičius, grojo pian. A. 
Kuprevičius ir dainavo šv. Cecilijos choras. 
Minėjimo aktas įvyko lietuvių salėje, kur be 
minėtų meninių jėgų dar pasirodė Lietuvių 
Tautinis Ansamblis.

Rezoliucijos pasiųstos Argentinos vyriausybei 
ir spaudai. Buvo iškilmingos pamaldos ir pa
dėtas vainikas prie Argentinos išlaisvintojo ge
nerolo San Martin mauzoliejaus Buenos Aires 
katedroje. L. Kančauskas

LATVIS APIE LIETUVIUS
Janis Romanas, latvių pastorius Prancūzijai, 

Belgijai ir Olandijai „Gimtojoj Šalyje” rašo 

Vieną kelia, kitas krinta, 
Lyg jų būtų šimtas. 
Čia žmogus jau turi keikti, 
Nors jis būtų rimtas.

Gyveni, brolau, ir mokais, 
Reikalas kai spiria, 
Nors kitur tie patys žmonės 
Lyg daugiau patyrę.

apie susitikimą su lietuviais tėvynėje ir svetur 
atsidūrusiais. Tarp kitako jis pažymi:

„Visiems taipgi yra gerai žinomas lietuvių 
pasipriešinimas 1940-41 metais, Lietuvą val
dant bolševikams, ir nuo 1941 m. vokiečių oku
pacijos laikais. Rodos, tai buvo 1943 m. va
sarą, kai generolui Plechavičiui vadovaujant ir 
organizuojant kovą už Lietuvos laisvę per vieną 
naktį pasisiūlė apie 60.000 savanorių.

Nuo 1945 m., keliaudamas įvairiais pabėgė
lių reikalais po Vakarų Europą, po Prancūziją, 
Belgiją ir Olandiją, — iš viso jau esu padaręs 
apie 100.000 km., — vėl sutikau daug lietuvių. 
Pradžioje įvairiose belaisvių stovyklose Pran
cūzijoje ir Belgijoje, vėliau kaip žemės ūkio dar
bininkus Prancūzijoje ir angiakasius Belgijoje. 
Ir vis būdavo galima pajusti: senų laikų dvasia 
tebėra gyva ir judri, kaip ir anksčiau. Tai yra 
narsumo ir gyvumo ženklas lietuvių tautos, 
išblaškytos po visą pasaulį”.

“ENGINEERING
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Iš atvykusių Amerikon 16.000 lietuvių tremti
nių, apie 2.000 apsigyveno Naujorke. Atvy
kusioms, ypač neturintiems giminių, gyvenimo 
pradžia sunki. Seniau čia įkurtoji Lietuvių 
Draugija, norėdama naujai atvykusioms padėti, 
įkūrė savitarpinę paskolos kasą. Už indėlius 
nebus mokama procentai. Ir paskolas kasa 
teiks be procento.

Dailininkas K. Jezerskas, buvęs Šiaulių Teatro 
dekoratorius, iš tremties atvyko Venezuelon. 
Apsigyveno Karakaso mieste. Dirba spaustu
vėje, kaip dailininkas.

Norkaitis, buvęs Lietuvos Užsienio reik, min 
pareigūnas Vokietijoje įsigijo plytinę ir krautu
vę. Jis nemano niekur emigruoti.

K. Žirgulis Tubingene (netoli Štutgarto) įsigijo 
cheminių gaminių fabriką. Dirba batams ir 
grindims tepalą.

Prof. M. Biržiška, iš tremties atvykęs Amerikon 
gyveno Waterbury, pas Devenius. Vasario 4 d. 
jis su žmona išvyko Kalifornijon. Ten apsi
gyvens pas dukterį.

Pensilvanijos universitete dirbą lietuviai profe
soriai Salys, Krėvė, Puzinas ir Sennas paruošė 
stambų lietuvių kalbos mokslo veikalą. Šis 
darbas netrukus bus atiduotas spaudon.

Turtinga parapija. Maspetho lietuvių, Brookly- 
ne, parapija, 1949 m. turėjo 50.136 dol. pajamų 
ir 39.642 dol. išlaidų, Šios parapijos klebonas 
yra kun. Balkūnas, neseniai pakeltas į prelatus.

Didelis Buenos Aires žurnalas „EI Hogar” 
įdėjo gen. T. Daukanto fotografiją ir dviejų 
puslapių straipsnį apie jo veiklą ir Lietuvos 
kančias okupantų priespaudoje.

Jei kam paskaitos ir straipsniai 
Kartais nusibodo, 
Štai, kaip nešti patogiausia, 
Praktika parodo.
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IS MUSU GYVENIMO DIDELĖS PARAMOS
MANCHESTERIS ŠEŠIOLIKTĄJĄ 

ATŠVENTĖ IŠKILMINGAI
Daug lietuvių (apie 400) autraukęs Nepriklau

somybės dienos minėjimas šįmet ir iškilmingiau 
ir įvairiau atšvęstas negu ankstyvesniais metais. 
Ypač turtinga buvo meninė programa.

Iškilmingojo akto metu į garbės prezidiumą 
pakviesti Dr. S. Kuzminskas, kun. J. Steponaitis, 
L. Trilupaitis, Nepriklausomybės kovų dalyvis 
karo invalidas ir Vyčio kryžiaus kavalierius A. 
Dunauskas, Manchesterio skyr. pirm. V. Kups- 
tys ir Apyg. Vald. narys ir Lowtono skyr. pirm. 
P. Klezas.

Dienos tema paskaitą skaitė svečias Dr. S. 
Kuzminskas. Jis apibūdino pokarinius metus 
pasaulyje, iš faktų padarydamas mums viltin
gas išvadas. Perėjęs prie mūsų gyvenimo ir 
uždavinių svetimame krašte, paskaitininkas pa
lygino mus su svetur persodintu augalu, negalin
čiu prisiderinti prie neįprasto'klimato. Kadangi 
mūsų buvimas svetur tik laikinas, mes, kaip 
lietuviai, turime išlaikyti meilę savo tėvynei. 
Kas jos nebeturi, tas jau miręs savo tautai. 
Kas sako, kad be jo darbo ir grašio išsivers, 
tas jau nebėra lietuvis, nors ir lietuviškai kalba. 
Kas žalią ar mėlyną svarą padarė savo siekimų 
tikslu, tas taip pat svetimas lietuviškiems rei
kalams. O mes turime visi būti parengties būk
lėje.. *

Po šios gražios paskaitos taria žodį A. Du
nauskas ir P. Klezas. Pirmasis, dėl Lietuvos 
laisvės netekęs sveikatos, kviečia visus vienybėn, 
o antrasis — bendro darbo dirbti. Raštu sveiki
na Bury latviai.

Meninėje programoje pasirodo du St. Gaidelio 
vadovaujami chorai: mišrusis ir vyrų. Mišrusis 
sudainuoja 6 dainas (Malda už tėvynę, Kritu- 
siems kariams, Kur giria žaliuoja, Jaunimo 
giesmė, Pabuskim iš miego ir Lietuviais esame 
mes gimę). Antrasis — 4 dainas (Tykus buvo 
vakarėlis, Pajūriais, Žygis į Vilnių ir Ramo- 
vėnų maršas).

Manchesterio tautinių šokių grupė pašoka 4 
šokius (Kalvelis, Kepurinė, Šustas ir Malūnas). 
Grupei dabar vadovauja VI. Jaščemskas.

Pirmą kartą Manchesteryje pasirodo Alsa- 
gerio jaunimo tautinių šokių grupė, L. Brazdie- 
nės vadovaujama. Ši grupė, daugiausia anglų 
publikai yra iki šiol apie 40 kartų rodžiusi savo 
tautinį meną. Čia ji pašoka 3 šokius (Mikita, 
Lenciūgėlis ir Rugučiai).

Programoje pasirodo ir du solistai akordeo
nistai. Fidleris atlieka Suppė „Lengvąją kava
leriją”, Ramonis — lietuvišką popuri. VI. 
Šlaitas padeklamuoja savo „Užmirštą roman
tiką”.

Programą tvarkė P. Masiulis. Vakarą admi
nistravo Lowtono vyrai. Rengėjas buvo Apy
gardos Valdyba. (k. b.)

VASARIO 16 IŠKILMĖS NOTTINGHAME
Vasario 18 d. Nottinghame lietuvių klubo „Ro
muvos” patalpose įvyko Vasario 16 minėjimas.

Paliulis; atidarydamas minėjimą, gražiais žo
džiais apibūdino Vasario 16 d. reikšmę visiems 
lietuviams.

P. Ričienė skaitė paskaitą anglų kalba apie 
Lietuvą.

P. Mašulaitis, sveikindamas apygardos valdy
bos vardu, palinkėjo greitai sulaukti laisvės rytą, 
kad vėl visi galėtum grįžti į mylimą gimtą že
melę.

Meninėje dalyje tautinių šokių grupė pašoko: 
„Rugelius” ir plastiką — „Leiskit į tėvynę”. 
Vyrų choras „Rūta” padainavo „Į kovą” ir 
„Op, op! kas ten Nemunėli?” Pastaroji daina 
buvo labai gražiai įscenizuota vaizdu rodančiu 
pavergtą Lietuvą. Tautinių šokių grupė pašoko 
keletą lietuviškų šokių. „Rūtos” choras padaina
vo: „Vakarinę dainą”, „Kur giria žaliuoja” ir 
„Laisvės dainą”.

Užbaigai sugiedama anglų ir lietuvių himnai. 
Chorams vadovavo — V. Untulis, šokiams — 
O. Lingaitytė, akordeonu grojo — Čepinskas.

Antrojoje meninėje dalyje choristai suvaidino: 
„Paslaptingoj zonoj”. Vieno veiksmo laisvės 
kovų vaizdelis, P. A. Galbuokienės režisuotas.

Vaidinimas, o taip pat ir visa meninė dalis 
buvo įspūdinga. Romualdas

VASARIO 16 BRADFORDE
Bradfordas vasario 19 d. praskambo „Varpo” 

balsais ir sušvito „Aušros” spinduliais, šimtams 
lietuvių atsilankiusiems į Vasario 16 minėjimą, 
kuris aiškiausiai visiems parodė, kad Amžinasis, 
Šventasis žodis — Lietuva — gyvas. Mumyse 
yra jėga, kurios nepajėgia nugalėti nei kalėji
mas, nei Sibiras, nei tūkstančių kilometrų atstu
mas.

Garbė Bradfordo lietuviams išeinantiems į 
mūsų kenčiančios tautos gyvybės fronto pir
mąsias eiles.

Širdimis ir lūpomis dėkojame nenuilstamam 
chorvedžiui Juškai, visiems choristams, meni
ninkams, aktoriams, veikalėlių autoriams kun. 
Kuzmickiui, p. Lekečinskui ir kitiems.

Ypatingai nuoširdi pagarba ir padėka poniai 
D. Arlauskienei — Josiukaitei, žengiančiai 
rimtos ir dėmesio vertos aktorės žingsnius. 
Šviesia žvaigždute sužiba panelė Šukytė ir dar 
keletas jaunuolių.

"BRITANIJOS LIETUVIS"

Na, o ponią Pilipavičienę-Koreivaitę su jos 
tautinių šokių grupe, pasirodžiusia šiame minė
jime, keliam ant rankų ir širdyse, žemai lenkdami 
galvas. Z. Silsdenaitis

PAGERBTAS DR. V. KUDIRKA
Brockworto DBLS skyrius vos tik įsisteigęs. 

O yra miela, kad savo rūpesčiais ir darbais 
išeina į Tėvynės vieškelius. Jie platūs, nors 
svetimoj šaly: atminti praeitį, pasisemti jėgų ir 
ryžto, dėti visas pastangas ir aukas laisvei iš
kovoti.

Pirmasis žingsnis — Vasario 16 paminėjimas. 
Pamaldos už laisvę ir tėvynę kritusiems, aktas 
ir pobūvis. Mišias atlaikė vietos anglų kunigas. 
Minėjimą atidarė jaunas, veiklus vietos sk. 
pirm. Vareika. Garbės prezidiuman iškviesti: 
Lietuvos kariuomenės savanoris A. Kazile- 
vičius, Elmbridge sk. sekr. Barauskas, Sudeley 
sk. pirm. Bal. Brazdžionis ir Stonehouse vald. 
narys Matukas. Turiningą paskaitą skaitė V. 
Ignaitis. Priminęs šventės reikšmę, ilgiau ap
sistojo Dr. V. Kudirka, jo 50 metų mirties proga. 
Jis Lietuvai sukūrė Tautos Himną, leido „Var
pą”, darė žymių vertimų, kovojo ir sielojosi dėl 
tėvynės. Po paskaitos buvo deklamacijos. Dekla
mavo p. Barauskas, p. Brazdžionis ir vietos sk. 
sekretorius. Tautos Fondui suaukota keletas 
svarų. Vakarienėje dalyvavo nemaža anglų 
ir savųjų. Balys Svalia

ĮSTEIGTA NAUJA DBLS APYGARDA
Gerų norų ir pasiryžimų vedini Gloucester.- 

chire lietuviams kylo sumanymas įsteigti DBLS 
apygardą. Vasario 19 d. tuo reikalu Brockworto 
stovykloje įvyko steigiamasis apygardos susirinki
mas. Dalyvavo šių skyrių valdybos bei įgalio
tiniai: Elmbridge, Stonehouse, Sudeley ir Brock
worto. Pirmininkavo iškviestas svečias p. Ignaitis 
ir Stonehouse valdybos narys p. Matukas.

Po ilgų diskusijų prieita išvada, kad apy 
gardos buvimas naudingas ir reikalingas. Iš-
gvildenti veiklos klausimai, priimtos rezoliuci
jos. Didžiausias skyrių rūpestis buvo, kad apy
garda įsisteigus ateitų su realia pagalba įvairiuose 
reikaluose visiems tautiečiams. O intelektualinių 
jėgų maža. Todėl kviečiamas mokyt. V. Ignaitis. 
Jis mielai sutiko ir užtikrino, jei visi dirbsim iš 
širdies ir artimo meilės, apygardos įsteigimas 
pasiteisins.

Išrinkta valdyba: pirm. V. Ignaitis, sekr. K. 
Baltramaitis, kas. Bal. Brazdžionis. Apygardos 
centras Elmbridge DBLS skyrius.

Reikia visiems tik džiaugtis, kad šie tautie
čiai imasi iš idėjos tokias pareigas.

PASIKEITĖ MANCHESTERIO 
APYGARDOS VALDYBA

Praktika parodė, kad apygardose esama pa
kankamai daug darbo. Laisvalaikį tegalėdami 
skirti visuomenės ir kultūros darbui, vado
vaujantieji ne visada beįveikia išvežti, ypač tais 
atvejais, kai jie turi dar ne vienas pareigas. 
Todėl Manchesterio apygardoje, Apyg. 
Valdybai neprieštaraujant, prieita prie to klau
simo visiškai konkrečiai: jam išspręsti vasario 
26 d. sušauktas apygardinis suvažiavimas.

Į suvažiavimą iš 7 apygardoje esančių skyrių 
susirinko 29 atstovai. Pirmininkavo inž. Kriau- 
čionis, sekretoriavo J. Štaras. Apygardos Val
dybos pusmečio veiklos pranešimas sutiktas be 
jokių priekaištų. Iš revizijos komisijos pra
nešimo paaiškėjo, kad kuklios lėšos naudotos 
tiksliai.

Valdybą nutarta papildyti iki 8 narių. Prieš 
vykdant rinkimus jai papildyti, atsistatydino 
visi buvusios valdybos nariai, daugiausia dėl 
persikrovimo darbu. Naujon valdybon išrinkta: 
D. Damauskas (pirm.), Kuzmickas (vicepirm.), 
Br. Liškauskas (sekr.), D. Steponavičius (ižd.), 
G. Žemaitis (kult, reik.), o Kairiukštienė, Na
vickas, ir A. Norvaišas.

Be kita ko, suvažiavimas pasisakė už griežtas 
priemones prieš nevisuomeniškai besilaikančius, 
triukšmaujančius ir mūsų vardą žeminančius 
lietuvius. (k. b.)

STALERONKĄ JAU NUBAUDĖ
Bronius Staleronka už laikrodžių vagystę ir už 

muštynes su policininku nubaustas 6 mėn. ka
lėjimu ir pasiūlytas deportuoti, kai atliks bausmę.

Teisme kaltinamasis prisipažino norėjęs iš 
krautuvės pavogti 3 auksinius laikrodžius. Va
sario 16 d. jis iš Full Suttono atvažiavo į Lon
doną. Neturėdamas pinigų, naktį praleido 
gatvėje, o sekančią dieną „norėjo prasigyventi”. 
Staleronka jau anksčiau Anglijoj baustas už 5 
nusikaltimus: girtuokliavimą, muštynes, langų 
daužymą. Lietuvių Sąjungai nepriklausė, Pa
siuntinybės neregistruotas. Kilęs iš Zarasų.

Teisėjas paskelbęs sprendimą pridėjo: „lietu
vių dar nebuvo tekę teisme sutikti”.

IRO PAREIGŪNŲ IR DERINIMO 
KOMITETO POSĖDIS

Kovo 1 d. įvyko Koordinacinio Komiteto 
posėdis. Dalyvavo Londono IRO direktorius 
p. Cyrus Greenslade ir iš Ženevos atvykęs vy
riausias IRO direktorius Mr. Donald Kingsley. 
Svarstyta įvairūs klausimai susiję su IRO veiklos 
sustabdymu.

VERTAS SUMANYMAS
Suprasdamas Tamstų kilnų sumanymą įsigyti 

Lietuviškus Namus Londone, kiek galėdamas 
paremsiu. Gyvendamas tolimame Anglijos už
kampy vienas tarp anglų, niekuomet negaliu 
pamiršti tų tėvynės sūnų ir dukrų, kurie dirba 
dideliu pasišventimu visų lietuvių naudai, skleisda
mi nuolatos mintį nepamiršti kenčiančios Lie
tuvos ir ryžtis šventam jos vadavimo žygiui.

Nenuleiskite rankų ir nesitraukite iš kovos 
lauko, kol mūsų laisvoje Nepriklausomoje Tė
vynėje ir Gedimino kalne nesuplėvėsuos trispalvė.

Malonėkite priimti mano, nors nedidelę, 2 
svarų sumą, kurią siunčiu Namų Fondui, kaip 
auką. Su gilia pagarba. J. Medeika

NAMŲ VAJUS
Namų Fondo akcijas pirko už 30 sv. P. Var- 

kala, už 5 sv. A. Miliūnas, už 3 sv. K. Bačans-- 
kas, už 2 sv. A. Maldutis, J. Medeika, J. Luko
ševičius, P. Poškus, K. Grudžinskas, P. Te- 
belskis, už 1 sv. — K. Vikšrys, K. Kairys, K. 
Vitkus, R. Venskavičius, A. Ubeika, V. Per
minąs, L. Kriščiūnas, S. Kniūkšta, J. Škėma, 
J. Civinskas, K. Narbutaitis, J. Venslovas, J. 
Šidlauskas, M. Butėnas, A. Uselytė, V. Over- 
lingas, E. Laukys, D. Banaitis, B. Kovaitis, 
F. Janusas, Z. Janušienė, K. Maziliauskas, J. 
Statkus, S. Milerytė, V. Paliulionis, A. Benetis 
T. Gailiūnas, P. Šablinskas, A. Bagočiūnas, S. 
Mirauskis, V. Bartulis, J. Alchimavičius, J. 
Lipnickas, P. Navaselskis, T. Augūnas, P. Za- 
maliauskas, B. Eidimtas, J. Bielinis, J. Bagužis, 
B. Banys, T. Vainauskas, J. Dvonkus, A. Tuske- 
nis, J. Sidekerskis, A. Latvėnas, A. Burkšteinas, 
S. Tamavičius, S. Reutas, B. Sadauskas, V. 
Žėruolis, P. Šarūnas, M. Berankis, K. Budavičius, 
V. Skaržinskas, P. Lileikis, A. Petravičius, P. 
Bulotovas, M. Jarašiūnas. DBLS Bletchley sk. 
išplatinta akcijų už 6 sv.

AUKOS 
TAUTOS FONDUI

Nepriklausomybes Šventės proga Tautos Fon
dui aukojo: DBLS Castleman’s sk. £ 4-8-5, 
Bobbingtono sk. £ 1-12-6, Corby sk. £ 6-7-0, 
Norwood Hill sk. £ 2-15-0, White Lea sk. £ 
5-5-6, Kempston Hardwick sk. £ 3-5-0, Culter 
sk. £ 4-0-0, Leicester, sk. £ 1-6-0, Moota sk. 
£ 8-0-0, Keighley sk. £ 2-14-9, Derby sk. £ 4-10-5, 
Londono visuomenė £ 12-14-7, P. Zamaliauskas 
£ 1-0-0, K. Stundžia 10/-, T. Gailiūnas 10/-, 
J. Pagareckas 8/-.

LONDONO LIETUVIŲ CHORAS PLEČIA 
SAVO VEIKLĄ

Vasario 24 d. įvyko Londono Lietuvių Meno 
Sambūrio steigiamasis susirinkimas. Priimtas 
statutas, išrinkta Valdyba ir Revizijos K-ja. Iš 
tikrųjų tai nėra nauja organizacija. Londono 
lietuvių choras, norėdamas savo veiklą išplėsti, 
persitvarkė organizaciniais pagrindais. Veikimo 
dirva numatoma gana plati: valstybinių ir tau
tinių švenčių minėjimai, koncertai, literatūros 
vakarai ir įvairios kultūrinės pramogos. Paran
kamo sumetimais Sambūris suskirstytas grupė
mis: choro, vaidybos, tautinių šokių, muzikos 
ir kt. Grupėms vadovauti bus pakviesti atatin
kami vadovai. Bus daromi žygiai darban įtraukti 
visus Londone ir apylinkėje gyvenančius lietuvius, 
senuosius ir naujai atvykusius.

Sambūrio Valdyba išrinkta: Pesys, Nemajuška, 
Pocišiūnaitė, Pūkštys ir Blotnys; Revizijos k-jon: 
Bušmanas, Liūdžiutė ir Varnas. V.V.

BENDRAS UŽSIENIEČIŲ KONCERTAS
Vasario 20 d. Nottingham© „Peoples Theatre” 

įvyko pirmas bendras užsieniečių koncertas, kurį 
organizavo užsieniečių „Pheonix” klubas.

Programą išpildė: Nottinghamo lietuvių choras 
„Rūta” V. Untulio diriguojamas, lietuvių šokių 
grupė O. Lingaitytės vadovaujama, ukrainiečių 
vyrų choras B. Budno diriguojamas, ukrainie
čių tautinių šokių grupė; Ostap Pycko, ukrainie
tis, operos dainininkas, Irena Baran ir Marta 
Dublanycia, ukrainietės šokėjos ir Boguslav 
Maciejewski, lenkas, pianistas.

Koncerte dalyvavo Nottinghamo miesto Lord 
Mayoras ir Sheriffas su žmonom. Keturios 
mergaitės atstovavusios tautybes svečius pasvei
kino ir įteikė gėlų.

Koncerto programa buvo ilga ir įdomi.
Romualdas

PATARIMŲ BIURAS KITAŠALIAMS
Readingo ir Apylinkės Pabėgėlių Komiteto 

sekretorė prof. E. J. Morley praneša, kad Rea- 
dinge, 8, Belyrave St., room 9, atidaromas Tarp
tautinis Patarimų Biuras. Jo tikslas — padėti 
čionai gyvenantiems įvairių tautybių žmonėms 
įvairiais jų gyvenimo, bei auklėjimą liečiančiais, 
klausimais.

Biuras veiks nuo 3 iki 5 vai. kasdien išskyrus 
šeštadienius. Kitu laiku kreipiantis susitarti iš 
anksto. Tel. Reading 3317.

Ieškoma Ona levarskiene su dukterim Aleksa 
ir Liudvika. Ieško p. Jančauskienė, Carlton Rd., 
Hostel, Smithies (Barnsley, Yorks).

—u
„The Scotsman” paskelbė reikšmingą Europcs 

Laisvės Lygos Škotijoj pirmininko John F. 
Stewart laišką. Duodame jo santrauką.

„Nesenai buvo paskelbta, kad žemės ūkio 
darbininkai ir angliakasiai galės laisvai keisti 
darbą, bet tai netaikoma užsieniečiams. Ir taip 
Škotijoj Darbo Ministerijos pareigLnai dažnai 
iems neleidžia imtis bet kokio darbo, sakydami: 
tokie darbai tik btitams.

Ši Lyga nekartą kreipėsi į D. Ministeriją’ 
Londone, kur buvo užtikrinta, kad užsieniečiams 
darbininkams taikomos tos pačios darbo są
lygos, kaip britams.

Aš turiu plačius saitus su įvairių tautybių 
užsieniečiais šiame krašte, ir visi jie kalba apie 
tai, ką britų valdininkai žadėjo juos verbuodami 
Vokietijoj ir Austrijoj. Štai prieš mane doku
mentas, duotas jiems prieš atvykstant: „Bus 
dedamos visos pastangos surasti darbą pagal jų 
pasirinkimą ir sugebėjimus... bus mokamas tas 
pats atlyginimas ir suteikiamos visiškai tos 
pačios darbo sąlygos, kaip ir britų darbininkams”. 
Kodėl to pažado, kuris dar stipriau išreikštas 
vokiškam tekste, nesilaikoma? Ar tai sauvalė 
žemesniųjų tarnautojų, ar tai patvarkymas iš 
viršaus ?

Čia yra daugiau kaip neteisybė asmeniui. Tie 
įvairių tautybių atstovai jau daugiau netiki 
britų teise ir brito žodžiu. Tai pasklis jų tau
tiečių tarpe visame pasauly ir net už geležinės 
uždangos. O šių žmonių pasitikėjimas gali būti 
labai reikalingas. Jei galimas užpuolimas iš 
rytų įvyktų, jie būtų sąlygų priversti dalyvauti 
gynyboj. Nežmoniška ir kvaila būtų juos siųsti 
į kautynes neapmokius moderniųjų ginklų varto
jimo. Daugelis jų kariavo su vokiečiais ir rusais, 
yra patyrę kariai. Jie žino Europos kraštus ir 
kalbas, būtų labai naudingi”.

Redakcijos pastaba: Mr. John F. Stewart 
jau ne vieną kartą yra viešai pareiškęs savo 
nuomonę, gindamas Europos darbininkų teises.

KNYGOS, RAŠTAI
K. Polėkis, Genocide, Vokietija, 1949 m. 

išleido „Venta". 286 pusi.
Knyga anglų kalba, iliustruota. Ji skirta 

išimtinai Lietuvai ir vaizduoja paskutines jos 
tris okupacijas, taip jau ir lietuvių tautos kovas 
dėl laisvės 1940 — 1948 metų laikotarpy.

Knyga ne tik iliustruota, bet ir dokumentuota 
būdingesnių dokumentų nuotraukomis, Ji ryškiai 
atskleidžia didžiuosius okupacijos baisumus, ypač 
bolševikų siautėjimą.

Ši knyga vertėtų kiekvienam įsigyti ir įteikt 
draugams, šios salos gyventojams. Iš jos jie 
geriau suprastų ir įtikėtų dėl kO milijonai žmo
nių kenčia, bėga, kovoja už savo tautos interesus, 
už savo žemę, tikybą, kultūrą.

* *
Sporto dienos, Nr 1, Manchesteris, 1950 m. 

vasario 18 d. 10 pusi, rotatorium spausdintas 
žurnalas. Leidžia Sporto sąja, redaguoja Re
dakcinė kolegija. Paskiro num. kaina 8 penai. 
Redakc. ir adm. adresas: 92, Belgrave Rd., 
Oldham, Lancs.

Žurnalo pasirodymo tikslas apibrėžtas Re
dakcijos žodyje — padėti broliams sportininkams 
nešti tremtinio dalią, sucementuoti įvairiuose 
pasaulio kraštuose bebaigiančią išsiblaškyti spor
tininkų šeimą, priminti ir palaikyti sportinę 
dvasią, padėti nešti lietuviškojo sporto deglą 
sportinėje kovoje dėl tėvynės išlaisvinimo, au
ginti ir ugdyti jaunąsias jėgas.

Žurnalas pilnas sportinių straipsnių ir žinių 
ir kaip pirmas numeris, daro gerą įspūdį. Be 
abejonės sportininkai ir sporto mėgėjai susi
domės juo.

* *
Prancūzų Lietuvių Darbininkų ir Tarnautojų 

sindikato ♦(CFTC skyrius lietuviams) biuletenis 
Nr. 1. Paryžius, 1950 m. sausio 15 d. 12 pusi, 
rotatorium spausdintas leidinys. 26, rue Mon- 
tholon, Paris 9e.

Leidinys svarsto aktualius Prancūzijos lietu
vių darbininkų ir tarnautojų klausimus, pateikia 
eilę informacijų.
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* Bet kuris susitarimas dėl atominės energi

jos kontrolės, be tarptautinės inspekcijos, su 
kuria Rusija nenori sutikti, reikštų apgaulingą 
susitarimą, — pareiškė prez. Trumanas.

* Berlyno spaudos žiniomis, netrukus Pragoję 
būsianti sovietinio bloko valstybių užsienio 
reikalų ministerių konferencija. Dalyvaus ir 
rytų Vokietijos atstovas.

* Kovo 15 d. Karaibų jūroje bus JAV, D. 
"Britanijos, Kanados ir Olandijos karo laivyno 
jungtiniai manevrai. Dalyvaus apie 100 karinių 
laivų.

* Nedarbas JAV dar padidėjo ir prašoko 
puspenkto milijono. Tai yra didžiausias nedar
bas pokariniais laikais ir siekia apie 7 nuoš. 
visų dirbančiųjų skaičiaus.

* Čekoslovakijoje einama prie žemės ūkio 
sukolchozinimo. Paskiriems ūkininkams jau 
uždėtos pyliavos ir siaučia „raudonosios gurguo
lės” kaip Lietuvoje pirmaisiais rusų okupacijos 
metais. Jau pradėjo teismai bausti „kaimo 
buožes” už pyliavų neatpylimą.

* Berlyno laikraščiai rašo apie didelį parti
zaninį judėjimą Ukrainoje. Esą ten veikia per 
20.000 partizanų. Kovai su partizanais į Ukrai
ną siunčiama net iš Vokietijos rusų kariuomenė

* Romoje vėl prasidėjo, prieš pusmetį ati
dėtas, marš. Graciano teismas. Marš. Gracia- 
nis yra 67 m. amžiaus, karo su Abisinija metu 
buvo vyriausias italų kariuomenės vadas, tokias 
pat pareigas jis ėjo ir Musolinio, paskutiniu 
laiku, įsteigtoje Italijos respublikoje.

* „Amerika nenori karo ir netiki, kad jis 
kiltų, bet, kol pasaulis nežino, kas dedasi anapus 
geležinės užuolaidos, tol -mes turime laikyti 
savo gynimo pozicijas ir būti pasirengę užpuoli
mą atremti”, pasakė JAV ambasadorius Jessupas.

* Pasikliaujant anoniminiu laišku Milano 
„Corriere della Sera” redakcijai, Gardo paeže
rėje rasta užkasti trys lagaminai su dokumentais. 
Spėjama, kad tai ir bus Musolinio ir jo simpa
tijos Petaci laiškai, galimas dalykas, ir Hitlerio 
Musoliniui rašyti laiškai.

* Pereitais metais, D. Britanijos keliuose 
buvo 146.736 nelaimės, kuriose 176.779 asmens 
nukentėjo, buvo sužeisti arba užmušti. Minėtu 
laiku nelaimių buvo apie 15 nuoš. daugiau, 
kaip užpereitais metais.

* Tunely, netoli Zalcburgo (Austrijoje) rasta 
labai sužalotas JAV karinio atašė Bukarešte, 
kap. Karpo, lavonas. Karpas iš Bukarešto vyko 
į Vašingtoną. Austrų policija, kuri įvykį tiria, 
titano, kad atašė yra nužudymas.

* Atėnuose baigėsi laikraštininkų streikas. 
Po 24 dienų pertraukos, vėl pasirodė laikraščiai.

* Singapūre suimtas kap. Vesterlingas, ne
seniai Indonezijoj vadovavęs vadinamai priva
tinei armijai. Indonezijos vyriausybė pareika
lavo jį išduoti kaip karinį nusikaltėlį.

* Britų ir malajiečių kariuomenė, 350.000 
gyventojų padedama, Malajuose ryžosi kraštą 
išvalyti nuo komunistinių teroristų gaujų.

* Prancūzų policija netoli Tuluzos susekė 
slaptus šaudmenų sandėlius, kurie priklausė 
ispanų komunistams. Rasta apie 7 tonos šaud
menų ir ginklų. Suimta 6 ispanai komunistai.

* D. Britanija atmetė vengrų valdžios reika
lavimą dėl atstovybės Budapešte žmonių skai
čiaus sumažinimo, kaip nepagrįstą.

* Danijoje nutarta atnaujinti ir praplėsti 
priešlėktuvinių aliarmų tinklą, kuris po pasku
tiniojo karo buvo primirštas.

* Vasario 27 d. didelės sniego pūgos rytinėje 
Vokietijoje buvo kuriam laikui nutraukę susisie
kimą.

* Maskvos ,,Pravda” apkaltino politbiuro 
narį kolchozų reikalams skyriaus pirmininką 
Adrejevą dėl padarytų klaidų. Apkaltintasis 
pradėjo nuolankauti ir apgailestauti. Iš to da
roma išvada, kad Rusijoje kolchozininkai dar 
labiau bus suvaržyti. Prileidžiama, kad iš jų 
bus atimta ir daržiukai.

* Nobelio šių metų taikos premijai pasiūlyta 
28 kandidatai. Jų tarpe W. Churchillisrir prez. 
Trumanas.

* Didelė sausra Argentinoje atsiliepė mėsos 
eksportui į užsienį. Prileidžiama, kad mažiau 
argentiniškos mėsos gaus ir D. Britanija.

* Komunistų kurstomi bežemių sąjūdžiai Ita
lijoje vėl pradėjo reikštis. Ties Taranto įlanka 
bežemiai užėmė svetimos žemės apie 20.000 ha.

* Skraidančios lėkštės pasirodė virš Švedijos. 
Daugelis gyventojų jas matė ir pasakoja, kaip 
apie dideliu greičiu lekiančius šviesius skritulius.

* Ankaroje, per pamaldas graikų nežinomas 
vyras prisiartinęs prie pamaldas laikiusiojo 
graikų ortodoksų bažnyčios patriarcho, Ati- 
nagoroso, skustuvu nupiovė jam barzdą. Pasi- 
kėsintojas suimtas.

* Pastaruoju metu Vienos mieste vėžio liga 
prašokoi mirtingumą nuo kitų priežasčių.

* Britų atominės energijos tyrimo komisijos 
narys Dr. Klaus Fuchs nuteistas 14 metų kalė
jimo. Jis prisipažino, kad nuo 1942 iki šių metų 
išdavinėjo Rusijai atomines paslaptis. Už tai 
gavo 100 sv. atlyginimo. Jis pareiškė, kad gailisi 
tai, ką padarė, nes dabar priėjo išvados, kad 
Rusija netarnauja pasaulinei taikai.

Ieškau Rimkaus Stasio, kilusio iš Joniškio. 
Ieško Mačiulis Jonas, R.R.l. Lasalette, Ontario, 
Canada.

NUPIRKĘ DAR PO AKCIJĄ JAU TURĖSIME NAMUS
SAVAITĖS ĮVYKIAI

(.Tęsinys iš 1 puslapio)

jei tik ji norės, tokią būklę panaudoti ir pareikšti 
vyriausybei nepasitikėjimą. Tokia būklė negalės 
ilgai tverti ir dėl to netrukus teks daryti naujus 
parlamento rinkimus.

Kituose aiškinimuose daroma išvada, kad 
pastarieji Britų parlamento rinkimai sumažino 
partijų skaičių ir kad Britanija priėjo prie dviejų 
partijų (vietoj ankščiau buvusių trijų), valdymosi 
sistemos.

Platesnis rinkimų aptarimas yra šio num. 
antram puslapy.

DARBO PARTIJOS PAREIŠKIMAS
Tuoj, po rinkimų, Darbo partijos vadas, p. 

Atlee, dabartinis min. pirmininkas pareiškė, kad 
darbiečių partija pasiliks valdžioje ir vykdys 
rinkikų valia uždėtas jai pareigas. Vadinasi, 
darbiečiai ryžtasi vieni sudaryti vyriausybę.

Dabartinės vyriausybės nariai įteikė min. pir
mininkui atsistatydinimo raštus, suteikdami jam 
galimybę pasirinkti kandidatus būsimai vyriau
sybei.

PADĖKA
Nottingham© lietuvių meno sambūrio „Rūta” 

chorvedžiui p. Untuliui, tautinių šokių grupės 
vad. p. Lingaitytei, choristams, tautinių šokių 
šokėjams ir visiems kitiems, kurie prisidėjo prie 
Vasario 16-tos minėjimo Nottingham© parengi
mo, reiškiame didžiausią padėką.
DBLS-gos Nottingham© skyr. valdyba ir nariai

— Susilaikyk Jonuk, žinai kaip lengva lėti 
įžeisti.

J. RICHARDS (BUTCHERS) LTD. 
91-93, CHARTERHOUSE STREET^ LONDON, E.C.l. 

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
Visų mūsų 26 parduotuvių adresai nurodyti.telefonų knygoje L—R 3815 psl. 

DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas šiame krašte 
gyvenantiems kitašaliams patarnauti.

PARENGĖM GAVĖNIŠKŲ SIUNTINIŲ
GAVĖN1NIS SIUNTINYS A — šeimyniniams, turintiems sąlygas virti.
GAVĖNINIS SIUNTINYS B — pavieniams, neturintiems sąlygų virti.

su prisiuntimu £ 1.0.0.
SIUNTINYS B

Kiekvienas siuntinys, kartu
SIUNTINYS A

Silkes, specialiu mūsų užsakymu, yra

1 dėžė 32 unc. bismarkinių silkių 1 dėžė 32 unc. bismarkinių silkių ’
1 9 9 16 ♦» marinuotų 2 16 ” marinuotų ” “
1 9 9 16 pamidoruotų ” 1 ” 16 ” pamidoruotų ” '
1 99 12 »» britiškų kiperių 2 ” 12 ” britiškų kiperių “
1 9 9 2 9» sardinių alyvoj 2 ” 2 ” sardinių alyvoj '
1 9 9 30 »» raugintų kopūstų 1 ” 30 ” raugintų kopūstų '
1 8 9 9 šokoladinio kremo 1 ” 8 ” šokoladinio kremo ;
1 stiklas 16 9 9 australiško medaus 1 stiklas 16 ” australiško medaus ’
2 pokeliai 1 9 9 džiovintų grybų
1 pokelis 2 9 9 daržovių SIUNTINIŲ Į UŽSIENĮ NESIUNČIAMA «

paruoštos taip, kaip jūsų krašte.
ŠIĄ SAVAITĘ GALIME PASIŪLYTI:

virtų lašinių, presuotų, (gauti iš Lenkijos) 1 dėžė 29 unc. neto 7/3, virtos itališkos kiau
lienos apie 1 kg. dėžė 5/6, grikių (košei, viso grūdo) 1 sv. 1/9, grikių (košei, miltų) 
1 sv. 1/3, Skumbrijos (žuvis be kaulų, gauta iš Lenkijos), apie 10 unc. 1 dėžė 1/9, Nor

vegiškos žuvu pastos (tinka ant duonos tepti) apie 4 unc. 1 dėžė 6 d.
GAMINIU KAINAS PIGINAME, KIEK TIK GALIMA
ŠIUO METU TURIME GARBĘ MŪSŲ GERB. KLIENTAMS PASIŪLYTI 

SEKANČIUS DALYKUS, KURIŲ
Kroku vines dešros svarą iki 6/-,

ravykų (gautų iš Lenkijos) galvučių, I
pjaustytų grybų 1 unc. pokelį — 2/-.

Kitų dalykų kainos lieka tokios, 
kurių jau pritrūkome.

Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardinkit užsakomus 
dalykus ir pridėkite prie užsakymo atatinkamos sumos pašto orderį.

Žiūrėkite: jei užsakymo suma yra mažesnė, kaip 60 šil., tai reikia pridėti persiun
timo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra didesnis kaip 60 šil., tada persiuntimo išlaidas 
firma pamoka.

Rašykite: angliškai, vokiškai, lenkiškai arba rusiškai. Reikalaukite kainaraščių.

KAINĄ TAIPGI NUPIGINOME:
Lietuviškos dešros svarą — iki 5/6, džiovintų ba- 
unc. pokelį 2/6, ištisų grybų 1 unc. pokelį — 2/3,

kaip pereitą savaitę paskelbta, išskyrus kopūstus,

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolenas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London Str., London, VV.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani
joje — metams 32 šilingai, pusei metu — 17 1/2 šilingu, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilute arba jos vieta.— 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.
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LRK ATSIŠAUKIMAS
Paskutiniai metai įnešė didelius pakeitimus į 

lietuvių tremtinių gyvenimą Vokietijoje ir Austri
joje. Mūsų tremtinių dauguma jau išvyko. 
Iš 60.000 asmenų, šiandien yra likę apie 12.000. 
Iki 1950 birželio 30 d., kuomet IRO nustos 
teikti tremtiniams globą, lietuvių liks apie 6— 
7.000. Yra pagrindo tikėti, kad iki 1950 m. 
galo Vokietijoje ir Austrijoje liks tik apie 3— 
4.000 asmenų. Tie likučiai sudaro vadinamą 
kietą branduolį — kuris negalės išemigruoti. 
Į tą branduolį įeina džiovininkai, sunkūs chroniški 
ligonys, psichiniai nesveiki, įvairių rūšių inva
lidai, senyvo amžiaus asmenys ir išskrininguo- 
tieji. Anksčiau jie gyveno lietuvių tremtinių ben
druomenėje, iš kurios gaudavo apsaugą ir globą. 
Dabar jie bus priversti likti tarp svetimųjų. 
Lietuviai tremtiniai likimo priversti palikti Eu
ropoje yra vargo, nelaimių, nedatekliaus van
denyne.

L. R. Kryžius, kuriam pavesta rūpintis tremti
nių globa, laiko savo pareiga kiekvienam paski
ram ir visai organizuotai lietuvių visuomenei 
pranešti šią mūsų paliekančių Vokietijoje ir 
Austrijoje tragišką būklę ir kviesti visus tau
tiečius supilti prieš tą šniokščiantį nelaimių 
tvaną nesugriaunamas ir gelbėjančias užtvaras. 
Mes tai galime pasiekti ir padaryti eidami tau
raus lietuviško solidarumo ir savitarpinės pa
galbos keliu. L. R. Kryžius kreipiasi į visas 
lietuviškas širdis su skubaus organizuotos sa
višalpos šūkiu. Į mūsų nepajėgiausių tremtinių 
gelbėjimo akciją mes kviečiame neatidėtinai 
įsijungti visur esąnčius lietuvius.

Mes manome, kad tą darbą sėkmingiausiai 
galėtų atlikti išvykę į kitus kraštus tautiečiai per 
savo organizacijas.

Tad kviečiame steigti lietuviams tremtiniams 
palikusiems Europoje gelbėti komitetus arba 
L. R. Kryžiui remti draugijas ir pradėti organi
zuoti aukų rinkimą jūsų šalies lietuvių bendruo
menėje. L. R. Kryžiaus Vyriausioji Valdyba.

EPIGRAMA
Nebūkit smulkūs, 
Kaip variniai pinigai.
Nesibijokit konkurencijos, 
Kaip žydai 
Mažojoj rinkoj.

Didybė' —
pažinot didesnį už save.
Kuklumas —
Kaip radastos žiedas atlape 

s tinka.į

I S. P.
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SIS BEI TAS
LIGOS PRIEŽASTIS

Naujai priimtasis į beprotnamį ligonis buvo 
nepaprastai klusnus ir protingas. Dėl to jis 
atkreipė ligoninės šefo dėmesį. Pastarasis li
gonio paklausė:
. — Ar žinai, mano mielas, kur tu esi?

— Taip, deja, — liūdnai atsako — Esu be
protnamy!

— Dėl ko gi čia patekai?
— Dėl tragiškos šeimyniškos painiavos.
— Matote, aš vedžiau našlę. Ji turėjo suaugu

sią dukterį. Mano tėvas vedė žmonos dukterį. 
Tuo būdu mano žmona tapo mano tėvo uošve, 
o mano tėvas mano žentas. Mano pamotė 
susilaukė sūnaus, kuris tapo mano brolėnu ir 
mano žmonos anūku. Taigi, aš tapau savo 
brolėno seneliu, o mano žmona — savo anūko 
broliene. Kada mano žmona susilaukė sūnaus — 
jis tapo brolėnas mano podukrai ir mano tėvo 
svainiu, o mano podukra — savo brolėno se
nele, kuris juk yra jos posūnio sūnus, Mano 
sūnus yra mano senelės sūnus, vadinasi mano 
netikras dėdė. Mano žmona yra savo dukters 
marti, o aš esu savo pamotės patėvis. Mano 
tėvas yra mano sūnaus svainis, mano sūnus 
kartu yra jo anūkas. Mano žmona yra mano 
senelė, nes ji yra mano pamotės motina.^ Aš 
esu savo brolėno senelis, o pastarasis yra savo 
dėdės — mano sūnaus dėdė. Šios kombinacijos 
aiškinimas man protą kaštavo, — baigė ligonis.

-—■ Suprantu — linktelėjo gydytojas ir tapo 
savo asistento pacientu. Iš „Froliche Bucher”

LAIŠKAI REDAKCIJAI
KAM JIS TARNAUJA

Mūsų hostelyje gyvena vienas ponas, kuris 
platina „Tėvynės Balsą”, nurodo straipsnius 
apie pabėgusius žymius lietuvius ir sako: „Ma
tote kas tie, tariamieji, mūsų vadai”. Taip 
pat jis ragina steigti socialdemokratų skyrių. 
Įdomu, ar šitas ponas tuo tikisi patarnauti grei
tesniam tėvynės išlaisvinimui, nes ir jis dedasi 
dideliu patriotu. J. M.

DŽIUGŪS REIŠKINIAI
Prieš pereitų metų pabaigą visi išeivių, ypač 

naujieji laikraščiai svarstė savo didėjimo ir to
bulėjimo galimybes, bet išvadas skelbė neigia- 

Neigiamos išvados blogai nuteikdavo 
skaitytojus taip trokštančius lietuviškos spaudos. 
Tačiau su naujų metų pradžia kai kurie išeivių 
laikraščiai nustebino skaitytojus šeidami pa
keitę išorinę išvaizdą, turinį ir padidėję. Nustebau 
gavęs „B. Lietuvį” kito veido ir storesnį. Nors 
nedaug pastorėjo, bet jau žymiai daugiau ko 
galima rasti, ir aš jo laukiu nekantriai.

Argentinoje ėjęs mėnesinis žurnalas „Laikas” 
tapo laikraščiu. Dabar eina kas dvi savaites 
6—8 puslapių storumo. Išorinė „Laiko” iš
vaizda daro neblogą įspūdį, tačiau turinyje 
būtų daug ko keistino. Jei nori būti tikru patrio
tiniu lietuvių laikraščiu turėtų atsisakyti baimės 
kovai prieš Lietuvos okupantus, mažiau vartoti 
ispaniškų žodžių lietuviškam tekste, naikinti 
kotektūros klaidas ir atsisakyti korespondencijų 
su eilėmis pavardžių, kas kur surengė baliuką, 
krikštynas, vestuves ar išvyko medaus mėnesiui 
į kitą miestą. Panašios korespondencijos erzina 
skaitytoją ir užima brangią laikraščio vietą.

Taigi mums po viso pasaulio kampus besi- 
kuriant ir žengiant į tvirtesnį rytojų, spaudos 
darbui pasišventusių lietuvių dėka, vis gerėja ir 
tobulėja mūsų ginklas — spauda. Kad spauda 
būtų skaitytojui mielesnė, jos leidėjai neturėtų 
trokšti iš jos praturtėti ir neturėtų pradėti vie
noms ar kitoms pažiūroms pataikauti. Labai 
liūdna, kad kai kurių kraštų kai kurie laikraščiai 
yra pasukę kita kriptim. Leonas Kančauskas 
Buenos Aires

VIS DEL „B. LIETUVIO”
Spauda musu dabartinis ginklas, kuri laisvai 

galime naudoti. Spaudos pagalba ne mažiau 
galima nuveikti, kaip ir kovos lauke. Juk Lie
tuvai laisvę atgauti spauda padėjo. Susirūpin
kime ir mes savo spauda. Suorganizuokime 
skyriuose ir apylinkėje spaudos platinimo vaju. 
Kiekvienas lietuvis turi skaityti „Britanijos 
Lietuvį”. Jei atsiras tokiu, kurie nusigręš nuo 
lietuviškos spaudos, del tu padarykime reika
lingas išvadas. Nesgi, sakoma, kad šiais laikais 
kultūringas lietuvis negali be savo spaudos 
apsieiti.

Pasaulis vertina tik kultūringas tautas ir ju 
žmones. Bukime verti vadintis ir mes kultūros 
žmonėmis. J. Bartkus.

PATIKSLINIMAS
Pereitam numery, straipsnyje „Vasario mė

nesio proga”, yra korektūros klaida. Lietuvos 
krikšto metai turi būti 1378, bet ne tie, kurie 
atspausdinti.

JUOKAI
Vyras: — Kaip ilgai turėsiu tavęs laukti?
Žmona: — Sakiau gi prieš valandą, kad ne

truks nei penkios minutės.
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