
Lithuanian Weekly

PASKIRAS NUMERIS 10 PENU

Lietuviu savaitraštis
Nr. 16 (141) Londonas, 1950 m. balandžio 21 d. IV METAI

DIDŽIOJI ATLANTO TARYBA
Pereitą sekm. Prancūzijos min. pirm. Bidault’as, 

atidarydamas Lione tarptautinę parodą, savo 
kalboje iškėlė reikalą Atlanto paktą pasirašiu
sioms valstybėms sudaryti didžiąją tarybą, kuri 
vadovautų minėtų valstybių gynybos darbams 
ir ūkiui. Šį siūlymą jis iškėlė tuo metu, kai 
Briusely buvo susirinkę Vakarų sąjungos pen
kių valstybių finansų ir užsienio reikalų mini
sterial konferencijai, kuri svarstė planus glaudes
nio šios sąjungos užsienio politikos bendradar
biavimo.
' Bidault’o siūlymas atkreipė spaudos ir poli
tikų dėmesį. Be kitų pasisakė ir Amerikos ka
rinių pajėgų vyriausiojo štabo viršininkas gen. 
Bradley’s. Jis pabrėžė reikalą visoms Atlanto 
pakto valstybėms tam tikslui atsisakyti savo 
suverenumo dalies. Atlanto paktas iš Amerikos 
gali pareikalauti didesnės aviacijos ir karo 
laivyno, kaip normaliai jai reiktų.

Kaip aiškėja, Bidault’o iškeltą siūlymą svar
stys trijų didžiųjų valstybių: Amerikos, D. Bri
tanijos ir Prancūzijos užsienio reikalų mini
sterial per gegužės mėn. Londone įvykstantį 
susitikimą.

RUSU BAZE BORNHOLME
’• Vasario mėn. Baltijos jūroje, netoli Born- 
holmo salos, nuskendo rusų kuteris. Įgula 
iš jo - pasitraukdama, pasiėmė visus vertinges
nius daiktus. Laikui bėgant, jūros bangos pa
mažu jį užstūmė ant uolų, kur jam grėsė vi
siškas sunaikinimas. Manyta, kad su tuo laiveliu 
taip ir pasibaigs. Tačiau šiuo laiku rusai papra
šė Danų valdžios leidimo nuskendusiam laive
liui iškelti , ir kol kėlimo. darbai eis, įsteigti bazę 
Bomholmo saloje.

Prileidžiama, kad šis rusų reikalavimas turįs 
ryšio su neseniai įvykusiu dingusio amerikiečių 
lėktuvo ieškojimu ir tuo faktu, kad Amerikie
čiai savo lėktuvams bazę turi Danijoje. Jie 
manę, kad Danija, sutikusi duoti Amerikos 
aviacijai bazę savo žemėje, negalės atmesti 
rusų reikalavimo.. Danija sutiko leisti rusams 
savo kuterį iš vandens kelti ir bazę Bomholme 
įsteigti. Manoma, kad kuterio kėlimas užtruks 
apie mėnesį laiko.

SUSTIPRINTI RYTU EUROPAI 
PROPAGANDĄ

Ryšium su Amerikos užsienio politikos susti
prinimu, . žymus , Respublikonų partijos narys, 
bųyęs kandidatas į prezidentus T. Dewey pa
sakė reikšmingą kalbą. Jis kreipėsi į amerikie
čius, kviesdamas juos užsienio politikoj nesi
vaikyti niekt} ir nebūti lengvatikiams, nes nei 
telefoninis pasikalbėjimas su Stalinu, nei trijų 
didžiųjų susitikimas, nei projektai milijardais 
dolerių padėti Rusijai, nieko gera neduos. Ame
rika negalės taiką pirkti. Jis siūlė sustiprinti 
propagandą, kuri turi pasiekti Rusijos ir jos 
satelitų pavergtas tautas.

PASIKĘSINIMAS PRIEŠ
7 KELEIVINI LĖKTUVĄ
. 'Pereitą ketvirtadienį Britų keleivinį lėktuvą, 
lėkusį į . Paryžių, virš Lamanšo kanalo ištiko 
katastrofa. Jo užpakalinėje dalyje įvyko spro
gimas, išplėšęs dvi dideles skyles. Lėktuvasi 
nors ir netekęs vairų, su 27 keleiviais laimingai 
nusileido. Iš pradžių manyta, kad lėktuvą 
pažeidė perkūnas, bet nuodugnesnis tyrimas 
parodė, kad tai galėjo atsitikti tik pačiam lėk 
tuve kokiam daiktui sprogus. Įvykį dabar 
tiria ,Scotland Yard’o pareigūnai. Prileidžiama, 
kad į lėktuvą buvo įdėta bomba, galimas daly
kas laikrodžio mechanizmo padegama ir, sa
vaime suprantama, siekiant jį sunaikinti tuo 
metu, kai jis bus virš jūros.

MODERNIŠKI MANEVRAI
Berlyne amerikiečiai surengė manevrus norė

dami išmėginti savo sektoriaus gynimą nuo ga
limo vokiečių komunistų jaunimo būrių įsiver- 
žirno. Įsiveržėlius vaidino 300 amerikiečių ka
rių, apsiginklavusių lazdomis ir įvairiai išrašytais 
skarmalais nešinų. Eidami dainavo „Volga, 
Volga” ir šaukė „ura dėdei Juozui”. Mani
usiai greit buvo išsklaidyti.

t Trūksta, š.m. ,,B. Lietuvio” antro numerio. 
Kas nesudarinėja komplektų ir galėtų mums 
jį atsiųsti, būsime dėkingi. -

S A VAIT ĖS
NEPAVYKO AMERIKOS DINGUSĮ 

LĖKTUVĄ RASTI
Amerikos dingusio lėktuvo ieškota iki pereito 

sekmadienio vakaro. Buvo išžvalgyta visa Bal
tijos jūros sritis, bet nerasta. Ties Bomholmo 
sala, pereitą savaitę, pastebėtas plaukiojus daik
tas pasirodė esanti tuščia silkių dėžė. Baigiant 
ieškojimą atėjo žinia, kad vienas britų laivas, 
netoli Gotlando jūroje rado plaukiojančią gu
minę valtį, kokios paprastai naudojamos lėk
tuvų įguloms gelbėti. Ar ji priklausė dingu
siam amerikiečių lėktuvui, dar neišaiškinta.

Baigus lėktuvo ieškojimą, amerikiečiai pa
dėkojo Danijai ir Švedijai už pagalbą įvykį 
tiriant.

Antradienį Amerika įteikė Rusijai griežtą 
notą, kuri liečia dingusį lėktuvą ir kartu atsako 
į Rusijos notą, dėl tariamo Rusijos sienų pa
žeidimo. Įteiktoje notoje pažymima, kad iš tyrimo 
duomenų aiškėja, jog dingęs Amerikos lėktuvas 
griežtai laikėsi instrukcijų, nebuvo įskridęs nei 
į Rusijos, nei į jos okupuotą kraštą. Dingęs 
lėktuvas buvo vienintelis Amerikos lėktuvas, 
kuris kovo 8 d. buvo virš Baltijos jūros. To
dėl nekyla abejonės, kad rusų kariniai lėktuvai 
nušovė virš jūros tą lėktuvą, kuris dėl to prie
žasties žuvo su visa 10 žmonių įgula. Amerika 
protestuoja prieš tokį Rusijos tarptautinės tei
sės pažeidimą, reikalauja įvykį ištirti, kaltinin
kus nubausti ir imtis priemonių, kad ateityje 
panašūs įvykiai nebepasikartotų. Toliau Ame
rika reikalauja Rusiją atsiprašyti už neteisėtą 
ir provokuojančią rusų lakūnų elgesį ir už pa
darytus nuostolius atlyginti.

SUSIRINKO BRITŲ PARLAMENTAS
Antradienį prasidėjo Britų parlamento sesija. 

Ji prasidėjo finansų ministerio Cripps’o kalba 
dėl tiekiamo svarstyti valstybės biudžeto atei
nantiems metams. Iš jo kalbos paaiškėjo, kad 
didelių pakeitimų esamų mokesčių atžvilgiu ne
numatoma. Darbo pajamų mokestis numato
ma sumažinti tik mažesnį atlyginimą gaunan
tiems. Pirmieji metinio atlyginimo 50 svarų, 
nuo kurių iki šiol buvo imama po 3 šil. nuo 
svaro sumažintas puse šilingo, o už sekančius 
200 svarų, nuo kurių 1 svaro imta po 6 šil., 
numatoma imti po 5 šil. Kiti pajamų mokes
čiai lieka tokie, kaip buvo. Iždo primokėjimai 
žemoms maisto kainoms palaikyti lieka nepa
keisti. Alaus ir rūkalų kainos lieka tokios pat, 
kaip buvo. Vaistai ir toliau ligoniams bus 
duodami be atlyginimo.

Gyvenamųjų namų statyba bus palaikoma 
aukštam lygy. Numatoma per metus pastatyti 
200,000 namų.

Londono miestas kasdien sunaudoja pusantro 
milijardo litrų vandens. Tokiam milžiniškam 
vandens kiekiui patiekti, Londono apylinkėje 
pastatyta eilė rezervuarų, galinčių sutalpinti 
per 90 milijardų litrų. Pereitoji vasara Anglijai 
buvo labai sausa, dėl to rezervuaruose vanduo 
sumažėjo iki pavojingos ribos, o King George 
VI rezervuaras visai išdžiūvo. Paveikslėly ma
tyti žmogus vaikščiojąs išdžiūvusio rezervuaro 
dugne. Normaliai čia vanduo siekia tilto skliau-

ĮVYKIAI
Pereitais metais kainos laikėsi pastoviai. Pra

gyvenimas pakilo 4 punktais. Tiek pakilo ir 
uždarbiai.

Biudžeto svarstymas truks keletą dienų. Opo
zicija dėl jo dar nepasisako.

PRANCŪZIJOJE KOMUNISTAI KELIA 
RIAUŠES IR KURSTO STREIKUS

Pracūzų komunistų pastangos priešintis iš 
Amerikos atgabentų ginklų iš laivų iškrovimui 
nepasisekė. Darbininkai nepaklausė komunis
tų ir laivus iškrovė. Tačiau vienur kitur jiems 
pavyko sukelti riaušes ir susiremti su policija. 
Kadangi darbininkų pagalba nesiseka sąmy
šius kelti, komunistai joms kelti griebėsi kitų 
priemonių. Jų dienraštis „Humanite” pradėjo 
kaltinti populiarų laikraštį „Figaro” fašizmu. 
Toks kaltinimas buvo kasdieną besikartojąs 
reiškinys ir dėl to virto įprastu dalykiu. Taip 
buvo tol, kol „Figaro” tylėjo. Tačiau pasta
ruoju laiku jis reagavo. ‘Neseniai išėjo vienas 
jo numeris specialiai tam reikalui skirtas. Jame 
įvairių dokumentų pagalba buvo pavaizduota, 
kad nuo 1940 m. komunistai išdavinėjo rusams 
prancūzų paslaptis ir kiek galėdami vertė Pran
cūziją vesti rusams naudingą užsienio politiką. 
Tuomet komunistai į tai grubiai reagavo. Vi
soje Prancūzijoje jie suorganizavo būrius, kurie 
užpuldinėjo laikraščių kioskus ir minėtą nu
merį draskė, o vienas gausus būrys užpuolė 
„Figaro” redakciją. Policijai tik dideliu vargu 
pavyko jį išsklaidyti. Užmuštų nebuvo. „Fi
garo” iškėlė komunistų dienraščiui bylą. Ma
noma, kad šis įvykis iškils parlamente ryšium 
su pateiktų siūlymu susiaurinti komunistų par
tijos teises, panašiai, kaip JAV valstybėse. Iš
keltoji byla greičiausia bus panaudota visai 
komunizmo organizacijai pakaltinti.

BULLITT’O 9 PUNKTAI
Žymus Amerikos politikas, buvęs Amerikos 

ambasadorius Maskvoje ir Paryžiuje W. Bullitt’as, 
kalbėdamas Yale’s universiteto studentams pa
sakė, kad negalės būti pasauly taikos tol, kol 
rusų tauta ir satelitinių valstybių tautos bus 
valdomos žmonių, kurie naudoja žudikišką, 
bet ne gailestingumo dėsnį. Nors technikiniu 
požiūriu ir neturim karo, bet turime gyventi ir 
dirbti taip, lyg kariautume, jei norime sulaikyti 
Staliną. Tolimesnėje kalboje jis nužymėjo de
vynis punktus, kurie įgalintų tai pasiekti. Tai: 
1) Amerika turi greičiau didinti savo karines 
pajėgas, kaip Stalinas didina savąsias; 2) Baigti 
Europos sufederalinimą ir suteikti jai reikalingus 
ginklus; 3) Pasipriešinti 'komunistų grasinimams 
Vokietijoje, kur per Sekmines jie ruošia pusės 
milijono jaunimo žygį į vak. Berlyną; 4) Padi
dinti Amerikos pastangas visuose satelitiniuose 
kraštuose pasipriešinimo pajėgoms; 5) Padėti 
Albanijos išeiviams išlaisvinti savo kraštą; 6) Su
teikti reikšmingą paramą Persijai; 7) Neprileisti 
komunistams Formozą užimti; 8) Padėti pran
cūzams ir vietnamiečiams išvaryti komunistus 
iš Indokinijos ir 9) Padėti JT Organizacijai, 
dabar rusų veto ir jų boikoto suparaližuotai, 
veikti taip, kaip galėtų ji veikti, jei tolio boikoto 
nebūtų.

NAUJA GRAIKIJOS VYRIAUSYBĖ
Venizelos’o sudaryta iš liberalų partijos narių 

vyriausybė, išbuvusi tris savaites, atsistatydino. 
Atsistatydinimą nulėmė Amerikos ambasado
riaus Grady’o kritika, kuris nurodė, kad Graiki
jai reikalinga koalicinė vyriausybė, turinti par
lamento didelės daugumos paramą, nes be to 
ji negalės atlikti krašto atstatymo darbų, kuriuos 
Amerika savo pinigais remia.

Naują vyriausybę sudarė gen. Plastiras’as, iš 
trijų partijų koalicijos: jo vadovaujamų taikin
gųjų liberalų, Venizelos’o liberalų ir Papan- 
dreu’o socialdemokratų. Gen. Plastiras’o su
daryta vyriausybė turės labai didelės parlamento 
daugumos paramą. Gen. Plastiras’as, po ne
pavykusio 1933 m. perversmo, buvo Prancū
zijoje, kaip politinis emigrantas ir į Graikiją 
grįžo 1944 m., kur vaidino didelį vaidmen- 
kovose su krašte siautusiais komunistais.

SUKAKTUVINIS PREZ. TRUMAN'O 
PAREIŠKIMAS

Pereitą savaitę sukako penkeri metai, kai 
JAV prezidento pareigas eina p. Truman’as. 
Prezidento pareigas jis pradėjo eiti 1945 m. 
balandžio mėn. prez. Roosevelt’ui mirus, kaip

{Tęsinys 6 puslapy)

RUSU PLANAS BERLYNĄ 
UŽIMTI

Britų sektoriaus Berlyne komendantas, gen. 
Bourne iškėlė aikštėn slaptą rusų planą, kuris 
pavadintas „1950 m. Berlyno operacija” ir 
siekia vakarų valstybes iš Berlyno išstumti. 
Jis buvęs įteiktas vokiečių komunistų vadui 
Ulbricht’ui per jo atsilankymą Maskvoje. Pu
sės milijono komunistinio jaunimo žygis per 
Sekmines į vakarinę Berlyno dalį yra to plano 
dalis.

Britų kariuomenės batalionas yra parengty 
Britų zonoje ir bet kuriuo metu, jei tik bus rei
kalinga, oro keliu galės būti į Berlyną atgaben
tas. ' Tačiau britų pareigūnai, nemano, kad tai 
bus reikalinga, nes policija pati turės susitvar
kyti su netvarka, jei ji iškiltų per Sekmines.

Modemus povandeninis laivas gali išnerti 
38 laipsnių kampu. Kad būtų vaizdžiau, matyti 
pažvelgus šį paveikslą. Tokiu kampu laivas 
gali išnerti iš 50 metrų gilumos ir tai tik išnau
dodamas visą savo motorų ir vairų jėgą. Tai 
nėra normalus manevras. Paprastai povande
ninis laivas išneria 5 laipsnių kampu.

NEBŪTAS ATSITIKIMAS
Amerikos spauda ir radijas paskleidė žinias, 

kad D. Britanija ketinanti atšaukti komunisti
nės Kinijos valdžios pripažinimą. Nepasiten
kinimas kilęs dėl įžūlios kinų komunistų laiky
senos. Jau praėję trys mėnesiai, o jie vis dar 
oficialiai nepažymėję pripažinimo. Esą, kinų 
komunistai prieš patvirtindami pripažinimą, norį 
reviduoti susitarimą, kuriuo D. Britanija gavusi 
Hongkongą, o be to norį užsitikrinti ir britų 
paramą, komunistinės Kinijos pozicijai JTO or
ganizacijoje.

Kaip ten bebūtų, bet atsitikimas, kad trims 
mėnesiams praėjus po valdžios pripažinimo nėra 
su ja užmegsta santykių, savaime nenormalus.

PERSITVARKYS LIETUVOS 
RAUDONASIS KRYŽIUS

Vokietijoje veikiąs LRK žada persitvarkyti. 
Sandėlius ir kitą techniškojo darbo daugumą 
numatoma perkelti į Muencheną, kur iki šiol 
veikė Lietuvos Raudonojo Kryžiaus įgaliotinis 
ir kur yra BALF’o atstovo Europoje įstaiga. 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Centras ir toliau 
lieka prancūzų zonoje. Šiuo metu Lietuvos 
■Raudonojo Kryžiaus Vyr. valdybą sudaro: 
Dr. D. Jasaitis, Makauskas ir Kavaliūnas. 
Kadangi Dr. D. Jasaitis ruošiasi emigracijai 
į JAV, laukiama paskiriant naują pirmininką.

PAMINKLAI UŽ LAVIUS
Neseniai Sov. Rusija „išnuomavo” du trans

atlantinius Lenkijos laivus. Šis įvykis labai 
sukiršino lenkus. Nemažiau kiršina ir kitas 
faktas, kad Rusija Lenkijai padovanojusi pus
trečio metro aukščio Lenino paminklą, kuris 
turėsiąs būti pastatytas Peromine, priešais mu
ziejų. Lenkai šią rusų dovaną sieja kaip rusų 
atsilyginimą už perimtus du laivus.

GERAS IŠRADIMAS 
RUSIJON

Vienas australas išrado būdą, kaip apsaugoti 
elektros lemputes nuo pavogimo. Jei kas kėsin
tųsi lemputę vogti, tai, vos jo palytėta lemputė 
sprogsta ir teškia nenuplaunamus dažus.

MINDSZENTY‘S IŠVEŽTAS
Vatikane turimomis žiniomis, bolševikų kali

namas Vengrijos kardinolas Mindszenty’s esąs 
išvežtas į Rusiją.
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PAREIGOS KLAUSIMAS VAKARU GYNYBA
sukelti jame susidomėjimą pozityviais klausimais 
ir tuo pačiu kelti jo lygį, sąmoningumą.

Paprasčiausias klausimo išsprendimas atro
dytų — organizacija. Yra DBLS, jos Apy
gardos, Skyriai. Tad ji turi visu tuo rūpintis, 
tą ar kitką organizuoti, rasti reikiamų priemo
nių. Teisingai. Bet tik iš dalies. Ir viena or
ganizacija klausimo neišspręs. Organizacijos ga
limumai ir centre ir apygardose ir skyriuose yra 
aprėžti. Amžina bėda — tinkamų žmonių 
pinigų, laiko stoka. Antra vertus, organizaci
jos rengiami kursai, paskaitos ar kt. traukia tik 
tuos, kurie tais dalykais domisi. Kaipgi prieisi 
prie indiferentų? Pats paskaitos faktas indife
rento nepritrauks jos klausytis. Čia reikia kaž
ko kito.

Mano galva, reikia asmeninės įtakos, reikia 
atsargaus, išmintingo, pastovaus mūsų inteli
gentų bendradarbiavimo su tais, kurie gali atsi
durti arba yra atsidūrę nutautėjimo ar smukimo 
pavojuje.

Kita vertus, atrodo, tikrai būtų mūsų inteli
gentų pareiga (kiekvieno savo gyvenamoj aplin
koj) rūpintis apskritai mūsų jaunimo prusinimu, 
auklėjimu, kad jis nepaskęstų tarp fabriko ir 
smuklės.

Šalia oficialių organizacinių pastangų — pri
vati kiekvieno pajėgaus inteligento iniciatyva, at- 
trodo, galėtų nemaža nuveikti, pastoviai, drau
giškai su jaunimu bendraujant.

Praktiškai tokio bendravimo būdai galėtų 
būti įvairūs, žiūrint vietinių sąlygų ir asmeninės 
lietuvių sudėties.

Atrodo, nemaža galima būtų nuveikti, jeigu 
bet kurioj vietovėj gyvenantis inteligentas imtų 
apie save burti kelis, linkstančius į intelektualinį 
bendravimą jaunuolius. Nesvarbu šiuo atveju 
tuoj oficialūs „kursai”, „paskaitos”. Gana su
sirinkti kur, privačiame bute, hostelio skaity
kloj, ar kad ir baro kampe prie alaus bokalo 
ir padiskutuoti įdomesnę pasirinktą temą. Žiū
rėk, po kurio laiko atsiras dar vienas, kitas — 
prisidės. Kodėl tada nenusistayti rinktis pa
stoviai, kodėl tokio būrelio nepavadinti „X vie
tovės neabejotinųjų tiesų kritikų” klubu, kad 
įdomiau būtų. Sukėlus susidomėjimą, žiūrėk 
— ir indiferentai ims jaukintis.

Didžiausias tokiam keliui nuneigti argumentas 
būtų: D. Britanijoj trūksta lietuvių inteligentų.

Ir tiesa ir nevisai.
Tų veiklesniųjų, kurie vienokiu ar kitokiu 

būdų reiškiasi visuomeniniam ar kultūriniam 
gyvenime, iš tikrųjų neperdaugiausia. Vis tri
nasi keliolika, dvidešimt tų pačių pavardžių.

-Tačiau pagal oficialius duomenis — yra žy
miai daugiau. Galima būtų primeškerioti gerą 
kuopelę daugiau ar mažiau diplomuotų mūsų 
inteligentų, kurie visiškai nesireiškia nei visuome
niniame, nei kultūriniame darbe.

Sakys kas: jie dirba, neturi laiko. Visi dirba 
ir visi lygiai neturi laiko. Tik vieni jaučia savo 
pareigą savai visuomenei ir ją atlieka, kiti ne.

Jeigu visi pajėgūs mūsų inteligentai norėtų 
suprasti savo pareigą ir dirbtų nors ir labai 
mažame barelyje savo vietovėj, kad ir artimai 
bendradarbiaudami su jaunimu ir jį šviesdami, 
jie išvarytų šiokį tokį barą. Tada netektų mums 
tiek sielotis dėl jaunimo apleidimo ir jam gre
siančių pavojų.

Kai kas mūsų inteligentų, čia juodadarbiais

Pastaruoju metu mūsų spauda dažnai links
niuoja lietuvybės išlaikymo klausimą. „Vado
vaujančių Veiksnių” sudaryta net tam tikra 
„Lietuvybės Išlaikymo Valdyba”. Buvo šauk
tos konferencijos, daug kalbėta diskutuota.

Kaip bevartytume diskusijose šį klausimą, 
atrodo, kad jo išsprendimas glūdi trijuose ob
jektyviuose punktuose: a) lietuviškos organi
zacijos, b) tarpusavis lietuvių bendravimas, 
č) įmanomai mažesnis mišrių šeimų skaičius, 
ir viename subjektyviame taške, būtent, atski
ro lietuvio nacionalinio jausmo tvirtume. Šis 

' paskutinis bene bus pats svarbiausias.
Neliesdamas pirmųjų trijų punktų, norė

čiau paliesti paskutiniojo punkto tik vieną as
pektą.

Tautinės priklausomybės jausmas, natūraliai 
išaugęs iš kilmės ir šeimos, laikui bėgant pa
pildomas ir sutvirtinamas psichologinių veik
snių — kurių padariniai suvedami į vadinamąjį 
sąmoningumą.

Tautinis priklausomumo jausmas tik tada 
esti nesugriaunamas, kai greta emocionalės pu
sės, yra ir sąmoningoji.

Sąmoningumui atsirasti ir išaugti būtinas tam 
tikras išprusimo minimumas. Asmenys, esą 
žemiau būtino išprusimo lygio, - savaime sudaro 
geresnę medžiagą ištautinimui.

Praktiškai didžiausias ištautėjimo pavojus gre
sia daliai mūsų jaunimo — pakėlus „jaunimo” 
sąvokos lubas, leiskim, ligi 25/8 m. ir priaugan
čiai, jau svetimose žemėse gimusiai kartai. Va
dinasi, tiems, kurių tautinis sąmoningumas ne
galėjo arba negali vystytis normaliomis sąly
gomis, savame krašte.

Kiek dėl augesnio jaunimo, tai, remdamasis 
gana plačių savo kontaktų patyrimu, su džiaug
smu širdyje galiu tvirtinti, jog tik, palyginti, 
nedidelė, jo dalis yra silpnai tautiniai susipratusi 
arba indiferentiška. Mūsų jaunimo daugumas 
yra ne tik tautiniai susipratęs, bet ir giliai pa
triotinis, pasiryžęs ir pasirengęs tautiniams reika
lams ir aukotis.

Išimtį sudaro, deja, toji jaunimo dalis, kuri, 
neturėjusi normalių karo metu sąlygų tauti
niam sąmoningumui vystyti, yra ir bendrojo 
išsilavinimo atžvilgiu žemiau būtinojo lygio.

Atidėjus net į šalį ištautėjimo pavojaus klau
simą, mūsų jaunimo lavinimo (ne formalaus, 
bet taktinio) problema, atrodo, esanti aktuali 
ip svarbi.
. Keliais atvejais šio laikraščio skiltyse teko 
skaityti straipsnių ar korespondencijų, kuriose 
nusiskundžiama, jog jaunimas tuščiai leidžia 
laiką ir pinigus smuklėse, kortuodamas arba 
merginėdamas. Nusiskundimai dažniausiai bū
davo neigiamo pobūdžio, kartais moralizuojamai 
pamokantys, bet pozityvių receptų buvo nedaug.

Nei' pamokslais, nei dejavimais, žinoma, rei
kalo nepataisysim.

Neatrodo išmintinga būti nerealiais purito
nais ir norėti, kad mūsų jaunimas nė stikliuko 
neišlenktų, nė mergaitei pasidairytų. Visa tai 
natūralu, paprasta ir tada tik bloga, kai virsta 
vieninteliu gyvenimo tikslu, savotiška liga.

Pasidairykim, ar nėra kokio realaus ir kon
kretaus kelio reikalui padėti.

Trumpai suglaudus — uždavinys pradžiai at
rodo toks: jaunimą kiek atitraukti nuo beverčio 
laiko eikvojimo, jį kiek palavinti, paauklėti,

RIBŲ NUSTATYMAS
Pereitą pavasarį Europoje įvyko pažymėtinų 

permainų. Galima ir dabartinę būklę laikyti 
kritiška, bet jos negalima lyginti su ta, kuri 
anksčiau buvo.

Britanija, Prancūzija ir Olandija buvo įsi- 
vėlusios į karą kolonijose. Iš normaliai taikos 
metu Vakarų Sąjungos turimų pusantro mili
jono karių, tik milijonas galėjo dalyvauti Europos 
gynyboje-ir tų pačių didesnė dalis nebuvo nei 
tinkamai ginkluota, nei kaip reikia organizuota. 
Berlyno oro tiltas buvo daugiau atsitiktinas 
dalykas, o vis dėlto jo nepasisekimas būtų su
kėlęs krizę Vokietijoje. Graikijoj tada buvo 
karas, o sovietų blokada smaugė Titą.

Be pagalbos pagal Marshallio planą, Amerika 
nebuvo niekuo daugiau įsipareigojusi. Buvo 
aišku, kad jei Rusija puls, žemyną lengvai pa
glemš. Kažkoks atsidavimas likimo valiai buvo 
bepradedąs įsigalėti vakarų Vokietijoj ir visoj 
vakarų Europoj.

Šį pavasarį karas Graikijoj ir Indonezijoj 
baigtas. Olandų kariuomenė grįžta namo. Ber
lyno blokada subyrėjo, ir Vokietija turi savo 
vyriausybę Bonnoj. Amerika išgelbėjo Titą. 
O svarbiausia už viską — pasirašytas Atlanto 
paktas, kuris aiškiai sako, kad jei rusai užpultų 
Europą, kartu įsiveltų į karą ir su Amerika.

AMERIKOS GINKLAI
Vakarų pasipriešinimo organizavimą ir ga

rantijas prieš pereitą karą turėjo Britanija, 
šiandien pasiėmė Amerika. Kaip tos atsako
mybės laidą, sausio mėn. Amerika pasirašė eilę 
sutarčių, pagal kurias apsiėmė Europai prista
tyti ginklų ir kitų gaminių už vieną milijardą

pavirtusių, sapalioja ir verkšlena dėl „deklasa- 
cijos”. Kaip tai, aš, girdi, buvęs toks ir toks, 
dabar štai turiu dirbti juodą darbą ir teturiu 
arklio teises.

Laimė, tos kategorijos ponų yra nedaug.
Mano giliausiu įsitikinimu, tie ponai „dekla- 

suoja” patys save. Jeigu jie, be fabriko ir na
mų, nenori kito žinoti, jeigu jie neatlieka savo 
pareigos savo bendruomenės atžvilgiu, aišku, jie 
yra deklasuoti, nes jie tėra tik juodadarbiai ir 
daugiau nieko. Atlikdami gi inteligento pa
reigas savai visuomenei, jie tebeturės tą vietą, 
kuri atitinka jų išmokslinimą ir dirbamą visuo
menei darbą.

Kiek digresijos. Bet įdomi ir charakteringa 
smulkmena. Mūsų inteligentai D. Britanijoj, 
imant procentualiai, mažiausiai perkasi savos lie
tuviškos spaudos. 95/7% parduodamų leidinių 
įsigyjama menkiau išsilavinusių arba visai for
maliai neišmokslintą tautiečių. Žymus daugu
mas didžiausių spausdinto lietuviško žodžio 
entuziastų ir „spaudos alkoholikų” komplektuo- 
jasi kaip tik iš mažiausiai išlavintų tautiečių 
tarpo. Kodėl taip yra? Nežinau.

Turiu prisipažin t, kad visa tai rašau, gana 
melancholiškos nuotaikos apimtas ir netikė
damas, kad mano rašinys atneš kurių pozityvių 
vaisių.

Norėčiau betgi vieno: kad bent vienas iš ne- 
sidedančių į jokį visuomeninį ar kultūrinį darbą 
mūsų inteligentų atsilieptų į šį rašinį ir pasisa
kytu, kodėl jis nesideda. A. Vanagas. 

dolerių. Tie ginklai jau ateina. Tai nėra pasku
tiniųjų tipų ginklai, tačiau jie yra lemiamai 
reikšmingi žemynui, kur praktiškai jokių mo
dernių ginklų nebuvo net mokymui.

Penkios rajoninės grupės per paskutinius 9 
mėnesius planavo 340 milijonų Atlanto Paktui 
priklausančių žmonių gynybą. Šiaurinės Euro
pos grupei priklauso Britanija, Norvegija ir 
Danija. Jos centras Londone. Taip pat ir va
karų Europos grupė Londone. Jai priklauso 
Britanija, Prancūzija ir Beneluxo valstybės. 
Pietų Europos grupei priklauso Prancūzija, 
Italija ir Britanija su centru Paryžiuje. Kitos 
dvi grupės posėdžiauja Vašingtone. Jų tikslas — 
Šiaurės Atlanto vandenynas ir Kanados ir 
Jungtinių Amerikos Valstybių gynimas.

Reikia manyti, kad karo atveju Montgomery 
būtų vyriausiu vadu Europoje, greičiausia su 
amerikiečiu pavaduotoju. Amerika kontro
liuotų oro karą daugiausia iš Anglijos, kur yra 
amerikiečių aviacijos branduolys, likęs dar 
nuo Berlyno blokados laikų.

LIUBEKAS — TRIESTAS
Žinoma, visa tai nesudaro pusiausviros, nes 

ginkluotos rusų pajėgos yra didesnės, kaip 
likusios pasaulio dalies. Toji būklė atrodo 
dar tęsis kurį laiką. Kaip visada, Rusija pasi
ryžusi marksistinei pasaulio pergalei ir jokių 
kompromisų nenori žinoti. Tačiau vienas daiktas 
paaiškėjo per paskutinius metus, ypač Berlyno 
blokados metu: dabar Rusija nepradės karo. 
Kur sąjungininkai užbrėžė aiškias ribas, Rusija 
ten nesiveržė, bet savo infiltraciją nukreipė 
kitais keliais ir į kitas vietas. Tokia linija buvo 
užbrėžta nuo Liubeko prie Baltijos jūros iki 
Triesto prie Viduržemio jūros, kur stovi 10.000 
britų ir amerikiečių karių.

Iš kitos pusės, Vakarų Europos gynybai 
lieka dar ilgas kelias nueiti, kad ji išeitų iš da
bartinio tupinėjimo būklės. Atrodo galima 
prileisti, kad dabartinė taika dar bent tris metus 
truks. Per tą laiką turime padvigubinti Atlanto 
Pakto pajėgas ir sujungti jas vieningon vado
vybėm Norėdami pralenkt Rusiją, turime dau
giau kaip padvigubinti savo karines atsargas. 
Taip pat reikia padidinti ir pramonės pajėgumą. 
Tada būsime pajėgūs ne tik apsiginti, bet ir 
rimtą grėsmę sudaryti, jei rusai mėgintų už
pulti.

NAUJI SĄJUNGININKAI
Vis tebekalbama apie naujus sąjungininkus. 

Ispanija ir Vakarų Vokietija su 80 mil. žmonių 
vis dar nepriklauso sąjungai. O tai yra geri 
kariai. Tenka suduoti lemiamą smūgį dviem 
didžiausioms penktosioms kolonoms — tai 
Prancūzijos ir Italijos komunistų partijoms. 
Reikia ką nors daryti tai pasibaisėtinai apa
tijai ir fatalizmui žemyne pašalinti ir tai nuo
monei, kad atominė bomba yra kažkas didesnis 
už žmogaus supratimą.

Kokia išeitis, kas daryti per tuos keletą taikos 
metų, kai rusai fanatiškai tikėdami laukia ka
pitalizmo griuvimo ir išnaudodami progas užirni- 
nėja patogesnes pozicijas? — Mums telieka 
pastoviai ginkluotis, nes rusus galime atbaidyti 
nuo karo, tik būdami stipresni. Nebent iškiltų 
kokie nauji veiksniai, kurie pakeistų rusų ir 
mūsų galvosenas. „Observer”

| PARTIZANAI
Geležinio Vilko dalinys išgyvena gedulą.
Kelių dienų bėgyje žuvo net keliolika. Liko 

tiktai- branduolys — keturi vyrai, kunigas ir 
trys mergaitės.
'—Dieve mano! —- sudejuoja Lakštutė. 

-— O mano širdis apako, ir nieko nenujaučiau.
— Taip, tikrai apako! —- įpykusiu balsu sako 

Saulius, dalinio vyresnysis. — Bet ne tik tavo: 
ir mūsų, grūdintų, rodos, atsargių vyrų. Tavo, 
Lakštute, širdį apakino meilė, o mūsų?...

— Taipgi meilė, Sauliau! — atsako tėvas Ado
mas. — Juk mes pamilome Neptūną, patikėję 
jo kalboms apie skriaudą.

— O aš įtariau tą šunį! — nukerta Rūstulis.
— Man jo akys atrodė per daug smailios* o lie
žuvis — dvilinkas.

— Jis keršyje mums, — sako Krivis, — ker
šyje už Katrę, už savo mylimą. Kai ją nu- 
baudėmė už perglaudžius ryšius su sovietais, — 
jau nebeįstengė nuslėpti savo judošiškos sąžinės.

— Bet Neptūnas jos nemylėjo! — sušunka 
Lakštutė. — Dieve mano, jis buvo kaip ir ji 
parsidavėlis.

— Gal ir ne parsidavėlis, — griaudžia Saulius,
— kai jo gyslose ne lietuviškas kraujas. Ruso 
ir lietuvės sūnus ;— negalėjo mylėti jį išmaiti
nusios žemės. Štai dėl ko mūsų kumščiai prieš 
tuos, kurie tykoja mūsų sesių! O dabar skel- 
4?iu! mirties sprendimas Juozui Vasiljevui, bu
vusiam Neptūnui!

— Mirties sprendimas Juozui Vasiljevui! — 
sušunka visi kartu.

Tėvas Adomas žvilgteri į visų veidus ir nu
leidžia galvą: jis vienas nedalyvauja mirties 
sprendimuose.

' —Bausmę išpildo... — pradeda Saulius, bet 
jį pertraukia Alvydas.

— Už niokojamą tėvynę, už partizanų kapus, 
už Metelės kančias — Alvydas!

— Bet tu sužeistas! — perspėja Saulius.
— Išdavikai kairiąja tebaudžiami! Pasitikė

kite manimi!
— Gerai, bausmę išpildo Alvydas! — užbaigia 

Saulius.
Sunki tyla užgula visų krūtines. Niekas dau

giau nebekalba. Kiekvienas paskęsta savo min
tyse.

Kunigas atsiklaupia kertėje ir pradeda mels
tis. Saulius su vyrais valo ginklus. Mergai
tės stveriasi ruošos.

Po kurio laiko Alvydas padeda savo ginklą 
ir sustoja rūsio viduryje. Žibalinis žiburėlis 
nors ir neryškiai, apšviečia visų veidus.

Alvydas žiūri į tėvą Adomą ir mąsto. Kaip 
sunku turi būti šiam apaštalui, kai jis, atplėštas 
nuo savo kaimenės, negali padėti Kristaus iš- 
troškusiems! O juk dabar tikintieji išsklaidyti, 
atskirti nuo ganytojų, ir niekas negali jiems pa
guodos suteikti.

Ak, juk ir jis, bastydamasis po aną žemę, 
metų metus nesusidūrė su kunigu.

Alvydo žvilgsnis nukrypsta į mergaites. Jos 
jaunos, gražios, tačiau su jaunyste ir grožiu 
palaidotos rūsyje. Ir dainos negali užtraukti, 
ir kojomis sutrepsėti.

Jo žvilgsnis susiduria su Vilnelės mėlynomis 
akimis. Nors sužeista, bet, kaip ir kitos, juda, 
triūsiasi.

Alvydas jaučia šiltą, švelnų mergaitės žvil
gsnį, kurį seniai jau pastebi. Žino, kad ši gera 
mergaitė visa siela jam atsidavusi ir ilgas va
landas svajoja apie jį.

Šypsnys pasirodo Alvydo veide, ir jis nueina 
prie savo naro. Atsisėda ant samanų guolio, 
pasiima knygą ir skaito.

Ne, bus geriau miške, gryname ore. Ir nie
kas netrukdys.

Susikužda su Sauliumi, truputį pasiginčyja 
ir išeina. Jį palydi nuoširdžios Vilnelės akys.

Kaip gera miške! Kaip malonu po plačia 
eglaite pasėdėti ir visa krūtine gaivintis sausu 
medžių kvapsniu!

Įsižiūri į debesis, stebi sukarpytus jų kraštus, 
jaučia malonius vėjo gūsius.

Staiga krūpteli: netoli jo subraška samanos 
ir kažin kas šmėkšteli.

— Nebijok, tai aš! — tyliu balsu sako Vil
nelė. — Ir mane išleido!

■—Tai sėskis po eglaite! Bus saugiau, — at
sako. — Kartu pasvajosime. Matai, neplatus 
mūsų gyvenimas ir dusina iki maudulio!

— Dusina, Alvydai! Bet tik laikinai. Pri
sikels dar tėvynė!

— Ir aš žinau, kad prisikels. Tam mes ir 
miške budime. Tačiau vistiek nelengva. Juk 
taip, Vilnele?

— Nelengva, Alvydai! Laimė dar, kad gy
vename kaip broliai, kad vieni kitus supranta
me. Tik tu visuomet paniuręs, susimąstęs. 
Net gaila tavęs.

— Aš turiu savo rūpesčių, Vilnele!... Perėjau 
visą žemės pragarą, pažinau sudemonėjusio 
žmogaus žvėriškumą, ir stebiuosi Dievo kant
rybe. Va, svajonių ir pasakų šalis — musų 
Lietuva... Kaip nepaprastai gera priglust prie 
žemės ir jausti jos širdies plakimą, klausytis jos 
kuždesio, bet mums ir to neleidžiama. Mums 
tai mums: mes patys pasiimame, kas mūsų, 
bet anie visi... tremtiniai... Juk jie, tu tikėk 
man, iš ilgesio miršta!

Vilnelė žiūri susisvajojusi į Alvydą, į jo su
lysusį veidą. Dėl jo ji ir didžiausią vargą pa
keltų. Ak, tas gyvenimas...

— Jie iš ilgesio miršta, — pakartoja Alvydas.
— Vaikai, sužieduotiniai, vyrai ir žmonos, tė
vai... Ir ar išsilaikys? Ar nemėgins kurti aht 
griuvėsių naujo gyvenimo? Ar visuomet iš
laikys nesuteptą meilę tėvynei ir savo broliui? 
Ak, Vilnele, iš proto galima išeiti pagalvojus.

Vilnelė uždeda ranką ant Alvydo surambė- 
jusio delno. Nukaista, jautriai suvirpa ir giliai 
visa krūtine atsidūsta.

— Ir mes turime būti stiprūs, Vilnele, — lyg 
su savimi kalbėdamas, sako Alvydas. —Turime 
likti ištikimi viskam — tėvynei ir mylimiesiems.

Vilnelė atitraukia savo ranką. Nuleidžia gal
vą, suraukia kaktą.

— Tu... tu turi mylimąją? — paklausia.
— Nežinau, ar turiu, bet turėjau, — atsako.

— Slėptis nenoriu. Ak, Vilnele!... — ir tvirtai 
įsikabina į eglaitės liemenį, kad net visos šakos 
sujunda. — Kad aš galėčiau, tą tironą į. žemės 
vidurį įmuščiau!...

Tolumoje taukšteli šūvis. Po kurio laiko driok
steli kitas.

— Į rūsį, Vilnele! — šūkteli, tartum iš miego 
pabudęs, Alvydas.

Abu įsliuogia į rūsį. Alvydas pradeda tar
tis su vyrais, Vilnelė atsisėda kertelėje ir ilgai 
rymo kaip smuikelis. Šį akimirksnį jai vis
tiek ramu bus ar kulkos zvimbs.

Pavakarėj Alvydas išeina. Jo kišenėje užtai
sytas ginklas.

Jis eina savo pažado vykdyti. (Bus daugiau).

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė
šilingo. Būtina iš anksto užsisakyti.

Kreiptis adresu:
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road, 

Blackpool, N.S.
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
* f k ■ PANEVĖŽYS SUDEGINTAS

„Lietuvis” įdėjo šiurpiai nuotaikingus lietuvio 
Nikodemo Dusiečio, neseniai į vakarus grįžu
sio, kaip vokiečio belaisvio pergyvenimus Bal- 
tijo kraštuose ir Rusijoje. Karui baigiantis, jis 
buvo kuršių fronte. Ten pateko rusų nelaisvėn. 
Kaip belaisvis, dirbo sunkius darbus uoste. 
Keturių belaisvių grupę saugojo vienas ginkluotas 
enkavedistas. Vieną dieną, nutaikius progą, 
visa grupė nusikratė enkavedistu ir pabėgo. Po 
aštuonių dienų slapstymosi pavyko rasti mažą 
laivelį ir juo, kovojant su jūros’ bangomis dėl 
gyvybės, pasiekti Švediją.

— Ar malonūs buvo švedai?
—- Taip labai malonūs. Mus visus priglaudė, 

'pavalgydino. Gyvenome stovykloje ir nieko 
mums netrūko. i

— Tai kodėl atsidūrei Rusijoje?
— Tie patys malonūs švedai mus, internuotus 

karius, labai maloniai išdavė, sovietams. Aš, 
drauge su, 30.600 vokiečių karių, kurių tarpe 
buvo daug latvių, estų ir šiek tiek lietuvių, bu
vome susodinti į rusų laivus. Malonūs švedai

BRITANIJOS LIETUVIS“

AR AŠ BROLIO SARGAS?

ruošiasi

o kari- 
retai te- 
O karui

Maskvą, vėliau į Dniepropetrovską. Visur 
gyvenimas buvo skurdus, o dirbti teko sunkiai. 
Darbo metu buvo sunkiai sužeistas. Vėliau su 
vokiečiais belaisviais išvežtas į Vokietiją.

Paklaustas.
— Kaip atrodo rusų kariai? Ar 

karui?
— Rusų kareiviai dvokia žuvimi, 

ninkai kvepalais. Bet prakaitas nuo 
prausiamo kūno permuša ir kvepalus,
tai jie visi ruošiasi. TSRS-e sumobilizuoti visi 
18 metų jaunuoliai kariniam apmokymui. Visur 
daug kareivinių. Belaisviai ir jų pačių darbinin
kai stato aerodromus, gamina municiją, šo
vinius, patrankas, tankus, lėktuvus. Gausus 
lakūnų mokyklų tinklas. Gimnazijos berniukai 
ir mergaitės, apginkluoti ilgaisiais 
rusų šautuvais, varomi į karinio 
pamokas. Miestuose gausu karių, 
matėme Frankfurte, Leipzige.

seno tipo 
paruošimo 
Jų apsčiai

SURUSINO KLAIPĖDĄ
„Tiesa” mėgsta rašyti apie Klaipėdos uostą, 

miestą ir visą sritį, visad pabrėždama, kad Klaipė
dos kraštą prie Lietuvos prijungė Sovietų Są
junga, kurį vokiečiai iš Lietuvos atėmę. Daug 
rašoma apie Klaipėdos miesto ir uosto atstaty
mą, apie kolchozų steigimą, socialistines lenktynes 
ir t.t. Iš minimumų vadovaujančių asmenų pa
vardžių matyt, kad jie nėra lietuviai, bet atvežti 
rusai. Atvežtieji rusai vadovauja ne tik Klaipė
dos miestui, uostui, geležinkeliams, bet ir visiem 
fabrikam, kolchozam, žvejybai ir 
venimui. Seniau Klaipėdos krašte 
nebuvo, todėl dabartiniai Klaipėdos 
dovai rusai yra kilę ne iš Lietuvos, 
iš pavolgio ir kitų Rusijos sričių, 
gyvenimo Klaipėdos krašte nėra.
miesto gatvės turi lietuviškus vardus, 
Klaipėdos gatvėse kiekviename žingsnyje girdisi 
rusiški keiksmai. Tai atvežtųjų rusų „kultū
rinis” įnašas. Klaipėdos uostas yra miręs uostas. 
Be vieno kito rusiško laivo jokio judėjimo uoste 
nėra.

visam gy- 
rusų visai 
krašto va- 
bet atvežti 
Lietuviško 
Klaipėdos 

tačiau
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aiškino, kad tokia jau esanti tarptautinė teisė Dr. j_. Šegamogas, Lietuvoje buvęs chirurgas, 

Kanadoje, išlaikė valstybi- 
gavo teisę verstis gydytojo

ir kad rusai mums nieko nedarys. Bet ne visi 
tuo tikėjo. Daugelis atsisakė sėsti į laivus, bet 
buvo ten prievarta nugabenti. Po to ne vienas 
persipiovė sau gyslas, korėsi, piovėsi ir kitu 
būdu žudėsi. Kai pagaliau sukišo į laivus, ir 
jie ėmė tolti nuo krantų, nemaža dalis belaisvių 
šoko į jūrą. Taip, gyvenimas buvo negailes
tingas, — pasakojo Nikodemas.

:— Atgabeno mus į Liepoją, o čia apklau- 
šinėjo, tardė. Aš apsimečiau esąs vokietis, nė 
žodžio nesuprantąs lietuviškai ir rusiškai, nors 
šias kalbas ir gerai mokėjau. Man pavyko puikiai 
savo rolę atlikti. Tilo tarpu, kai iš šio trans
porto pabaltiečius atrinkę NKVD agentai iš
vežė nežinoma kryptimi (visi kalbėjo, kad baisiam 
likimui), mus paskirstė darbams. Mano pasky
rimo vieta buvo Panevėžys. Jį pasiekti turėjome 
pėsčiomis. Ėjome 400 kilometrų. Mus varė 
NKVD-istai su šunimis. Kas pavargdavo — 
pribaigdavo, kas bėgdavo — nušaudavo.

> — Kaip ilgai teko čia gyventi, ką dirbai ir 
ką žinai apie Panevėžį ?

— Išbuvau 7 mėnesius. Miestas sudegintas 
ir sudaužytas. Dirbau cukraus fabrike draugė 
su civiliais lietuviais vyrais ir moterimis. Visi 
jie skundėsi sunkiu likimu, nežinia. Neišsidaviau 
esąs lietuvis. Tik vienai lietuvaitei pasisakiau. 
Ji atnešdavo man retkarčiais valgyti. Kartą 
atėjo graudžiai raudodama: bolševikai nušovę 
jos seserį po to, kai ji nepasidavė išprievartau
jama.

Vėliau papasakojo, kad didesnių ūkių savi
ninkus pašalinę iš ūkių ir juos pavertę sovchc- 
zais, kolchozais. Buvę ir suėmimų. Tačiau čia 
daug ko nepatyriau, žmonės buvo santūrūs, 
nes, nežinojo, su kuo kalba.

— Kur gyvenote vėliau?
— Iš Panevėžio išvežė į Estiją. Gaminome 

naftos produktus. Darbas sūnkuš, užlaikymas 
blogas, maistas labai prastas. Gyvenome, kaip 
paprastai, barakuose. Miegojome ant grindų. 
Pasiklodavome ir užsiklodavome tuo, ką bu
vome apsivilkę. Baltinių niekada nękeisdavome. 
Čia išbuvome iki 1947' m.' gegužės mėnešio. 
. Iš Estijos jį išvežė į Kazachstaną, paskiau į

ir dar vienas lietuvis, kata-

šiuo metu gyvenąs 
nius egzaminus ir 
praktika.

Julius Kakarieku
likų organizacijų remiamas, studijuoja Santiago, 
Čilėje, universitete.

V. Rašiūnas, Lietuvoje dirbęs kaip optikos 
meisteris, Argentinon atvykęs Buenos Aires 
įkūrė optikos įmonę ir gražiai verčiasi.

Inž. K. Bertulis, dar tebegyvena Augsburge. 
Jis Hcchfeldo lietuvių tremtinių stovykloje tvarko 
butų skyrių. Vasarą tikisi išvykti į Ameriką.

Dr. Ivoškaite, Vokietijoje baigusi medicinos 
mokslus, dirba Schw. Gmuendo lietuvių tremti
nių stovykloje kaip gydytoja.

Waterbury, netoli Naujorko, nuo pereito 
rudens veikia lietuviška mokykla. Šiuo metu 
ji turi 75 mokinius. Mokytojauja: O. Urbšai- 
tienė, O. Saulaitienė, V. Petruškevičius ir J. 
Mačiulis. Atskirų dalykų pamokyti pakvie
čiami dar kiti mokytojai.

Kun. A. Sabas, salezietis, kapelionauja vienoje 
Lisabonos mokykloje, nepraleidžia progos ne
pagarsinęs Lietuvos vardo. Vasario 16 proga 
didelis Lisabonos dienraštis „Diario Da Mancha” 
įdėjo išsamų straipsnį apie rusų okupuotosios 
Lietuvos vargus.

Lietuvių Filatelistų draugija Čikagoje ba
landžio 1—2 d. suruošė Lietuvos pašto ženklų 
parodą. Buvo išstatyti visi Lietuvos pašto ženklai 
ir žymesni Lietuvos miestų vaizdai. Paroda 
buvo gausiai lankoma.

M. Avietinaite buv. Lietuvos Užsienio reikalų 
min. valdininkė apsigyveno Detroite. Ji dirba 
Van Antwerp’o bibliotekoje ir atspėjamu laiku 
skaito paskaitas apie okupuotąją Lietuvą ir 
lietuvių vargus.

K. Vidikauskas, rūpestingai garsina lietuvių 
vardą JAV išeinančioje lenkų ir ukrainiečių 
spaudoje.

A. Pauliukonis, žurnalistas pernai iš Ame
rikos Vokietijon buvo grąžintas dėl silpnų 
plaučių. Penkis mėnesius pasigydęs Vokieti
joje vėl ruošiasi emigruoti į Ameriką.

Jurgis Jankus, rašytojas, paskutiniu metu

parašęs veikalą „Naktis ant morų”, dar tebegy- ; 
vena Diepholtz’e, Vokietijoje, nesveikuoja. Yra j 
parašęs naujų kurinių.

F. Kirša, gyvena Bostone. Spaudai jis parengė j 
naują eilėraščių rinkinį, vardu „Šventieji ak- , 
menys”, kuris žadama netrukus išleisti;

Dr. P. Mačiulis, buvęs Lietuvos Užsienio 
reikalų ministerijos valdininkas, parašė studiją 
apie Lietuvos santykius su Lenkija, Vokietija 
ir Rusija. ,

J. Kreivėnas, mokytojas, gyvena Memmingene , 
ir ruošiasi emigracijai į .Ameriką. Jis turi didžiau- \ 
šią lietuviškos muzikos rinkinį.

Jau apie 6.000 lietuvių yra Australijoje. Dau
gumas gyvena Sidney apylinkėje. Pasak „Drau
go”, apie pusė jų turi nekilnojamas nuosavybes — 
namus arba žemės sklypus.

Aktoriai: P. Maželis ir M. Venclauskas, gy
veną Clevelande, organizuoja jaunimo teatrą. 
Darbą tiek pastūmėjo pirmyn, kad jau gegužės 
pradžioje žada pradėti vaidinimus.

Bambergo, Vokietijoje, kunigų seminariją baigė 
Zigmas Ramanauskas. Pirmąsias mišias laikė 
Memmingeno stovyklos koplyčioje.

Muzikas Kučiūnus, gyvenąs Čikagoje, orga
nizuoja vyrų balsų kvartetą.

M. Ruzgys, Amerikos lietuvis, šiuo laiku gy
vena Ispanijoje ir treniruoja ispanų krepšininkus.

Springfield’e, Amerikoje, gyveną lietuviai trem
tiniai apsidėjo mokesčiu Lietuvos laisvinimo į 
reikalams. Jie kas mėnesį mokės po 50 centų.

Amerikos lietuviai kunigai sudėjo 200 dolerių 
kun. P. Petraičio paminklui. Kun. P. Petraitis 
bolševikų buvo šaudomas prie Červenės. ir 
gyvas išliko po lavonais. Tremtyje būdamas jis 
gyveno Konstancoje, prie Bodeno ežero. Mirė 
1948 m'. Ten yra ir palaidotas.

„Dirva”, Amerikos lietuvių savaitraštis pra
deda leisti knygas. Netrukus išleis B. Gaidžiūno 
atsiminimus „Vieneri metai ir viena savaitė” ir 
Balio Augino lyriką ,,Širdim į tėviškę”.

B. Vyliaudas, buv. Vokietijoje Lietuvių Trem
tinių Bendruomenės Centro komiteto pirmin. 
atvykęs Amerikon įsikūrė Elizabethe ties Nau- 
jorku.

Tur būt pievos buvo žalios, kaip aksomo 
ritiniai. Gal būt, kad oras dvelkė žibutėmis ir 
nauja gyvybe. Tur būt žaliose pievose ganėsi 
tūkstančiai avių, šokinėjo ėriukai, linksmai 
čiulbėjo piemenų rageliai, kai Viešpats pasakė 
didžiai įdomų ir nelauktą sakinį: „Aš esu Ge
rasis Ganytojas”.

Minia dairėsi į tyrą pavasario dangų, į avių 
kaimenes, klausėsi gailios ragelių melodijos, 
žvelgė į Viešpatį ir kartojo: Gerasis Ganytojas.

Mes stebime eilę savų brolių ir seserų, kurie 
klysta. į šunkelius. Mes matome ne vieną, kurie 
viena kalba, o kita daro. Mes girdime daugelį, 
kurie lūpomis garbina Lietuvos praeitį, širdyje 
iš jos parpuolusios šaiposi, mintimi gi prižada 
niekada jon nebegrįžti. Mes pažįstame savų 
žmonių, kurie Dievą išlydėjo neribotoms atosto
goms, kurie žegnojosi ir pamėlynavusiomis 
lūpomis kalbėjo „Tėve Mūsų”, kai mirtis šaltais 
pirštais lytėjo jų švelnias gerklytes. Mes gyve
name su daugeliu, kurie gėdisi, kad jie žmonės 
ir liūdi, kad jiems neleidžiama būti gyvuliais. 
Mums ■ ne naujiena, kad mes visi — laikas nuo 
laiko -r— miname purvą pavargusiomis kojomis, 
kai -mūsų širdys užsikimšo srutomis, o mintys — 
savęs ir kitų nekentimu.

O kur šiandien Gerasis Ganytojas?
Tai Jcas daryti, kai mes klystame į šunkelius?
Nieko, berneli dobilėli, nesisielok. Gerasis 

Ganytojas Danguje ir... ant Altoriaus. Jo Di
dysis Darbas prašo tavo rankos. Nesiteisink, 
kad tų nieko negali. Būti geru žmogumi gali 
kiekvienas. Gera daryti nereikia net pinigų, 
Padėti-nereikia mokslo. Širdį parodyk, karštą, 
piktą žodį meile atvėsink. Stenkis suprasti, 
kad niekas negeidžia būti blogas.

Užuot keikęs miglotą, suniukusį rytą, plūdęs 
lietum pasruvusi dangų ir aplinką, 
vieną poterėlį į Gerąjį Ganytoją, 
padės ir tiems, kurie paklydo 
akinančioj, šviesoj, jei tau tikrai 
ateitis būtų šviesi, kaip birželio

Tu esi brolio sargas, sesės gynėjas, 
kraujas šaukia iš Lietuvos, iš Altajaus ir iš Si
biro. Iš viso pasaulio keturių šalių jis garuoja, 
kyla, veržiasi į Dangų. Pagalbos šaukia, 
bekeik,. nebepyk. Eikš, klaupkimės kartu, 
bus brolio sargas, jei tu atsisakysi?

T. Bruno Markaitis,

sukalbėk
Jis tikrai tau 

tamsių gatvių 
rūpės, kad kitų 
aušra.

PAMALDOS

Abelio

Ne-
Kas

S.J.

ROCHDALE, seselių koplyčioje (40, William 
Str.), balandžio 30 d. 10,30 vai.

Pamaldų tik gegužės mėn. nebus: MOOTA 
stovykloje, LOWTON’E, MANCHESTER’YJE 
vietoj gegužės 7 d. bus —- balandžio 30 d. (punk
tualiai). Po pamaldų — Motinų minėjimas.

Bal. 23 d. laikomos pamaldos Chaigrove Air
field hostel, prie Oxford, 9 vai. Marston hostel 
šią dieną nebus laikoma.

Bal. 30 d. laikomos pamaldos prie West Writ- 
ting šeimoms, Cambridge, gyvenamoj stovy
kloj : Carlton Green.

PRIEŠ 
i------- -10 V. Ž AL VIS'

metčF
Kalbant apie įvykius, kurie prieš dešimtmetį 

iš pagrindų pakeitė Lietuvos Nepriklausomybės 
gyvenimą, nieko daugiau • negalima ‘ pasakyti, 
kas jau yra paskelbta ir pasauliui žinoma iš 
autentiškų dokumentų — protokolų rinkinio 
,,Nazi-Soviet Relations 1939-1941”.'

Lietuvos tragedija išplaukia iš dviejų latrų 
Ribbentropo-Molotovo slapto susitarimo, įvy
kusio 1939 m. rugpiiūčio 23’ d. ir rugsėjo 28 d., 
ir Sovietų Sąjungos diktatu primestos Lietuvai 
pasirašyti „Savitarpinės pagalbos” sutarties 1939 
m. spalio 10 d.

' Imdami versti ano meto vidaus įvykių šyk
ščią kroniką, norime dar kartą peržvelgti šlyk
ščios bolševikinės vaidybos sceną ir aktorius, 
kuri, pagal Maskvoje numegstą voratinklį, laiki
nai užsmaugė Lietuvos valstybinį gyvenimą, 
mūsų tautai atnešė tiek daug nelaimių ir neišpa
sakyto skausmo.

1940/41 m. atsiminimai, dėl suprantamų 
priežasčių, nebuvo visiškai pilni, išsamūs ir 
ryškūs: apie kai kuriuos įvykius bei ano meto 
dalyvius tenka dar nutylėti, laikinai išleisti, 
palaukti kitos progos. Rašiau įvykių eigos 
chronologiją, paryškindamas viena kita iškarpa 
to baisaus vaizdo, kuris buvo matomas „iš 
mano lango”. V. Žalvis

1. PAKOPOMIS Į 1940 M. ĮVYKIUS 
LIETUVOJE

1939 m. rugsėjo 1 d. prasideda antrasis pasau
linis karas. Vokiečiai užpuola Lenkiją. Iš 
Varšuvos radijo sklinda Lenkijos prezidento 
atsišaukimo žodžiai: „Piliečiai, šiandien mūsų 
amžinas priešas pradėjo puolimą prieš Lenkijos 
valstybę. Aš tai skelbiu Dievui ir Istorijai.

Tauta, glauskis apie karinę vadovybę, kad ap
gintum savo laisvę, nepriklausomybę ir garbę”.

Rugsėjo 3 d. iš Paryžiaus ir Londono prane
šama apie karo paskelbimą Vokietijai. Tą 
pačią dieną Vokietijai karą paskelbia Austra
lija ir N. Zelandija. Rugsėjo 6 d. į karą įstoja 
Pietų Afrika. Rugsėjo 10 d. Kanada skelbia 
karą Vokietijai.

Rugsėjo 11 d. sovietų spauda paskelbia kal
tinimus prieš Lenkiją. Kaltinama svetimų že
mių prisiplėšimu, Gudijos ir V. Ukrainos smau
gimu.

Rugsėjo 17 d. Sovietų S-gos Raudonoji armija 
peržengia Lenkijos sieną ir užima plačias Len
kijos Respublikos Rytų provincijas — Vakarų 
Gudiją ir Vakarų Ukrainą.

Rugsėjo 19 d. Raudonosios armijos tankai 
rieda senosios Lietuvos sostinės Vilniaus gatvė
mis.

Rytų milžinas priartėja prie Lietuvos sienų.
Spalio 3 d. Lietuvos užsienių reikalų minis- 

teris J. Urbšys nuvyksta į Maskvą.
Krašte visokiausių paskalų. Pas visus vienas 

klausimas — ar bus sugrąžintas Lietuvai Vil
nius?

Kultūrbolševikai, nardydami po Kauną, pla
tina keisčiausius gandus. Lietuvai gresiąs vo
kiečių įsiveržimo pavojus; sovietai Vilnių norį 
grąžinti Lietuvai, bet Smetona nenorįs priimti: 
Stalinas galįs užpykti ir Vilnius būsiąs atiduotas 
Gudijai...

Spauda, radijas negauna jokių informacijų. 
Iš Vilniaus atbėgę lietuviai pasakoja apie žmo
nių suėmimus ir išvežimus, apie tautinių mažu
mų susirinkimus; sovietų bandymus sudaryti 
tarybines valdžias, komitetus ir t.t.

Kaune pradedama komentuoti Estijos — So
vietų S-gos sudarytoji sutartis, bet niekas ne
gali įspėti kokius reikalavimus sovietai stato Lie
tuvai..

Ministeris J. Urbšys spalio 4 d. grįžta į Kauną. 
Šaukiamas Ministerių Kabineto specialus po
sėdis, kuriame ministeris Urbšys padaro prane
šimą iš pasikalbėjimo su Stalinu ir Molotovu.

Maskvos radijas pradeda pertransliuoti Vil
niuje įvykstančius mitingus, raudonarmiečių ruo
šiamus parengimus; gudų, lenkų, žydų pareiški
mus, susirinkimuose priimtas rezoliucijas.

Spalio 7 d. Užsienių reikalų ministeris J. Urb
šys, lydimas ministerio pirmininko pavad 
Bizausko, Kariuomenės vado gen. Raštikio, 
Ekonominio departamento direktoriaus Nor- 
kaičio ir ekspertų išvyksta į Maskvą.

Pasklinda žinios, kad Vilnius bus atiduotas 
Lietuvai, bet sovietai reikalaują baisios kainos...

Dienos prabėga atmieštos įvairiausiais gan
dais. Kai kas pradeda spėlioti, kad sutartis 
būsianti pasirašyta spalio 9 d.

Spalio 9 d. į Kauną grįžta ministerio pirmi
ninko pavad. Bizauskas ir gen. Raštikis. Krašte 
naujų gandų bangos: vieni ima įtikinėti, kad bus 
perleista tik Vilniaus miestas, kiti, kad būsią 
pridėta Vilnijos dalis. Nieko tikro.

Spalio 10 d. Delegacijos nariai p. Bizauskas 
ir gen. Raštikis lėktuvu išskrenda į Maskvą.

Kauno visuomenė, ilgiau savaitės maitinta 
sukurtomis pasakomis, gandais ir įspėjimais, 
pradeda atakuoti spaudą ir Radiofoną: „kodėl 
neinformuojama krašto gyventojų?”

Valstybės Radiofonas bando ryšį palaikyti su 
Ministerių Kabineto kanceliarija ir Užsienių 
reikalų ministerija. Atsakymas trumpas: „Nie
ko aiškaus. Spėjama, kad sutartis bus pasi
rašyta šiąnakt”.

Apie vidurnaktį V. Radiofonan prigūžėją 
laikraštininkų, vice-ministerių, rašytojų, Vilniui 
Vaduoti S-gos veikėjų, redaktorių, politikų. 
Visi laukia Kauno ir Maskvos radijo naktinės 
žinių laidos.

Provincija be pertraukos skambina telefonais: 
,,Ar Vilnius jau mūsų?”

Gerokai po pusiaunakčio skirstomas! į namus. 
Pas visus — „Nieko aiškaus”.

Išaušta spalio 11 d. rytas. Radiofonan at
vykstu pradėti rytinės programos. Skubiai per- 
verčiu naktinės laidos Eltos komunikatus, bet 
apie Vilnių ir sutartį jokios žinios. Užsisuku 
Maskvos radiją. Skaitoma apie trigubus ir 
keturgubus laimėjimus, procentus, džiaugsmo 
mitingus užimtose Lenkijos žemėse, sveikinimo 
telegramos Stalinui ir... viskas.

Laukiu sekančios Maskvos žinių laidos. Pir
moji žinia — „apie Vilniaus grąžinimą Lietuvai”. 
— Vos spėju užrašinėti komunikato turinį. Ra
dijo technikas dar bando Maskvos radijo pra
nešimą įrašyti į plokšteles, bet spėja pagauti 
komunikato baigmės sakinius.

Nors rytas ankstybas, bet bandau telefonu 
susirišti su Ministerių Kabineto kanceliarija, — 
pranešti tik ką nugirstą žinią. Niekas neatsi
šaukia. Jungiuos su Užsienių Reikalų Mi
nisterija. Tyla. Nieko neatsako ir telegramų 
agentūra Elta.

Po valandos turi pradėti veikti Kauno radijas. 
Paskubom suredaguoju vieno puslapio „savąjį” 
komunikatą ir telefonu susijungęs su Radiofono 
direktorium, prašau sutikimo žinią skelbti per 
radiją.

6 vai. pradedame rytinę programą. Pirmoji 
žinia — „Vilnius perduodamas Lietuvai”.

Baigiant rytinę radijo programą, V. Radio
foną užplūsta laikraštininkai, organizacijų vei
kėjai, valdžios pareigūnai. Čia pat susirinku
siųjų imtasi giliau komentuoti Vilniaus grąži
nimo kaina. Matau, kad žinia nė pas vieną 
nekelia džiaugsmo, bet tik klausimą — „Kas 
bus toliau?” — Karinės bazės, raudonarmiečių 
įgulos, glaudus su Sovietų S-ga politiniai-karinis

3



4 '• BRITANIJOS LIETUVIS ” 1950 m. balandžio 21 d.
. ..   ........... ..................................... ■,—i   ............................... 1 11

V V •DIDŽIAUSIO KARO LAIVO „BISMARCK’O” MEDŽIOKLE
DIDŽIOJI MEDŽIOKLĖ ,

Priešo kovos kreiseriai Scharnhorst’as,’ Gnei- 
senau ir Hipper’as buvo Breste. Stiprios"’ prieš
lėktuvinės gynybos apsaugoje jie tykojo, kada 
vėl galės pulti mūsų vilkstines. Buvo pagrindo 
manyti, kad naujas kovos laivas Bismarck’as, 
lydimas taip pat naujo kreiserio Prinz Eūgen’o 
pasirodys kovos lauke.

Tų galingų ir greitų laivų junginys dideliuose 
Atlanto vandenyno plotuose būtų didžiausias 
pavojus mūsų laivynui ir bendrai jūros susisie
kimui. Bismarck’as tuo metu buvo didžiau
sias karo laivas pasauly, beveik 10.000 tonų 
viršijąs mūsų didžiuosius laivus. Jo greitis buvo 
lygus mūsų laivų greičiui.

C

Mūsų laivynas buvo pasirengęs. Admirolas 
Towey Skapoj turėjo naujutėlius kovos laivus 
King Georg V ir Prince of Wales ir kovos krei
serį Hood’ą. Gibraltare adm. Somerville turėjo 
Renown’a ir Ark Royal’į. Repulse ir naujas 
lėktuvnešis Victorious buvo pasiruošę lydėti 
vilkstinę su 20.000 karių į viduriniuosius rytus.

Gegužės 21 d. rytą gauta žinių, kad du dideli 
karo laivai su stipria apsauga pastebėti išplau
kiant iš Kattegato. Dienos metu jau buvo aišku 
kad Bismarck’as ir Prinz Eugen’as yra Bergeno 
fiorde. Mūsų Atlanto pajėgos sujudo. Admi
ralitetas pasiūlė rizikuoti palikti vilkstines be 
apsaugos ir visus laivus pasiųst į kautynes.

Hood’as, Prince of Wales ir šeši naikintojai 
gegužės 22 vidurnaktį išplaukė iš Skapa prie 
Norfolk’o kreiserių prisijungti, kurie buvo sargy
boj tarp Grenlandijos ir Islandijos. Manches- 
ter’io ir Birmingham’o kreiseriams įsakyta sau
goti kanalą tarp Islandijos ir Farų salų. Re
pulse ir Victorious perduoti tiesioginėn vado 
žinion, o vilkstinė palikta tik keleto naikintojų 
saugoma.

Tą dieną jūra buvo nerami ir maišėsi su dan
gum. Nežiūrint audros ir didelės gynybos ugnies, 
vienas lėktuvas pralindo į Bergeno fiordą. Di
džiųjų priešo laivų ten jau nebuvo.

Adm. Tovey, su King George V, Victorious, 
keturiais kreiseriais ir septyniais naikintojais 
pasistūmėjo užimti centrinę poziciją, kad galėtų 
paremti aplink esančius kreiserius, vistiek pro 
kurią Islandijos pusę priešas pasirinktų plaukti.

Tada telegrama prezidentui Roosevelt’ui pra
nešiau, kas dedasi Atlante. Telegrama baigėsi:! 
„Praneškit, jei ką pastebėsit, o mes susitvar
kysim”.

Iš tikrųjų Bismarck’as ir Prinz Eugen’as 
buvo išplaukę jau prieš 24 valandas. Gegužės 
23 vakare du mūsų laivai pastebėjo juos plau
kiančius iš šiaurės. Greit visas mūsų laivynas 
apie tai žinojo ir medžioklė prasidėjo. .

Adm. Tovey skubėjo į vakarus. Hood’as ir 
Prince of Wales pasuko tiesiu keliu priešo pa
sitikti. Adm. Somerville su „H” daliniu iš 
Gibraltaro visu greičiu plaukė į šiaurę. Kaip 
vėliau paaiškėjo, jie nešėsi ir Bismarck’o likimą.

Geg. 23 d. išvykau į vasaros buveinę. Kartu 
su manim vyko Roosevelto ypatingasis pasiun
tinys Harriman’as ir generolai Ismay jr Pow- 
nal’is. Geras savaitgalis: kautynės Kretpj buvo 
didžiausiam įkaršty ir baisi medžioklė Atlante. 
Veltui laukėme pranešimo iki 2 ar 3 vąl. ryto.

bendradarbiavimas, tai vis baimingi klausimai; 
ir baimingi atsakymai.

Įvyksta trumpas pasitarimas ir Vilniui Vaduo
ti S-gos atstovas pateikia Kauno visuomenei 
pasklebti pranešimą apie organizuojamą prie 
Karo Muziejaus kauniečių manifestaciją.

Vidurdienis. Prie Karo Muziejaus kauniečių 
ir organizacijų sueiga. Karo Muziejaus 'sodelis, 
gatvės, takai ir praėjimai užkimšti kauniečių 
minios. Atrodo, kad Kaunas nebuvo dar ma
tęs tokios didingos sueigos. Po deklamacijų ir 
kalbų, žygiuojama prie Prezidentūros pasveikinti 
prezidentą Vilniaus grąžinimo proga.

Nežinomi telefonų abonentai pradeda skam
binti į Radiofoną ir pulti vieną kalbėtoją, kodėl 
šis, prie muziejaus pasakytoje kalboje, ‘nepareiš-
kęs Sovietų S-gai padėkos už Vilniaus grąžinimą.

Prezidentas A. Smetona kauniečių eiseną'pa
sitinka iš Prezidentūros balkono. Į susirinku
sius prabilsta trumpa kalba. Joje daug susi
rūpinimo, nerimo dėl sovietų padiktuotų prie
volių, dėl „dovanos”...

Eisenai skirstantis iš Prezidentūros sodelio, 
įvyksta mažas incidentas. Žurnalistas Justas 
Paleckis, su iš anksto suorganizuota bolševi- 
kėlių kolona, išsirita iš minios ir ima sakyti 
kalbą. Žygiuojanti eisena pradeda Paleckį stum
dyti, neleist įnest netvarkos.

J. Paleckis, apsuptas žydelių, nusirita _po Pre
zidentūros balkonu ir pakeltu tonu ima' šaukti: 
„Už Vilniaus grąžinimą turime būti dėkingi 
Sovietų S-gai, bet ne Prezidentui. Lietuva su 
savo sukurta smurto santvarka, policija ir - šovi
nizmo dvasia neturi eiti į Vilnių, nes tik laisva 
Lietuva yra verta laisvo Vilniaus”.

Orkestro garsai, eisenos klegesys, Prezidentui 
sukeltos ovacijos nustelbia J. Paleckio kalbą ir 
dienos „didvyriai” iš sodelio išmoklina į gatvę.

Kauniečiai skirstosi. J. Paleckis su būreliu 
jaunų vyrukų patraukia Sovietų Pasiuntinybės

Londono dienraštis „Daily Telegraph” skelbia 
Mr. Winston’o Churchill’io, įžymaus Britų val
stybės vyro, konservatorių partijos vado, pereitą 
karą buvusio D. Britanijos ministerio pirmininko 
atsiminimus. Šiuo spausdinami jo atsiminimai 
liečia pereitąjį karą. Kai kurie to laiko momentai 
atskleidžia nepaprastai sunkias ir lemtingas situaci
jas, kurios buvo nulemtos tik nepaprastų Britų 
pastangų įtempimo dėka ir del to nevirto jiems 
tragiškomis. Vieną tokį momentą, buvusį 1941 
metais gegužes men. gale, kuomet Prancūzija 
buvo visiškai nugalėta, o Vokietijos ir Rusijos 
karas dar neprasidėjęs, čia pateikiame.

Šis švykis yra iš to meto, kada D. Britanija 
viena kariavo su pilnoj galybėje esančia Vokie
tija, kada gausūs Vokiečių povandeniniai laivai 
siautė jūrose ir buvo nuskandinę tris ketvirtada
lius milijono tonų Britanijos laivyno. Mr. Winston Churchill’is

Ryte 7 vai. mane pažadino su baisiomis ži
niomis: Hood’as, mūsų didžiausias ir greičiau
sias kovos kreiseris, žuvo. Tai buvo didelis 
smūgis. Bet, jei mūšis prasidėjo, buvau tikras, 
kad Bismarck’o valandos suskaičiuotos. Vargšas 
Hood’as! Jaučiausi toks pavargęs, kad vėl, 
atsiguliau. Apie pusę dievynių kambarin įėjo 
mano asmeninis sekretorus Martin’as — „Ar 

'jau su Bismarck’u?” „Ne”, atsakė jis. „Ir 
Prince of Wales iš rikiuotės išmuštas”. Ir vėl 
smūgis. Argi Bismarck’as pasuko namo? Da
bar mes žinom kas atsitiko.

Visą naktį (iš 23 į 24) per lietų ir sniegą, mūsų 
kreiseriai sekė priešą, nežiūrint jo pastangų 
pabėgti. Šiaurės pašvaistė virto diena ir Bis
marck’as buvo tik už 12 mylių. Mirtinos kau
tynės turėjo prasidėti. Iš 12 mylių (22 klm) 
Hood’as atidarė ugnį. Bismarck’as atsakė. 
Hood’as tuoj gavo biaurų smūgį, nuo kurio 
kilo gaisras. Visi laivai aktyviai kautynėse 
dalyvavo. Gavo ir Bismarck’as. Tuo metu, 
kai Bismarck’as leido iš viso penktąją salvę, 
Hood’as pusiau sprogo ir per keletą minučių 
dingo bangose, kartu su pusantro tūkstančio 
jūreivių, įskaitant ir viceadmirolą Holland’ą ir 
kap. Kerr’ą. Tik trys tos narsios įgulos žmonių 
buvo išgelbėti. . •1 ■.

Prince of Wales toliau tęsė nelygias kautynes, 
tačiau po ketvirto pataikymo turėjo pasitraukti, 
paleidęs dūmų uždangą. Kautynės laikinai 
buvo nutrauktos. Buvo sužalotas ir Bismarck’aš. 
Jis jau negalėjo taip greit plaukti ir manevruoti.

Vadovybė atiteko adm. Wake-Walker’iui, Nor
folk’o kreisery. Jis turėjo nuspręsti, ar kautynes 
tęsti, ar laukti King Georg V ir lėktuvnešio 
Victorious atplaukiant. Prince of Wales buvo 
gerokai apgadintas; jo dvi iš dešimties 14 colių 
patrankos buvo iš rikiuotės išvestos. Nebuvo 
jis lygus priešas Bismarck’ui. Visai teisingai 
buvo nuspręsta laukti ir sekti priešo veiksmus.

Iš tikrųjų, Bismarck’as būtų gudriau padaręs 
pasitraukdamas namo. Jis paskandino vieną 
puikiausių mūsų laivų, buvę sunku paaiškinti 
mūsų nuostolių aplinkybes ir vokiečių laimėjimą. 
„Nenugalimojo Bismarck’o” garsas būtų dar 

link. Čia prisijungia V. Teatro režisieriaus 
B. Dauguviečio vadovaujama Kauno „makla- 
kų” grupelė, sušunka kelis „ura” sovietų garbei 
ir išsiskirsto.

Vėlyboji Maskvos radijo tarnyba spėjo trum
pai pranešti apie Kaune įvykusias demonstra
cijas, kurių viena pusė ėjusi sveikinti Vyriausybės, 
o kita — Sovietų S-gos pasiuntinybę.

* * *

„Savitarpinės pagalbos” sutartis pasirašyta, 
pasikeista kalbomis, nusifotografuota, aplaistyta 
rusiška „vodka”. Vilnių gauname su 20.000 
raudonarmiečių priedu ir karinėmis bazėmis.

Kilsta naujų spėliojimų bangos: kada įženg

Pavesta man tamstos 
Portretą daryti.
Argi visą amžių 
Toks buvai mažytis? 

padidėjęs. Be to, jis buvo sunkiai sužalotas, 
alyva tekėjo iš peršautų bakų. Grįžti su pergale, 
ar tęsti beviltiškas kautynes? Nežinau, ar jam 
vadovavęs admirolas, ar vyriausioji būstinė 
desperatiškai nusprendė: kautynės.

LEMIAMOS KAUTYNĖS
Be paliovos plaukė kariniai pranešimai, Už

sienio reikalų ministerijos raportai ir žvalgybos 
telegramos. Buvo gera paskęsti juose: kai įsi
tempęs dirbi, nėra laiko erzintis ir kokia nors 
viena mintimi kankintis. Tačiau mintis apie 
Bismarck’ą neišėjo iš galvos. 45.000 tonų milži
nas, beveik patrankų šūviais nepažeidžiamas, 
skubėjo į pietus mūsų vilkstinių link. O vilksti
nės buvo likusios be apsaugos. Ne tik karo 
reikmenys, bet ir brangūs mūsų kariai buvo 
tarp Airijos ir pavojaus. Adm. Somerville sku
bėjo jų link. Pasiteiravau budintį kapitoną. 
Jo raportas apie būklę ir atstumus buvo ra
minąs. Nors vilkstinės plaukė lik 12 mazgų 
greičiu, o Bismarck’as apie 25, vis dėlto jų tarpe 
buvo didelis sūraus vandens plotas. Kol galė
sim priešą sekti, jis neištrūks iš mūsų, bet kas 
bus naktį ?

Gegužės 24 d. Prince of Wales visą dieną 
seka Bismarck’ą ir jo palydovą. Adm. Tovey 
tikisi priešą pasiekti ryt apie 9 vai. ryto. Numa
tomo mūšio vieton admiralitetas nukreipė kuone 
visus aplink esančius karo laivus. Adm. Somer
ville artėja iš Gibraltaro. Tinklas siaurėja. 
6 vai. 40 min. vakaro Bismarck’as staiga pasisuka 
ir puola persekiotojus. Trumpas susišaudymas 
Dabar mes žinom to manevro paslaptį: Prinz 
Eugen’as tada paspruko. Pilnu greičiu jis nu
plaukė pietų kryptimi ir po 10 dienų ramiai 
pasiekė Brestą.

Adm. Tovey pasiuntė pirmyn lėktuvnešį Vic
torious, tikėdamasis, kad lėktuvų pagalba bus 
galima bent sumažinti to milžino greitį. Victo
rious neseniai buvo tarnyboje; jo įgula be di
delio patyrimo. Tačiau 9 jo lėktuvai atliko 
tose sąlygose pasigėrėtiną žygį. Per lietų ir 
žemus debesis, jie atliko 120 mylių skridimą. 
Nepaisant didelės priešlėktuvinės ugnies, jiems 

sime į Vilnių? Kaune vis daugiau atsiranda 
pabėgėlių iš Vilniaus. Žinios nekokios: rusai iš 
Vilniaus veža archyvinę medžiagą, Tado Vrub
levskio biblioteką, muziejų eksponatus, radijo 
fabriką, spaustuvių mašinas; plėšiamos įstaigos, 
privatūs butai ir viskas gabenama Rusijos gi
lumom

Po ilgo laukimo, nervinimosi — įžengiama 
į Vilnių. Vilnius apiplėštas, apvogtas, nuvar
gintas ir alkanas.

Poetas K. Binkis, lyg ir nujausdamas toli
mesnių įvykių raidą, išplaukiančių iš „savitar
pinės pagalbos” sutarties pasirašymo, paleidžia 
šmaikštų posakį: „Vilnius mūsų, o Lietuva 
rusų”. {Bus daugiau)

SPAUDA SUSIDOMI ADOMĖNU 

A rtik trys plaukeliai 
Puošė tamstos plikę? 
Ir iš viso keista, 
Kaip jie užsiliko...

Tamsta lyg per trumpas, 
Na, ir lyg per storas. 
Reikia gi, kad ūgis 
Atitiktų svorį.

pavyko pataikyti torpedą po Bismarck’o va
dovybės tiltu ir laimingai grįžti.

Vėl atrodė viskas paruošta rytojaus audrai, 
bet ir vėl viltys dingo. Visą laiką radaro pagalba 
sėkmingai sekęs Bismarck’ą, Suffolk’as 3 vai. 
ryto netikėtai pametė. Visą dieną ir sekančią 
naktį nepasisekė jo aptikti. Gegužės 26 d. jau 
daugeliui laivų pradėjo trūkti kuro. Ir štai. 
10 vai. 30 min. kai pesimistai buvo nustoję 
vilčių, Bismarck’as buvo rastas. Jis plaukė 
Bresto link, bet vis dėlto dar buvo apie 700 
mylių atstu nuo jo.

Laivai skubėjo ta linkme, lėktuvai kilo iš 
mūsų lėktuvnešių. Reikėjo skubėti, kol priešo 
lėktuvai neatlėkė ir povandeniniai laivai neat
plaukė. 9 vai. 30 m. vakaro Bismarck’as iš 
mūsų lėktuvų vėl gavo dvi torpedas. Žvalgybos 
lėktuvas, pagaliau pranešė, kad milžinas apsu
ko du ratus ir atrodė negalįs vairų valdyti. Nak
ties metu mūsų naikintojai apsupo sužeistą 
priešą.

Tą pirmadienio vakarą nuvykau į Admi
ralitetą ir stebėjau kovos lauką žemėlapiuose. 
Buvo aišku, kad Bismarck’o valandos suskai
čiuotos.

Neturėjo iliuzijų ir Bismarck’o vadas adm. 
Lutjens’as. Prieš vidurnaktį jis pranešė: „Laivas 
nevaldomas. Kausimės iki paskutinio sviedinio. 
Tegyvuoja Fuereris”. Jis buvo tik 400 mylių 
atstu nuo Bresto. Stiprūs vokiečių bombone
šių daliniai ir povandeniniai laivai skubėjo 
pagalbon. Mūsų laivams rimtai pradėjo kuro 
stigti. Tačiau įsakymas buvo: pirmyn, nors 
namo reiktų vilkte vilkti.

Aušo gegužės 27, pūtė stiprus šiaurys. 8 vai. 
47 m. ryto Rodney ir King Georg V atidarė 
ugnį. Kliuvo Bismarck’ui, bet ir jis šaudė pui
kiai, nors po keturių dienų įtampos jo įgula 
buvo tiek išvargusi, kad tiesiog miegojo postuose. 
Rodney gavo smūgį, bet Biesmarck’as jau liep
snojo. Rodney atsisuko į Bismarck’o šoną 
ir iš apie 3 klm. spiaudė ugnimi. 10 vai. 15 m, 
Bismarck’o patrankos nutilo, bokštas buvo 
numuštas. Dūmų ir liepsnos apimti griuvėsiai 
suposi bangose, bet vis dar neskendo. Tik 10 
vai. 40 m. kai kreiseris Dorsetshire paleido savo 
torpedas, milžinas apsivertė ir dingo. Kartu 
nuskendo ir jo 2000 žmonių įgula su laivyno 
vady adm. Lutjens’u.
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IŠ MŪSŲ GYVENIMO LIETUVIU SPAUDA^
DIDELĖ DOVANA LIETUVIŲ NAMAMS 

LONDONE
Mūsų tautiečiai, ponai Z. ir E. O. Gintautai- 

Dziviliai, patyrę apie D. Britanijos lietuvių pa
stangas įsigyti Londone namus ir įkurti juose lietu
viškos kultūros židinį, šias pastangas parėmė 
perleisdami vertingą fisharmoniją. Už šią do
vaną DBLS centro valdyba nuoširdžiai padė
kojo rėmėjams, pažymėdama, kad toks muzikos 
instrumentas būsimam lietuvių kultūros židiniui 
bus labai reikalingas, nes palengvins chorui 
repeticijas ir galės būti panaudotas kitiems tik
slams.

LOTERIJA
„B. Lietuvio” skaitytojai anketose pareiškė 

ne tik pageidavimus dėl laikraščio turinio, bet 
ir pasiūlė įvairių vertingų sumanymų. Ne maža 
jų pareiškė pageidavimą dėl loterijos. Esą iš 
vienos pusės ji sudarytų tam tikrą sąjūdį Bri
tanijos lietuvių tarpe, sukeldama vilčių šiokį 
bei tokį daiktą laimėti, iš kitos — sudarytų 
sąlygas savoj loterijoje dalyvauti, nes daugelis 
lietuvių vis tiek loterijose laimę mėgina ir dėl 
to mieliau tai darytų savoje loterijoje, ir iš tre
čios — loterija duotų šiokį tokį pelną, kuris 
galėtų būti panaudotas „B. Lietuvio” leidimo 
išlaidoms dengti bei jam gerinti.

DBLS centro valdyba, apsvarsčiusi šį pagei
davimą, pripažino jį esant pagristą ir nutarė 
loteriją suruošti. Jos tikslas bus toks, kokį 
skaitytojai pasiūlė, vadinasi, „B. Lietuvio” 
parėmimo reikalams. Loterija turės 12.000 bi
lietų, po 6 penus kiekvienas ir duos 10 laimė
jimų. Laimėjimams numatyta vertingi daiktai, 
būtent: radio priimtuvas, foto aparatas, dvira
tis, amžinoji plunksna, Ronsono žiebtuvėlis ir 
5 egz. Genocido knygos. Laimėjimai bus pas
kirstyti burtų traukimo tvarka.

Loterijos bilietų platinimas pradedamas ba
landžio 28 d. ir baigiamas birželio 8 d. (šiais 
metais). Laimėjimų traukimas įvyks birželio 15. 
Londone, DBLS būstinėje, dalyvaujant centro 
valdybos nariams ,,B. Lietuvio” ekspedicijos 
talkininkams ir visiems, kurie minėtą dieną 
atvyks.

Bilietai platinami per DBLS padalinius bei 
jų skirtus asmenis.

LIETUVOS VAIZDŲ FILMO ŽIŪRĖJO 
PER 1.200 LIETUVIŲ

Lietuvos vaizdų garsinis filmas buvo rodomas 
Nottingham, Middlesborough, Coventry, Brad
ford, Northampton, Leicester, Cuffley, Corby 
lietuvių kolonijose. Filmo žiūrėjo per 1200 
žiūrovų.

Artimiausiu metu filmo seansus ruošia Liver
pool, Widnes, St. Helen ir Lowton lietuvių 
stovyklos bei kolonijos.

Filmo seansai numatyta surengti Gloucester 
ir Glasgow lietuviams.

Birželio mėn. pradžioje filmas grąžinamas 
į Jung. Amerikos Valstybes.

„VELYKŲ MARGUČIŲ” POBŪVIS
Velykų I-ją dieną vietos skyriaus valdyba 

suruošė „Velykų Margučių” šeimyninį pobūvį, 
į kurį atsilankė ne mažas būrys ir kitų tauty
bių žmonių: latvių, estų, ukrainiečių ir anglų. 
Pobūvio metu įvyko margučių konkursas, kurį 
laimėjo A. Paukštytė. Šį pobūvį ruošiant, daug 
darbo ir nuoširdumo parodė O. Firavičienė, 
A. Firavičius, J. Plikaitienė, A. Černiauskaitė, 
A. Kučinskas, J. Janulevičius ir kiti skyriaus 
nariai. K.B.

NAMŲ VAJUS
Namų Fondo akcijų pirko: uz 1 sv. A. Če- 

merkienė, M. Kurlinkaite, A. Sutkaitis, A. 
Gečys, A. Petrauskas, J. Repečka, P. Štokas, 
J. Liaugminas, A. Gaidys A. Razma, A. Yliūnas, 
S. Labuckiene, E. Klimaitienė.

DBLS Ash Grove sk. Namų Fondui aukojo 
2 sv.

■ Balandžio 29 d. Londono Lietuvių klube, 
3'45a, Victoria Park Rd., E.9., 7 vai. ivyks pa
rapinis vakaras. Bus vaidinama: „Teta iš Ame
rikos” 3 veiksmu komedija. Po to šokiai. 
Įėjimas 2 šil. 6 p.!J. RICHARDS (BUTCHERS) LTD.

UŽSAKYMUS PRAŠOMA SIŲSTI DIREKCIJOS VARDU ■>

91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.
TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.

:: visuotinai Žinoma produktu kokybe >•
- ►

PRANEŠAME MAZMENU KAINAS: ::
:: LAŠINIAI I RŪŠ. PAPRIKUOTI ARBA NE 1 sv. 3/- ••
:: LAŠINIAI II RŪŠ. PAPRIKUOTI ARBA NE 1 sv. 2/- “
:: PREKIŲ PERSIUNTIMAS IR ĮPAKAVIMAS, UŽSAKYMAMS IKI 60 ŠI- -j
:: LINGU PRIDEDAMA 1/6, UŽSAKYMAI PER 60 ŠILINGŲ VERTĖS SIUN- ”

ČIAMI FIRMOS KAŠTU. ”
” TURIME KAINARAŠČ1Ų LIETUVIŲ KALBA.■ >♦♦♦♦»♦♦♦♦+♦♦♦♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ »♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

ANGLAI VAIŠINA DIPUKUS
Vaišina, gal būtų ir perdėtas pasakymas, 

nes dipukai už tai turėjo užsimokėti. Tiksliau 
bus pasakius, kad anglai davė progą dipukams 
pasivaišinti. Berks, grafijos EVW komitetas, 
susidedąs iš hostelių wardenu ir Darbo ministe
rijos atstovų, balandžio 15 d. Readinge suruošė 
Europos savanorių darbininkų susipažinimo ba
lių, kuris įvyko Great Western viešbučio pa
talpose. Tai, rodos, pirmas toks įvykis D. Bri
tanijoj, dėlto yra sveikintinas ir girtinas, nes 
sudarė progą užsienečiams darbininkams gražiai 
pasilinksminti, pasirodyti ir pasididžiuoti savo 
liaudies menu apylinkės britų visuomenei.

Balius prasidėjo vakariene, kurios metu britų 
aukštieji svečiai savo kalbose pareiškė daug 
gražių komplimentų Europos savanoriams dar
bininkams ir padėkojo jiems už gerą elgesį ir 
jų įnašą šio krašto ekonominei gerovei kelti.

Prof. Morley, Readingo universiteto profesorė 
ir pabėgėliams remti organizacijos sekretorė, 
ypatingai nuoširdžiai kalbėjo apie EVW ir 
patarė jiems negyventi izoliuotai vien savo 
tarpe, bet arčiau bendrauti su šios salos gyvento
jais ir pažinti jų gyvenimo būdą.

Garbės svečiai buvo Readingo burmistro 
žmona, minėta profesorė Morley, p. Bishop 
(Darbo Ministerijos), Jugoslavų Sąjungos ir 
DB Lietuvių Sąjungos pirmininkai. Visi buvo 
pirmininkaujančio pristatyti vakarienės daly
viams. Ar reikia pažymėti, kad lietuviai turi 
kietas rankas ir DBL Sąjunga buvo yaptingai 
triukšmingu plojimu pagerbta.

Besivaišinant prie gerai apkrautų stalų buvo 
proga plačiai išsikalbėti su britų pareigūnais 
apie Berks, grafijoj esančius lietuvius. Man 
net ausys raudo besiklausant komplimentų, 
pasakytų jų adresu. Kadangi dauguma lietuvių 
gyvena Castleman’o hostely, tuos komplimentus 
jiems ir perduodu. DBLS-gos Castleman’o 
skyrius, kuris pasirūpino lietuviškos progra
mos išpildymu ir atstovavo baliuj lietuvius, 
tikrai turi kuo pasigirti ir pasididžiuoti. Buvo 
labai malonu ir man jų tarpe pabūti ir pasi
naudoti jų vaišingumu, kuris pilnai pateisino 
lietuvišką tradiciją. Skyriaus pirmininkas p. 
Morkuškis sugeba ne tik gerai skyriui vado
vauti, bet ir maloniai svečius priimti.

Po vakarienės sekė meninė programa: ukrai
niečių tautiniai šokiai ir orkestras, britų solistė, 
magiko numeris, lietuvių tautiniai šokiai, jugo
slavų duetas ir šokis, akomponuojant dviem ba- 
lalaikėm.

Padėkos ir pagyrimo verti Londono šokėjai 
ir šokėjos, kurie pareigos verčiami, per labai 
trumpą laiką pasiruošė ir tinkamai užpildė lietu
višką programą. P. Petkaus vadovaujamos ke
turios šokėjų poros gražiai pašoko tris tauti
nius šokius ir, neabejotinai, užkariavo pirmą 
vietą programos išpildytojų tarpe. Šokėjų be
sišypsą veidai ir p. Pesio akordeono nuotaikingi 
garsai užtušavo ir vieną mažą klaidą, kurios 
dauguma žiūrovų ir nepastebėjo. Kad lietuvių 
pasirodymas buvo geriausias — nuomonė ne 
mano, bet ponios burmistrienės, kuri tai man 
pareiškė, dar prieš sužinodama apie mano tau
tybę.

Šis įvykis mums visiems dar kartą primena 
kokių gerų progų turime lietuvių liaudies meno 
reprezentacijai ir kaip visiems reikia būti pa- 
siruošusiems jas tinkamai išnaudoti.

Nors mūsų šokėjai ir gražiai programą atliko 
bet pasirodymas būtų buvęs žymiai įspūdin
gesnis, jei didelėj viešbučio salėj būtų išėjusios 
aštuonios poros vietoj keturių.

Balius baigėsi šokiais kuriais londomškiai 
mažai tegalėjo pasinaudoti, nes reikėjo vytis 
paskutinį traukinį. Dėlto gailėjosi ne tik jie, bet 
ir -Castle-man’o vyrai, kurie nenorėjo išleisti mūsų 
atsivežtų gražiosios lyties atstovių. M. Bajorinas

AUKOS TAUTOS FONDUI

Tautos Fondui aukojo: ABLS Stonehouse 
sk. £ 5.15.5, DBLS Birmingham sk. £ 3.7.0, 
DBLS Nottingham sk. £ 2.16.2, V. Stark £ 2, 
A. Litvaitis £ 1.

LIETUVOS ATKŪRIMO GALIMYBĖS
Pr. Dailidė „Drauge” svarsto Lietuvos iš

laisvinimo iš pavergėjų ir krašto atkūrimo ga
limybes. Jis pažymi, kad „visos pavergtos tau
tos tikisi susilaukti iš karo išsilaisvinimo nuo 
bolševikų. Nė viena jų neabejoja, kad tas karas 
reikš bolševizmo galą. Nė viena bolševikų 
pavergta tauta, sugaudus karo trimitams, neliks 
pasyvi karo žiūrovė. Visos jos, kiek galėdamos, 
savo paskutines pajėgas rikiuos demokratijos 
pusėje. O keturių šimtų milijonų pavergtų žmo
nių kerštas yra veiksnys, kuris bolševikus su
laiko nuo karo labiau negu atominės bombos”.

„Įvairiais keliais pasiekę laisvąjį pasaulį pra
nešimai iš Lietuvos nusako, kad bolševikai jau 
išžudė ir išdeportavo iš Lietuvos apie trečdalį 
jos gyventojų. Jeigu ne partizanai, naikinimo 
tempas būtų dar greitesnis”.

„Iš to matyt, kad bolševikams pakaks dviejų 
penkmečių, kad Lietuvoje nė ženklo lietuvių 
neliktų, jeigu tik neatsiras jėga, kuri panorės 
tą lietuvių naikinimą sustabdyti”.

„Dėl to mums lietuviams ne vis vien, ar karas 
bus rytoj, ar po dešimties metų. Mes negalime 
čia pasitenkinti gražiais nuraminimo žodžiais, 
kad Lietuva pagaliau bus laisva. Kiekvieni 
laukimo metai apsunkina Lietuvos atstatymo 
galimumus”.

KALBOS
(Veda J. Parausvys) 1 L T* E L E

Kaip skirtina tiekti ir teikti?
Pagrindinis reikšmės skirtumas yra šis: tiek

ti mūsų kalboje reiškia gaminti, daryti, dirbti, 
ruošti. Todėl tiekiame valgį, vaišes, dra
bužius, ūkio padargus. Pav.: pietus ištie
kė kas vien reiškia; tiekiasi, pasitiekė
— svečių laukia. Sangrąžinis t i e k t i s dar 
reiškia ir ketinti, pav.: siekėsi, tiekėsi 
važiuoti, taip žadais ir išėjo. Kita vertus, 
teikti reiškia duoti. Vadinas, galime teikti 
džiaugsmą, viltį, garbę, pagalbą, žinias ir šiaip 
daiktus. Todėl negalima sakyti: „patiekti 
prašymą, įrodymą, klausimą”. Šiuo atveju var
totina pateikti, įteikti, paduoti, ar
ba tiesiog — prašytį, įrodyti, klausti. Žodžiu, 
tiekti reikia skirti nuo teikti, kaip beveik 
tiesti nuo teisti.
' Svetur gyvendami ir vis dažniau svetimą kal
bą vartodami, pamirštame žodžius, kurie ne
buvo vartojami bendrinėje kalboje jau Nepri
klausomoje Lietuvoje.

Tad štai kiek namų ruošos terminų. Ąso
tis — uzbonas (slav.), butelis — bonka, 
cukrinė — cukrinyčia, drebučiai —■ 
žele, drebutiena, šaltiena — koše- 
liena, košelyna, druskinė — druskinyčia, 
dubuo — bliūdas, garstyčios — muš- 
tarda, gaurai — kudlos (gud. kudly), 
g r a i m a s — kremas, i š’m u š a 1 a i — ta
petai, kepti, kepinti — smožyti, lieti
niai — nalesnikai, lovatiesė — kapa, 
mišrainė — vinigretas, mygtukas — 
knopka, narstyiiniai — chrustai, nu
garinė — file, pagaikštis — kačer-' 
ga, p i 11 u v a s — leika, piltuvėlis —’ 
leikelė, p u o k š t ė — bukietas, rankinis — 
sakvojažas, rūpine — grafinas, (tokia, kaip 
pas Božegraiką...), sardinė — sardinka, 
sėmė — šiūpeliukė, spurga — pončka, 
š U t i n y s — ragu, trintuvė — tarka, 
virtuvas — samavoras, žadinamasis
— budilninkas, žvakidė — liktorius.

PAGUODA
Minia, reklamos, pastatai. 
Kasdien tą patį vis matai, 
Tad viskas baisiai nusibodę. 
Ir šito miesto ūžesy 
Jauti, kad svetimas esi 
Ir kad nėra čia tau paguodos. 
Bet štai ne vienas vėl jauties 
Pastogėj meilės ir vilties — 
Kuklioj bažnyčioj, prieš altorių, 
Kai tau ilgu ir neramu, 
Kai tu skundiesi likimu, 
Kai širdį čia atverti nori. 
Pamiršęs pilką jungo dieną, 
Troškimą tu turi tik vieną, 
Kad nors truputį, bent slapčia 
Tėvų namais padvelktų čia. 
Ir ji, širdis, jau tartum girdi, 
Kaip šlama Lietuvos miškai... 
Lyg šilo kvapas ją apgirdo... 
Ir tu jauti, kad ji užkais, 
Kad prasiverš rauda savaime, 
Kad Išganytojas palaimins 
Ir vargšui tremtiniui padės, 
Išgirdęs prašymą širdies 
Ir maldą iš benamio lūpų. 
Jis, rodos, tiesia jau rankas. 
Kai žmonės gieda čia kažką 
Ir stebisi, kad tu suklupęs.
Bet, mišios baigiasi. Ir štai — 
Minia, reklamos, pastatai... S.L.

„Kai mes galvojame apie Lietuvą, tai įsi
vaizduojame ją paprastai tokią, kokią paskutinį 
kartą prieš išvykimą esame matę. Mums sun
ku nusverti visus pasikeitimus, kurie po to 
išvykimo yra atsitikę. Tuos pasikeitimus reikia 
matyti. Kai jų nematome, ir mūsų planai dėl 
Lietuvos ateities nelengva yra paremti realiais 
duomenimis”.

„Bet bendrais bruožais mes žinome padėtį. 
Mes žinome, kad jau dabar nėra Lietuvoje 
trečdalio gyventojų, jos kaimai ir miestai iš
griauti ir išdeginti per karą, o okupantai išvežė 
iš Lietuvos viską, ką tik galima buvo paimti. 
Ne tik drabužių ir avalynės dabar negalima gauti 
Lietuvoje nusipirkti, bet nėra net tokių daiktų 
kaip adatos”.

„Kadangi mūsų aukso kasyklos — derlingoje 
Lietuvos žemėje, visos darbo rankos turės būti 
nukreiptos į kaimą. Mongolams iš Lietuvos 
pabėgus su savo viešpačiais, ištisi kaimai paliks 
be gyventojų. Kiek vargo bus, kol vėl bus pa
daryta „žemės reforma” ir kolchozai suskirs
tyti į ūkius paskieriems ūkininkams. Ar atsiras 
jų pakankamai žemei apdirbti? Ar bus su kuo 
arti, akėti?”

„Štai dėl ko tie mūsų patriotai tremtiniai, 
kurie iš tolimų kraštų rengiasi pirma proga 
grįžti į atvaduotą tėvynę, neturėtų galvoti apie 
raštines, o turėtų būti pasirengę pirmoje eilėje 
atlikti pareigą tai tėvynei perimdami ir tvarky
dami tuščias sodybas, didindami žemės ūkio 
gamybą”.

„Daug kas jų parsiveš Lietuvon ir pinigų ir 
įrankių. Bet vis tik tai bus lašas skurdo jūrose. 
Daug padės vėl broliai amerikiečiai, bet ir jie 
rinkliavomis tos skurdo jūros neišsems. Tik 
kelių šimtų milijonų dolerių valstybinio masto 
parama, panaši į Marshall’io planą, galės dabar 
pagelbėti atvaduotai Lietuvai atsistoti ant kojų”.

TURIME ŠAUKTI
Amerikos „Vienybė” pastebi, esą, pavartę 

mūsų spaudos puslapius, pastebėsime, kad juose 
daug rašoma ir sielojamasi mūsų tautos kultū
riniais reikalais.

Šitai daroma nuoširdžiai, nes jaučiama, kad 
tai gyvybinis mūsų tautos reikalas. Jei išeivijoje 
nyks mūsų tautinė kultūra, silpnėsime tautiškai 
ir nepajusime, kai mūsų tautinė gyvybė pradės 
merdėti.

Kultūriniai reikalai yra tiek svarbūs, jog 
jais sielotis, apie juos šaukti turime tol, ligi 
mūsų balsas bus išgirstas. Ir mes tikime, kad jis 
pagaliau bus išgirstas!

PROF. KRĖVĖ KURIA
„Draugas” įdėjo pasikalbėjimą su prof. Krėve. 

Profesorius, kaip žinoma, gyvena Amerikoje ir 
dirba Pensilvanijos universitete. Darbu ir gy
venimo sąlygomis jis ten patenkintas. Šiuo 
metu V. Krėvė rašo „Dangaus ir žemės sūnų” 
antrąją dalį. Manau, pareiškė jis, kad šiais 
metais pavyks užbaigti. Be to, esu pradėjęs 
keletą apysakų iš tremtinių gyvenimo stovyklose. 
Tačiau su apysakomis man nesiseka. Turėjau 
paruošęs tris tomus iš mūsų inteligentų gyve
nimo, bet Vokietijoje karo metu žuvo. Visą 
laiką rašau atsiminimus. Jų tarpe ir apie Klaipėdą, 
taip pat apie lietuvių ir lenkų santykius, kuriuose 
yra savotiškai įdomių kai kurių asmenų charak
teristikų.

Nottinghamo lietuvių klubas „Romuva” kvie
čia visus lietuvius į didžiulį šokių vakarą, kuris 
įvyks Sycamore Rd. Klubo salėje, balandžio 
29 d. 7 vai. p.p. Gros labai įdomi muzika.

Įėjimas: 1 šil. 6 p., nariams 6 p.
Klubo valdyba

Prašau atsiliepti Vladą Gabrielaitį. Ieško 
Vladas Mikutis, Westmont 5317 Western Ave., 
Montreal, Que., Canada.

Latviškam ūky reikalingos 2 moterys namų
■ ruošai. Atlyginimas ir išlaikymas geras. Atski-
■ ras kambarys dviems su baldais. Bus ir laisvų 

dienų. Netoli Lincolno, susiekimas geras. Tei
rautis: Mr. Johanson, 17 Monks Rd., Lincoln.

' Telef. 11239.
.................... ‘ ...— .
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NAUJIENOS
* IRO žiniomis, kovo mėn. per Bremerhayeno 

uostą iš Vokietijos išvyko 7.500 DiPi, daugiausia 
i Ameriką: JAV, Kanadą ir Venecuelą.

* Sovietų pareigūnas Berlyne pareiškė, kad 
jei vak. Vokietija įeisianti į > Europos sąjungą, 
tai rytinė Vokietija sudarysianti savitarpinės 
pagalbos sutartis su Rusijos satelitinėmis vals
tybėmis.

* Kinų komunistinė valdžia užėmė Britų na
mus Pekine, greta ambasados. Panašiai jie va
sario mėn. pasielgė ir su Amerikos pastatais 
Pekine.

* Pereitą savaitę Rusija įteikė Italijai notą, 
kurioje priekaištauja, kad ji nemokanti Rusijai, 
taikos sutartimi numatytų karo nuostolių. Esą 
tokius mokėjimus ji turėjusi pradėti jau pereitų 
metų gale.

* Amerikos spaudos žiniomis, rusai į Maskvą 
atsigabenę iš Belgų ir Britų kolonijų Afrikoj 
kerėtojų būrį, kuriuos parengę agitatoriai. To
kie kerėtojai puslaukinių giminių tarpe turi di
delę įtaką.

* Už geležinės uždangos esančiuose kraštuose 
tebesitęsia teisminiai spektakliai. Jie nukreipti 
prieš vakarų valstybes. Pragoję per tokį teismą 
nuteisti du čekai, Amerikos informacijos biuro 
tarnautojai „už Amerikos ambasados šnipams 
žinių teikimą”.

* Italijos komunistų partija turinti per pustre
čio milijono narių. Tai esanti didžiausia vaka
ruose komunistų partija.

* „Skraidančios lėkštės” pastebėta ir virš Sici
lijos, Italijoje. Jas matė minia žmonių Paler- 
mo’je, vieną naktį išėjusi iš kino.

* Gegužės mėn. Belgijos teismas teis keturių 
vokiečių generolus už jų nusikaltimus, padary
tus Belgijoj okupacijos metu.

SAVAITĖS ĮVYKIAIV k . V-' " . .
(Tęsinys iš pirmo puslapio} 

viceprezidentas, vėliau buvo prezidentu išrin
ktas. Ta proga suteiktame spaudai pasikal
bėjime, prez. Trumanas pareiškė, kad 1946 metai 
tapptąutinės politikos požvilgiu buvo sunkiausi, 
kokius jis tik beatsimenąs, išskyrus tikrąjį karą. 
Tai. sakydamas, matyt, jis turėjo minty tuo me
tu komunizmo spaudimą į laisvąjį pasaulį.. ., 

Netrukus Amerika pradėjo teikti pagalbą. 
Iš-pradžių suteikė Graikijai-ir Turkijai, o nuo 
1947- metų pagalbą teikia pagal Marshall’io 
planą. Nuo to laiko tarptautinė būklė pradėjo 
gerėti- ir ji nuosekliai gerėja.

BELGIJOJE VIS DAR VALDŽIOS KRIZĖ
Belgijoje - valdžios krizė virto karališka.. Ji 

tęsiasi: dėl • to, . kad politinės partijos nesutaria 
dėl karaliaus Leopoldo į sostą grįžimo.. Parti
jų mėginimai susitarti ir rasti kokią išeitį, ne
pasisekė. . Daug vilčių buvo dedama karaliaus 
kalbai. Manyta, kad gal jis pasiūlys kokią priim
tiną išeiti. Kalbą jis pasakė pereitą sekmadienį, 
bet ir po to klausimo sprendimas nepalengvėjo. 
Karalius pasakė, kad jei parlamentas sutars 
dėl jo grįžimo, tuomet jis laikinai galįs sosto 
atsisakyti savo sūnaus naudai.

Politinės partijos dabar sprendžia susidariu
sią naują būklę..

* D. Britanijoje panaikinta žuvų kainų kon
trolė. Dėl to kai kurių žuvų kainos smarkiai 
pakilo. ... (

* Pasklydo žinios, kad Lenkijos bažnytinė 
vyriausybė pasirušusi sutartį su krašto vyriau
sybe, kuri pripažįstanti bažnyčiai jos teises. 
Tačiau Vatikane apie tai nėra žinių ir iš viso 
abejojama, kad toks susitarimas galėjo būti 
pasirašytas, nes iki šiol nei vienas komunistų 
valdomas kraštas tokio žygio nėra padaręs. •

* Amerikos teisme, Salzburge vokietė Sell’ė , 
prisipažino išdavinėjusi rusams iš rytų pabėgu
sius žmones, apgaulės būdu vesdama juos į į 
rusų zoną. Kiti du, su ja tuo pačiu kaltinami, i 
neprisipažino.

* Vak. Vokietijos naujuose. 5 markių bankno
tuose yra atvaizduota nuoga moteris. Gyven
tojai, kovodami su moralę pažeidžiančiu reiški-. i 
niu, tai moteriai pripaišo drabužius.

* Šventųjų Metų proga iš D. Britanijos ruo- ; 
šiasi vykti apie 1000 maldininkų. Į Romą vyks 
ir Westjninsterio kardinolas Griffin’as.

* Jugoslavijos valdomoje Triesto miesto daly 
įvyko rinkimai. Pasak jugoslavų spaudą, rin
kimus laimėję titinių „italų slavų frontas”. 
Tuo tarpu visa italų spauda piktinasi rinki
mais ir kelia aikštėn faktus, kurie pažeidė ■ rin
kimų laisvę ir teisėtumą.

* Seretse Kharha’os, Britų kolonijos Afrikoj; 
Bechuanalande vienos giminės vado vardas vėl 
spaudoje minimas. Viena dėl to, kad jo gimi
nės gyvenamoje vietovėje rasti anglies klodai, 
antra, kad jam duotas leidimas penkiorps die-,; 
noms nuvykti į savo sostinę Serovą ir aplankyti 
ten gyvenančią baltąją žmoną.

* Balandžio 24 d. Amerikos kariuomenė 
šiaurinėje Karolainoje ruošia didžiausio mąsto 
manevrus, kuriuose dalyvaus 60,000 įmonių 
ir 600 lėktuvų. Bus nuleistas didžiausįąs oro 
desantas ir tuo būdu sudarytas ištikos ąrmijos 
prietiltis.

* Romoje susirinko posėdžio laisvųjų Euro
pos kraštų ir Amerikos profesinių sąjupgų at
stovų tarptautinė konferencija. Ji svarsto ko
vos planus su komunistų sabotažų vak. Europoje.

DBL SĄJUNGOS CENTRE GALIMA GAUTI 
ŠIŲ KNYGŲ:

P. Naujokaitis „Lietuvių Literatūra” 6 ŠIE1, 
J. Jankus ,,Naktis ant morų” 8 šil., V. K. Jony
nas—Monografija 15 šil., L. Dovydėnas „Mes 
ieškome pavasario” 6 šil., J. Švaistas „Paskutinį 
kartą tave klausiu” 4 šil., V. Jonikas „Pakelei-
viai” (Lyrika) 6 šil.. Naujas Testamentas 7/6 
Psalmynas 7/6, Dr. V. Jungfer „Litauen, Antliz 
eines Velkes” (vokiečių k.) 8 šil., Goethe „Die 
Leiden des jungen Werters” V. K. Jonyno iliustr. 
(vokiečių k.) 9 šil., V. Gailius Vokiškai-Lietu- 
viškas žodynas 18 šil., K. Pelėkis „Genocide 
Lithuania’s Threefold 15 šil.

DBLS Herrišon’o-Godmanston’o 
' Skyriaus valdybos sekretorę 

p-lę Zofiją ŠONAITĘ 
ir

narį p. Vincą AKELAITĮ, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikiname ir 

‘ linkime daug laimės.
j - DBLS, Hcrrison’o-Godmanston’o skyrius
1 ' i1 ■i-’yr ■; d" " '■

/ Manchester’io lietuvių meno kolektyvo

PAREŠTYTĘ

p. A. MIKALAUSKĄ

.name ir-linkime laimingo gyvenimo. .
Meno kolektyvo dalyviai

/ Manchester’!© lietuvių meno kolektyvo 
/ / i į į / dalyvę

p-lę E. KIŠIUNAITĘ
ir

DBLS-gos Manchester’io skyriaus narį
- p. P. NAVAKAUSKĄ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveiki
name ir linkime laimingo gyvenimo.

Meno kolektyvo dalyviai

ĮVAIRENYBĖS
KĄ RUSAI SLEPIA BALTIJO PAJŪRY
Ryšium su Amerikos lėktuvo dingimu, švedų 

laikraščiai pateikė keletą žinių apie rusų įsisti- 
prinimus Baltijo pajūry. Jie nurodė, kad vi
sam pajūry rusai turi įrengę radaro stočių tinkrą, 
dėl to jų pagalba gali sekti visa, kas dedasi vliš 
Baltijo jūros..

,,Aftonbladet.” nurodė, kad į pietus nuo Lie
pojos yra-viena radaro stotis, o kitos į. šiaurę, 
estų Eželio ir Dago. salose. Visu Baltijo pajū
riu, nuo Wiesmaro iki Leningrado ir rusų ka
rinės bazės Porkaloje, ties Helsinkiais, yra radaro 
stotys, sujungtos į centrą, esantį Neurupino 
mieste. Dvi. radaro stotys yra Ruehen’o, Vo
kietijoje, saloje, kurios savo sekimo akiračiu 
siekia Švedijos miestą Traleborgą ir Danijos 
Lalandą.

Visos šios stotys yra sujungtos su rusų avia
cijos aerodromais, karo laivyno bazėmis ir ra
ketinių sviedinių išleidimo vietovėmis. Tokio 
radaro stočių tinklo dėka, rusai gali netik sekti, 
kas dedasi Virš Baltijo jūros ore ir ant vandens, 
bet ir veikti, jei pasirodytų „nepageidaujamas 
svečias”.

„Expressen” tą rajoną apibudina kaip „auk
što sprogimo” vietoves ir pažymi, kad „jokie 
neprašyti svečiai ten nėra toleruojami”. Abu 
laikraščiai pažymėjo, kad ne vienas švedų ir danų 
žvejų kutens toje srityje ne kartą rusų sargybi
nių buvo sulaikytas ir nugabentas į rusų užimtus 
uostus.

Švedų karinių dalykų žinovai - atsisako tokias 
žinias aiškinti, bet neneigia, kad rusai Baltijo 
pajūryje turi radaro stotis ir raketiniams sviedi
niams . leisti įrengimus.

AR SPROGO RUSIJOJE A-BOMBA

KNYGOS, RAŠTAI
EGLUTĖ, 1950 m. Nr. 1 ir 2. Redaguoja 

Bern. Brazdžionis, leidžia Lietuvių Kultūros 
Institutas Amerikoje. Atskiro numerio kaina 
Didž. Britanijoje 2 šilingai.

Ir maži ir paaugesnieji vaikai jau turi savo 
žurnalą! Kiekvieno numerio esama po 32 pusla
pius. Šriftas naudojamas smulkus, todėl medžia
gos sutalpinama pakankamai daug. Jame esa
ma vaikams apysakaičių, pasakų, eilėraščių ir 
įvairių kitokių kitokybių. Išnaudotas kiekvie
nas kamputis. Gausu iliustracijų. Bendradarbių 
štabas didelis: L. Žitkevičius, A. Vaičiulaitis, 
J. Minelga, J. Lingis, K. Grigaitytė, J. Kuzmic- 
kis, F. Kirša, G. Tulauskaitė, V. Tamulaitis, 
V. Nemunėlis, J. Jankus, S. Zobarskas, P. Imsrys 
ir kt. Žurnalas išeina kas mėnuo.

Būtų gera, kad toji viešnia pasiektų kiekvie
nus namus, kur yra vaikų. K. Abr.

Nors pernai prez. Truman’as ir paskelbė, 
jog Rusijoje buvo susprogdinta atominė bomba 
bet atsiranda žmonių, kurie abejoja, kad Rusija 
būt tokią bombą pasigaminusi. Tokias mintis 
kelia žymūs Amerikos mokslininkai, jų tarpe 
ir James Connant’as, Harvardo universiteto 
rektorius. Jis yra nuomonės, kad rusai galėjo 
tokį sprogimą ir suvaidinti. Esą, rusai turi 
atominio išskaidymo įrengimus, kuriuose che
minis elementas yra plutonijaus radioaktyviniu 
spinduliavimu veikiamas. Tokiu būdu paveikti 
elementai radioaktyviniai spinduliuoja. Kai ku
rie tokių elementų yra labai lengvi. Tokie dai
ktai, balonu iškelti į stratosferą ir ten suspro
gdinti, spinduliavimo atžvilgiu duos panašius 
efektus, kokie būna atominei bombai sprogus.

1 Geigerio vamzdžiai arba prietaisai, kurie parodo 
radioaktyvinį daiktų spinduliavimą, kurie yra 
įtaisyti Rusijos pasieniu nuo Aliaskos iki Tur
kijos, tą patį parodys, ką parodytų ir tikrai 
atominei bombai sprogus. Vadinasi, 
pusės žiūrint, iškilo rimtas klausimas, 
sija susprogdino tikrą atominę bombą.
būti toks sprogimas ir suvaidintas.

ŠACHIŠKOS ISTORIJOS
Persijos ir Egipto šachų šeimyniniai

pasaulio spaudoje linksniuojami panašiai kaip 
Holywood’o filmų artistų. Abu minėti šachai 
buvo vedę vienas kito seseris ir abu išsiskyrę. 
Neseniai Egipto šacho Faruko meilės istorija 
ne maža vietos spaudoje buvo užėmusi. Parū
kąs paveržė vieno savo valdinio sužadėtinę ir 
dabar ruošiasi ją vesti. Ši žinia pasklydo iš 
vieno Paryžiaus madų salono, kur Egipto šachą 
sužavėjusi egiptietė užsakiusi brangią vestuvinę 
suknelę.

' Persijos šachui šiomis dienomis akibrokštą 
iškrėtė jo sesuo Fatima, ištekėdama už amžium 
jaunesnio amerikiečio studento. Dėl to jis ofi
cialiai paskelbtame rašte išsižadėjo sesers.
6 ĮSAKYMAI SOVIETINIAM RAŠYTOJUI

1. Negalvok; 2. Jei sugalvojai — nesakyk;
Jei pasakei -— nerašyk; 4. Jei parašei —

iš šios 
ar Ru- 
Galėjo

reikalai

Balandžio 29 d., Blackley Institute salėje Man- 
j Chester’io skyrius.

ruošia vakarą — šiupinį .. .
1 Pradžia 6 vai. 30 rnin., įėjimas 2/6. Progra- 
imoje dainos ir aktualijos; programai vadovauja 
į P. Masiulis. Po ■ programos šokiai.

Važiuoti nuo Cannon St. 17. 17x ir 63 už 3 p.

LAIŠKAI REDAKCIJAI
ŪKININKŲ KŪRIMOSI REIKALU

Dažnas lietuvis ūkininkas mąsto, kad kur 
nors įsikabinus vėl į žemės ūkį. Britanijoj sunku, 
todėl verta atkreipti dėmesį į Kanadą. Turint kiek 
sutaupų ir geros ūkininkavimo praktikos, galima 
būtų pradėti galvoti ten kibtis į ūkininkavimą. 
JAV taip pat yra galimybių, bet visa bėda su 
įvažiavimu, reikia laukti eilės pagal kvotą, nes 
nėra lengvatų iš čia kaip Vokietijoj į ten nu
vykti.

Štai Kanados laikraštis „Halifax Chronicle 
Herald” rašo: „Nuo 400 iki 500 apleistų ūkių 
laukia šeimininkų. Tie ūkiai prie nedidelių 
išlaidų gali pasidaryti gana pelningi.

Nuo 400—500 ūkių turi persenusius savinin
kus, kurie sutinka, pagal sutartį, kad po jų 
mirties ūkiai pereitų dabar naujam savininkui.

Šimtai ūkių, ypač Cape Breton srity, kurie 
netinka maišytam ūkininkavimui, bet tinka avių 
ūkiui.

Pagal 1941 m. surašymo duomenis, apie 1270 
ūkių buvo apleista, nors jų didelė dalis turėjo 
puikią, derlingą žemę.

Imigracijos įstaigos pageidautų ateivių, kurie 
būtų ūkininkai ir turėtų, nors mažą kapitalą.

Apsigyvenimo aktas Naujoje Škotijoje nu
mato naujai atvykusiam imigrantui 50% paskolos 
ir seniau ten gyvenantiems — 75%, kurie gali 
įrodyti savo geras būsimo piliečio ypatybes.

Daugelyje apleistų ūkių yra geri trobesiai, 
elektrą, geri keliai ir t.t. Kai kuriuos ūkius 
galima pirkti po 10 dol. už akrą, kartu su tro- 
bėsiais”.

Šitokios sąlygos būtų mums labai priimtinos. 
Todėl tenka skubiai, nes dabar pavasaris, tuo 
susirūpinti. Kurie mokame gerai angliškai 
rašyti, užmegskime ryšius su šia įstaiga: Mr. 
S. I. Lewis, Superintendant of Imigration, De
partment of Agriculture and Marketing, Truro 
Nowa Scotia, Canada. Kas gaus iš jo kokių 
žinių, būtų prašomas paskelbti „Britanijos Lie- 
tuvyje”. O kaip būtų gera, kad mes ūkininkai 
galėtum susiorganizuoti į L.Ž.Ū.S-gos skyrių. 
Iki esame pakrikę, prašome ,,Br. Lietuvį” pa
gelbėti. Mūsų agronomai ir čia ir Kanadoj, 
galėtų ateiti mums į pagalbą patarimais, padėti 
susiorganizuoti ir vienon apylinkėn susiburti. 
Būtume dėkingi. Bal. Brazdžionis

3.
Konferencijoje dalyvauja Europos ekonominio 
bendradarbiavimo organizacijos ir Marshall’io 
plano atstovai.

* Britų Maitinimo viceministeris S. Ęvans’as 
atsistatydino. Tai įvyko dėl jo kritikuotos 
ūkininkams teikiamos paramos ūkio gaminių ; 
kainų atžvilgių. Jis nurodė, kad ta parąma yra 
labai didelė ir dėl to ūkininkus stato į privilege > 
jųotą būklę. Jis kėlė reikalą primųkėjimųs 
sumažinti. Savaime suprantama, ūkininkai to- ,

DBLS Castleman’s skyriaus narį 
Joną LOPETĄ 

ir’
Miss Gwendolina NIND, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname lin
kėdami gražaus ir saulėto gyvenimo.

DBLS Castleman’o skyriaus 
■ valdyba ir nariai

neskelbk; 5. Jei paskelbei — nepasirašyk;
6. Jei pasirašei -— rašyk testamentą.

kiam dalykui buvo priešingi ir stengėsi esamą 
būklę pasitikrinti. Nauju viceministenų pas- J 
kirtas Mr. F. Willey’s, 40 m. amžiaus.-- r-

* Vak. Vokietijos federalinės valstybės kan- • 
cleris Adenauer’is aplankė Berlyną. Savo kal
boje, pasakytoje 2.000 berlyniečių, jis kėlė oku- i 
pacinio statuto peržiūrėjimo ir sąjungininkų . 
kontrolės Vokietijoje sumažinimo klausimus. : 
Susirinkusieji sudainavo imperialistinį vokiečių Į 
himną, sukeldami sąjungininkų ir saikingųjų 
vokiečių nepasitenkinimą. f

DBLS Castleman’s skyriaus narį 
Stasį PEČKAUSKĄ 

ir
Miss Sylvia KIRTON, 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname lin
kėdami gražaus ir saulėto gyvenimo.

DBLS Castleman’s skyriaus 
valdyba ir. nariai

LIETUVIŠKŲ DAINŲ IR TAUTINIŲ 
ŠOKIŲ VAKARAS — KONCERTAS 

LEICESTERY
Balandžio 29 d., šeštadienį, Leicesteryje, 

St. Peters Hall (16 1/2, King Richard’s Road. 
Miesto autobusais važiuojama iki West Bridge), 
įvyksta lietuviškų dainų ir tautinių. šokių vaka
ras — koncertas. Pradžią 16 vai. Koncertuo
ja Coventry lietuvių choras ir tautinių šokių 
grupė. Po programos šokiai, griežiant jazz- 
bandui. Į šį vakarą — koncertą kviečiami gau
siai atsilankyti Leicesteryje ir apylinkėse (Nu- 
neatone, Hiękley, Lubenhame ir kt.) gyveną lie
tuviai sų savo draugais ir pažįstamais. Co
ventry ir Leamington©. lietusiai, šio koncerto 
proga, į Leicesterį ruošia ekskursijas.

Leicesterio skyriaus valdyba

SPORTAS
STALO TENISAS

Londono lietuvių „Lithuanian A” stalo te
niso komanda buvo nuvykusi žaisti į Plaistow 
YMCA klubą savo priešpaskutinių rungtynių. 
Jos įvyko balandžio 14 d. Priešininkas buvo 
gana stiprus, nes pirmame ratelietuviai buvo 
laimėję tik 5 :4 rezultatu. Techninės pasekmės: 
Petkus — Feme 2 : 0 (21 : 17, 21 : 19), Raz
minas — Manning 2 :0 (21 : 14, 21 : 17), Būš- 
manas — Lovejoy 0 :2 (18 : 21, 18 : 21), Pet
kus — Manning 2 :0 (21 :7, 21 : 16), Buš- 
manas — Feme 0 2 (9 :21, 11 :21), Razmi
nas — Lovejoy 0:2 (17:21, 15:21), Buš- 
manas — Manning 2 : 1 (21 : 12, 19 : 21, 21 :T2), 
Petkus — Lovejoy 2:1 (11 : 21, 21 : 16, 21 : 10) 
ir Razminas — Feme 2 : 1 (21 : 19, 16 :21,;. 
21 : 17). Tuo būdu lietuviai laimėjo rezultatų 
6 :3 sustiprindami savo pirmavimą divizione.

(v.r.)

* Britanija pareikalavo atšaukti iš Londono 
vieną Vengrų atašė ir uždaryti vengrų kultūros 
institutą Londone. Toks reikalą lavintas yra lyg 
ir atsakymas į vengrų reikalavimą iš Budapešto 
atšaukti du Britų atašė ir uždaryti tęn ’Britų 
kultūros ištaiga.

♦ Singapūre pakrauta į laivą milijono dolerių 
vertės kaučuko Rusijai. Krovinį gabena britų

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius -— K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews,; London St., London, W.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiųra. 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 eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.

laivas. Printed 'by: M. Caplin <£ Co. Press ttd. 15, Dunheved North Road, Thornton Heath ' Surrey. Tel. THO 2727.

PRANEŠIMAI
KELIONĖS į ROMĄ REIKALU

Lietuviai maldininkai iš Londono į Romą 
išvyksta ankščiau numatyto laiko, būtent gegu
žės (May) 7 d. (sekmad.) 10 vai. vikaro iš Vic
toria stoties.

Šiuo laiku visi keliaujantieji prisiunčia su savo 
parašu užpildytą blanką, ne -vėliau šio mėn. 
26 d., drauge ir norimą išsivežti pinigų sumą 
savo kelionės reikalams. Pagal veikiančius įsta- 
tymus, kiekvienam bus leidžiama išsivežti ne
daugiau kaip 30 svarų.

Rašyti ir pinigus siųsti šiuo adresu: Rev. 
J. Sakevičius, 21, The Oval, Hackney Rd., Lon-; 
don, E.2. ’ ' ’
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