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LIETUVAITES LAIŠKAS 
TRYGVE’I LIE

15 metų amžiaus lietuvaitė Danutė Armonaitė, 
gyvenanti Clevelande, parašė JTO generaliniam 
sekretoriui Trygve’i Lie laišką. Ji rašo iš spaudos 
sužinojusi apie jo kelionę į Europą ir į Maskvą 
pas Staliną. Ta proga ji nori paprašyti, kad jis 
padėtų iš Sibiro išvaduoti jos motiną ir bro
liuką. Kaip motina Sibire atsidūrė, Armonaitė 
aiškina taip:

Prieš 10 metų ji su tėvais nuvyko paviešėti 
į Lietuvą. Jiems beesant ten, Lietuvą okupavo 
rusai. Atgal grįžti rusai leido tik jos tėvui ir 
jai, o motiną sulaikė, esą ji neturinti Amerikos 
pilietybės dokumentų. Lietuvoje liko motina 
su metų amžiaus broliuku, o į Ameriką grįžo 
tik ji su tėvu. Netrukus rusai motiną ištrėmė 
į Sibirą, kur ir dabar ji yra. Per visą tą 10 metų 
iš motinos jie gavę tik 2 atviruku ir vieną laišką. 
Dabar jos broliukas esąs jau 11 metų.

Išdėsčiusi šį reikalą Danutė kreipiasi į Trygve 
Lie padrąsindama jį, esą, kaip JTO sekretorius 
gali nieko, net Stalino, nebijoti.

TRANS JORDANIJA PADIDĖJO
Naujai išrinktasis Transjordanijos parlamentas 

pirmajame posėdy nutarė prijungti prie Trans
jordanijos šiaurinę Palestinos dalį, kurią yra 
Transjordanijos kariuomenė okupavusi. Tuo 
būdu Transjordanijos valstybė padidėjo. Dabar 
ji yra abiejose Jordano upės pusėse.

Toks Transjordanijos žygis, nors ir nebuvo 
nelauktas, bet vis dėl to sukėlė nepasitenkinimą 
kaimynų. Labiausia juo nepatenkinta Arabų 
Lyga, kuri Palestinos atžvilgiu turėjo kitokius 
planus. Ji norėjo, prisiderindama prie JTO 
rezoliucijos dėl Palestinos padalinimo išbalan
suoti taip, kad Jeruzalės miestas bus tarptautinė 
sritis, o iš tos Palestinos dalies, kurią yra oku
pavusi Transjordanijos ir Egipto kariuomenė, 
bus sudaryta nepriklausoma arabų Palestina, 
Jeruzalės mufčio EI Husein’o valdoma. Mufti, 
tokios galimybės laukdamas, Egipto kariuo
menės okupuotoj daly seniai sudarė laikinosios 
,,Arabų Palestinos vyriausybę” ir jos priešaky 
atsistojo. Tai tas pats muftis, pagarsėjęs legen- 
dariniais pabėgimais.

LONDONO UOSTE STREIKAS
Pereitą savaitę Londono uoste kilo darbi

ninkų streikas. Sustreikavo 3000 uosto darbi
ninkų, protestuodami dėl 3 komunistų iš Trans
porto profesinės sąjungos pašalinimo. Jie pa
šalinti už tai, kad pereitais metais buvo uosto 
darbininkų streiko organizatoriai.

Sustreikavę sudarė nelegalų streikui vado
vauti komitetą ir reikalavo padaryti uosto dar
bininkų atsiklausimą dėl pašalinimo teisėtumo. 
Transporto darbininkų profesinės sąjungos va
dovybė nesutiko, kad toks dalykas būtų daro
mas. Tuomet streikuoją pradėjo kviesti kitus 
uosto darbininkus prie streiko prisidėti. Laikui 
bėgant, streikuojančiųjų skaičius prašoko 10.000.

Darbo ministeris, atsakydamas parlamente į 
paklausimą, pareiškė kad komunistai, siekdami 
savo tikslų nė mažiausio dėmesio nekreipia į 
žalą, kokią streikas daro darbo žmonėms, jų 
šeimoms ir visam kraštui.

Dėl streiko uoste susibūrė keliasdešimt neiš
krautų laivų. Kadangi tai grėsė londoniečių 
maistu aprūpinimą sutrikdyti, uosto vadovybė 
pakvietė kariuomenę. 2000 kareivių pradėjo 
laivus iškrauti. Jei streikuoją į darbą tuoj ne
grįš, bus pakviesta daugiau kariuomenės.

PASIKEITIMAI 
ČEKOSLOVAKIJOJ

Iš Čekoslovakijos komunistinės vyriausybės 
pasitraukė paskutinis nekomunistas ministeris, 
krašto aps. min. gen. Svoboda. Oficialiai jis 
paskirtas vicepremjeru ir sporto reikalų tvarky
toju, tačiau, toks žygis už geležinės užuolaidos 

j reiškia ne ką kitą, kaip to mauro darbą, 
kurį atlikęs pašalinamas. Dabartinėj Čekoslo
vakijos vyriausybėje buvo du nekomunistai 
ministerial: Masarykas, užs. reik, min., kuris 
jš vyriausybės pasitraukė pats nusižudydamas 
ar kitų nužudytas, ir gen. Svoboda, savo poste 
laikęsis ištisus du metu iki dabar. Vieton Svo- 
bodos karo ministeriu paskirtas aršus komu
nistas Čepička, civilis.

Vatikano dienraštis „L’Osservatore Roma
no” dabar gana dažnai mini Lietuvos ir lietu
vių vardą. Progų tam, atrodo, netrūksta. Ne-

S A VAITĖS ĮVYKIAI
SOVIETAI ATMETĖ AMERIKOS NOTĄ

Rusija atsakė į Amerikos notą dėl mokomojo 
lėktuvo užpuolimo ir apšaudymo. Sovietai 
atmeta Amerikos notą, vėl teigia, kad Ame
rikos lėktuvas buvęs skraidančiosios tvirtovės 
B-29 tipo, kad nepaklausęs rusų naikintuvų įsa
kymo, pirmas šaudęs ir nulėkęs Baltijos jūros 
pusėn. Žodžiu, rusai kartoja anksčiau pareikštus 
kaltinimus ir išsisukinėja atsakomybės už lėktu
vo nušovimą. Esą, Sovietų vyriausybė neži
nanti, kas atsitiko su Amerikos lėktuvu ir, jei 
jis nukrito, tai už tai kalta esanti Amerika, 
kuri pasiuntusi lėktuvą Pabaltijy esančių rusų 
įsistiprinimus fotografuoti.

Rusai, teisindami savo pasielgimą, notoje 
sako, esą kiekviena aviacija būt panašiai pa
dariusi, kaip rusų, jei svetimas lėktuvas būtų 
įlėkęs į jos teritoriją.

Žodžiu, Sovietai ne tik Amerikos notoj iš
keltus reikalavimus atmetė, bet tą progą panau 
dojo dar kartą Ameriką užpulti ir pakaltinti 
Šią aplinkybę rusai plačiai panaudojo savo 
propagandai. Suprantama, jie keli metai savo 
gyventojams kala mintį apie anglosaksų ruošia
mą sovietų užpuolimą, bet faktų nebuvo. Da
bar šį atsitikimą savo propagandai jie naudoja 
jau kaip faktą ir toliau žmones mulkina.

Amerikoj toks įžūlus Sovietų notos tonas 
sukėlė didžiausią pasipiktinimą. Kyla klausi
mas, kokie bus tolimesni Amerikos žygiai. Pri
leidžiama, kad šis klausimas galės būti per
duotas Tarptautiniam Hagos Tribunolui, kur 
Amerika iškels skundą prieš Rusiją dėl tarp
tautinės teisės pažeidimo.

Tuo tarpu lėktuvo žuvimo įvykis tiriamas. 
Ties Gotlando sala rastoji guminė valtis pasirodė 
amerikoniška, bet ar ji priklausė žuvusiam 
lėktuvui, dar neišaiškinta. Viena, kas paaiš
kėjo, kad ji buvo ištuštinta. Paprastai valties 
kišenėse būna maisto ir vaistų. O jų nerasta. 
Ši aplinkybė leidžia manyti, kad ja besigelb- 
stinčius Amerikos lakūnus paėmė koks rusų 
laivas ir dėl to jie yra gyvi rusų nelaisvėje.

Po savaitės, netoli tos vietos, kurioj rasta 
guminė valtis, surasta radaro lapeliai, kokie 
galėjo būti žuvusiame lėktuve, o vėliau ir per
šautas lėktuvo ratas. Visi šitie daiktai dar te
betiriami ir dėl to negalima pasakyti, ar tikrai 
yra iš žuvusiojo lėktuvo.

RUSAI STIPRINA „ŠALTĄ J j KARĄ”
Po Berlyno blokados Sovietų politinis akty 

vumas Europoje buvo susilpnėjęs. Pasirodo- 
kad tuo laiku jie buvo užimti įvykiais Kinijoje 
ir dėl to šioje žemės daly didesnio aktingumo 
nerodė. Tačiau dabar, apsitvarkę su Kinija, 
vėl atsisuko į vakarus. Atrodo, kad Kremlius 
norėdamas iniciatyvą savo rankose išlaikyti, 
padarė keletą žygių „šaltajam karui” sustiprinti. 
Iš tokių žygių pažymėtimi: Amerikos moko
mojo lėktuvo nušovimas; vakarinių valstybių

Šitas paveikslas šimtmečius buvo laikomas 
kaip nežinomo dailininko kūrinys. Kai kas 
manė, kad jis yra vienas ankstyvesniųjų Ra- 
faėlio kūrinių, bet tai nebuvo įrodyta. Tik 
dabar, po akylesnio tyrimo paaiškėjo, kad jis 
priklauso Rafaėlio teptukui. Paveikslas vaiz
duoja Ievos sutvėrimą, o toliau — Adomą su 
Ieva, Kainu ir Abelių. Paveikslo siužetas ne
siderina Rafaėlio laikais buvusiai į tokius da
lykus pažiūrai, bet šiais laikais tai kūrinio vertės 
nemažina. Paveikslą į Ameriką atgabeno jo 
savininkas ir nori parduoti. Jis prašo 100.000 
dolerių, arba po 1.000 dolerių už kvadratinį 
colį.

kariuomenės iš Triesto atitraukimo reikalavimas 
ir Dardanelų klausimo iškėlimas; Čekoslova
kijos nota Amerikai dėl jos informacinių biurų 
Čekoslovakijoj uždarymo, ir įtempimo Berlyne 
didinimas gąsdinant per Sekmines komunistų 
eisena į vakarines jo dalis tikslu užimti jas.

Dėl Amerikos lėktuvo nušovimo įvyko no
tomis pasikeitimas ir tolimesnė Amerikos laiky
sena tuo klausimu nepaaiškėjo.

Rusų reikalavimas iš Triesto srities vak. 
valstybių kariuomenę atitraukti iškilo tuo metu, 
kai Triesto kaus imą pareiškė Jugoslavija su 
Italija derybom lišspręsti, nes keturios didžiosios 
valstybės nesutarė dėl kanaidato į Triesto gu
bernatorius. Todėl nesusitarė, kad rusai nesu
tiko nė su vienu pasiūlytu į gub. kandidatu. 
Dėl tos priežasties ir vak. valstybių kariuomenė 
ten yra.

Dėl Dardanelų turkai rusams atsakė tokia 
pat forma, kokia jie tą klausimą iškėlė per spau
dą, kad turkai tą sritį valdo pagal 1936 metų 
sutartį ir nemato priežasčių savo teises kam 
nors perleisti.

{ Čekoslovakijos žygį Amerika reagavo. Už 
Amerikos informacijos biurą Čekoslovakijoje, 
ji uždarė Čikagoje Čekoslovakijos gen. kon
sulatą.

Dėl ruošiamo žygio į vak. Berlyną ameri
kiečių pareigūnai pareiškė, kad vak. valstybių 
karinės pajėgos pasiruošę pavartoti ginklus, 
jei toks žygis bus daromas. Jie Berlyną gins 
ir nesiduos iš ten pašalinami.

TIESA PRIEŠ KOMUNISTINĮ MELĄ

Pereitą savaitę Amerikos prez. Truman'as ir 
užs. reik, ministeris Acheson’as pasakė Amerikos 
gyventojams kalbas, kuriose jie kvietė ame
rikiečius dar labiau suglaudinti savo gretas, 
avderiiiti pastangas ir sustiprinti vienybę, kuri 
reikalinga veikiant prieš komunizmo puolimus. 
Acheson’as įspėjo amerikiečius, kad sovietinis 
komunizmas sudaro ne tik Amerikai, bet ir 
visai civilizacijai grėsmę. O civilizacija gali būti 
tik laisvam pasauly. Jis nurodė, kad su Rusija 
tol negalima bus susitarti, kol ji agresijos neišsi
žadės. Agresijos sąvoka negali būti apribota 
karinio užpuolimo apibudinimu, bet ji apima 
propagandos karą ir slaptą laisvų kraštų iš 
vidaus sprogdinimą. Amerika nesiruošia So
vietų nepriklausomybę minuoti, tačiau ji yra 
pasiryžusi neprileisti, kad ir komunizmas JAV 
ar kitą kraštą, norintį būti laisvą, minuotų.

Prez Truman'as savo kalboje pasakė, kad yra 
pavedęs min. Acheson’ui parengti taikos reika
lams sėkmingesnio ir didesnio tiesos panaudo
jimo planą. Visur, kur skleidžiama totalinio 
komunizmo propaganda, turime prieš pasta
tyti laisvės ir demokratijos informaciją. Šitos 
pastangos bus reikalingos tiek paskirų asmenų, 
tiek ir organizacijų vaizduotės, energijos ir darbo. 
Nepakanka visas esančias priemones išnaudoti. 
Reikia išrasti ir panaudoti naujus būdus.

POLITINIŲ PABĖGĖLIŲ DAUGĖJA

Pabėgėlių skaičius iš komunizmo apvaldytų 
kraštų į vakarus vis didėja. Bėga, kas tik gali 
pabėgti, kam bolševizmas pradeda sunaikinimu 
ar į Sibirą ištrėmimu grąsinti. Vakarų Vokie
tijoje politinių pabėgėlių milijonai. Nežiųrint- 
uždangos aklinumo, bėgimas tebesitęsia. At
bėgusiems nepakanka esamų stovyklų; steigia
mos naujos.*

Žmoniškumą ir kultūrą naikinąs komunizmas 
politiniais pabėgėliais padarė tokių kategorijų 
žmones, kad komunizmo nepažįstantiems va
kariečiams nusistebėjimą kelia. Buvo stebimasi 
dėl Drezdeno choro atbėgimo. Atrodė, ką 24 
choristai ir dirigentas turi bendra su politika. 
Tačiau kai paaiškėjo, kad choras buvo verčia - 
mas persijungti ant komunizmo bėgių ir kad 
liepta jam dainuoti komunistines dainas ir vi
sokias katiušas, ir kad už nepaklausymą grėsė 
koncentracijos stovykla arba Sibiras, tik tada 
aišku pasidarė, kad choras tikrai dėl politinių 
priežasčių pabėgo.

Antrą, panašios kategorijos staigmeną, padarė 
į vakarus perbėgęs vienas vokiečių cirkas. Ir 
jis pabėgo dėl panašių priežasčių kaip choras, 
nes artistai nesutiko būti komunistinės propa
gandos įrankiai. Atrodo, kokią komunistinę 
propagandą gali varyti viela laipiojąs ekvilibristas 
ar koks „ugnies rijikas”. Tačiau komunistų 
partija reikalauja, kad ir jie komunizmą skleistų 
panašiai, kaip Rusijoje, kur visi į komunizmo 
jungą seniai yra įkinkyti ir velka.

DARBIEČIAI 5 BALSAIS 
ATSILAIKĖ

Britų parlamente, svarstant biudžetą ateinan
tiems metams, opozicija pasiūlė dvi pataisas, 
kurių priėmimas būtų reiškęs vyriausybei ne
pasitikėjimą. Per abu balsavimus vyriausybė 
gavo penkių balsų daugumą. Su konservato
riais balsavo ir liberalai. Darbiečių vyriausybė 
šį kartą atsilaikė, bet turint tokią mažą parla
mente daugumą, negalima bus ilgai prieš opo
ziciją laikytis, jei tik ji ieškos tokių progų. Ka
dangi biudžeto svarstymas dar nebaigtas, dėl. 
to gali ir daugiau panašių balsavimų būti. To
dėl vėl keliamas arba naujų parlamento rin
kimų, arba koalicinės vyriausybės sudarymo 
klausimas.

REIKŠMINGOS 
KONFERENCIJOS

Gegužės mėn. Londone bus reikšmingų kon
ferencijų eilė. Čia susitiks trijų didžiųjų valsty
bių: Amerikos, D. Britanijos ir Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeriai. Užsienio ministe
riu konferencija bus gegužės 11—13 d., paskiau — 
Atlanto valstybių tarybos, geg. 15—17 d.

Kaip iš spaudos spėjimų aiškėja, bus svarsto
ma visa eilė pagrindinės reikšmės klausimų, 
Vokietijos, vid. Rytų, Kinijos, pietų-rytų Azi
jos, vak. Europos, Austrijos, Triesto klausimai: 
taip jau ir kovos būdai su sovietų varoma pro
pagandos kampanija. Prileidžiama, kad „šalta
jam karui vesti” galės būti sudarytas koks ben
dras štabas.

Šitoms konferencijoms darbus parengti į 
Londoną atvyko ypatingasis Amerikos amba
sadorius Dr. Jessup'as. Jis čia su Amerikos 
ambasadorium Londone Douglas’u, D. Brita
nijos vicem. Strang’u, Prancūzijos ambas. 
Londone. Massigni’u pradėjo užsienio ministe
riu konferencijos parengiamuosius darbus.

Amerikos užs. reik. min. Acheson’as į Europą 
žada atvykti geg. 9 d. Prieš ministeriu konfe
renciją jis dar tarsis su Prancūzijos užs. rei. 
min. Schuman’u ir Britanijos užs. reik. min. 
Bevin’u.

ČEKOSLOVAKIJA VIS
. LABIAU IZOLIUOJASI

Čekoslovakijos valdžia pareikalavo, kad Ame
rika uždarytų savo informacinius biurus Pragoję 
ir Bratislavoje. Reikalavimą ji paremia prieš 
tai suruoštais Pragoję teisminiais spektakliais, 
iš kurių paaiškėję, kad biurai tarnaują šnipi
nėjimo reikalams. Amerika į tokį įžūlų reika
lavimą atsiliepė tuo, kad uždariusi minėtus 
biurus ji savo ruožtu pareikalavo uždaryti 
•Čekoslovakijos generalinį konsulatą Čikagoje.

Šis konsulatas yra gausingiausioje Amerikos 
čekų kolonijoje.

Toks Čekoslovakijos žygis, panašus kitų, už 
uždangos esančių kraštų, ir siekia juo labiau 
užsisklęsti nuo bet kokios vakarų įtakos.

BERLYNAS PRAŠO RINKIMU
Berlyno miestą taryba nutarė kreiptis į Ber

lyną okupuojančių pajėgų komendantus pra
šydama leisti visose keturiose miesto zonose 
padaryti laisvus rinkimus keturių valstybių 
priežiūroje.

Trijų vakarinių zonų komendantai šitam pra
šymui pritarė ir pasiūlė rusų zonos komen
dantui tą patį padaryti. Pastarasis dar neat
sakė, bet rusų oficiozas Berlyne vokiečių kalba 
„Taegliche Rundschau” tokiam sumanymui griež
tai priešinasi. Jei rusai siūlymui nepritars, tuo
met Berlyno miesto savivaldybė darys žygius, 
kad vakarinei jo daliai būtų leista prisijungti 
prie vak. Vokietijos federalinės respublikos, 
kaip dvyliktam vokiečių kraštui.

TRYGVE’S LIE KELIONE
Jungt. Tautų Org. sekr. Trygve Lie stengiasi 

suvaidinti tarpininko vaidmenį sutaikyti Rytus 
su Vakarais. Ta tema jis yra pasakęs kalbą. 
Tačiau jo siūlymai visur buvo skeptiškai sutikti. 
Nežiūrint tai, jis savo sumanymo neatsisakė ir 
išsiruošė kelionėn pas keturis didžiuosius. Prieš 
išvykdamas, jis aplankė Amerikos prez. Tru- 
maną ir užs. reik. tnin. Achesoną.

* Italijos marš. Graziani’o, Musolinio re
spublikos laikais vyriausio vado, byla netrukus 
žada baigtis. Teismas pasidarė pertrauką.
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DEMOGRAFINIS JUDĖJIMAS EUROPOJ OT BUS SMAGU
Natūralūs gyventojų skaičiaus kitimas tauto

je ar kurioje nors žemyno dalyje yra vienas pa
grindinių pradų politiniame gyvenime. Val
stybės likimas gali laikinai būti nenumatytų 
įvykių apspręstas, bet keliasdešimt metų ar ke
lių šimtmečių eigoje demografinis veiksnys vai
dina esminį vaidmenį.

Šiuo atžvilgiu, paskutinio karo metu ir po 
jo įvyko Europoje nepaprastai svarbių reiški
nių. Ištisos tautos buvo perkeltos iš vienos 
vietos į kitą, išsklaidytos ar sunaikintos Rusi
joje. Šis veiksmas tęsiasi ir dabar.

Daug aiškesnė būklė yra vakarų Europoje, 
kur judėjimas irgi buvo ypatingai gyvas dauge
liu atvejų. Europa, neskaitant Rusijos, turėjo 
1938 metais 398 milijonus gyventojų. Baltijo 
valstybių užėmimas sumažino Europos gyven
tojų skaičių 6 milijonais. 16 milijonų karo 
aukų ir 9 milijonai prieauglio per paskutinius 
dešimt metų pakeitė Europos gyventojų skaičių: 
jų teliko 385 milijonai.

Po karo įvykusios permainos pakeitė etnogra
fines tautų ribas ir iššaukė didelį gyventojų kil
nojimą. Ypatingai tai palietė vokiečių tautą, 
Iš viso, daugiau kaip 28 milijonai gyventojų 
buvo perkelta iš vienos valstybės į kitą.

Grynai natūralūs gyventojų judėjimas irgi buvo 
labai didelis. Gyventojų prieauglis tarp 1939 
ir 1948 metų, siekiąs 9 milijonų, pasiskirsto 
labai keistu būdu. Prieš karą tautų gaivalin
gumas buvo didelis slavuose, šiek tiek mažesnis 
lotyniškuose pusiasaliuose — Italijoj ir Ispani
joj — bet visiškai menkas likusioj Europos daly. 
Karas iššaukė gimimų padidėjimą vidurio ir 
šiaurės Europoje ir dar padidino tų sričių gyven
tojų tirštumą. Italijos gyventojų skaičius pa
didėjo vienu milijonu. Ispanija pakilo nuo 25,5 
milijonų iki 27,2 milijonų. .Tas pats reiškinys 
matyti Portugalijoj, kur vietoj 7,6 milijonų yra 
beveik 8,5 milijonų. Bet tose tautose gimimų 
skaičius visados buvo gana aukštas.

Daug įdomesnis yra būklės pakitimas kitose 
vakarų Europos valstybėse. Greitas gyventojų 
augimas Olandijoje dar padidėjo, jų skaičius 
pašoko nuo 8,7 milijonų iki 9,9 milijonų. Pa
sikeitimų įvyko skandinavų kraštuose, pasižy
mėjusiuose žemais gimimais. Nuostabiausia, kad 
tas reiškinys buvo lygiai smarkus Prancūzijoje, 
kur gyventojų skaičius, nežiūrint karo nuostolių 
yra didesnis kaip prieš karą ir iš 41,7 milijonų 
pakilo iki 41,9 milijonų. Dar geresnė būklė 
Anglijoje, kur vietoje 47,8 milijonų yra 50 mili
jonų.

* ♦ *
Tų reiškinių padariniai bus Europos gyvenime 

ypatingai svarbūs. Jie jau matyti dabar. Prieš 
šį karą Prancūzija buvo savo rūšies tuštuma, 
apsupta tirštai gyvenamų sričių. Lotyniškos 
pusiasalių tautos netilpo savo neturtinguose 
kraštuose ir veržėsi" iš vienos pusės į Afriką, 
iš antros į Prancūziją. Vokiečių tauta neturėjo 
kolonijų, ribojo savo emigraciją ir bandė išspręs
ti klausimą užkariavimų būdų, išplečiant savo 
ribas kaimyninių tautų žemėse. Anglija seniai 
kentė dėl perdidelio gyventojų skaičiaus, bet 
aukštas jos gyvenimo lygis sudarė blogas sąlygas 
emigracijai. Anglų tauta stovėjo beveik už 
Europos ribų.

Ši demografinė būklė duoda, jau nuo pat 
20-to šimtmečio pradžios, Europos politiniam ■ 
gyvenimui savotišką pobūdį. Savo teritorijoje 
suspausti vokiečiai stengėsi plėstis karingu būdu 
į abi puses ir sudarė nuolatinį pavojų Prancū
zijai ir slavų tautoms, taip pat ir baltams. Lo
tyniškų tautų plėtimasis buvo mažiau karingas, 
bet pietinės Prancūzijos italėj imas vertė pran
cūzus ieškoti priemonių savo sienoms apsaugoti.

Dabar būklė tapo dar keistesnė. Prancūzija 
po karo parodė nepaprastą atsparumą, didelį 
gajumą. Per paskutinius trejus metus Prancū
zijoje buvo daugiau kaip 850.000 gimimų kas
met. Bet vistik Prancūzija lieka ne tirštai gy
venamas kraštas. Tuo pat metu, Italijoj ir Is
panijoj gyventojų skaičius tampa per didelis 
pagal silpnus tų kraštų išteklius. Vokietija ne
teko savo geriausių žemės ūkio sričių. Beveik 
10 milijonų vokiečių buvo perkelta į likusią te
ritoriją. Dabartinėj Vokietijoj yra maždaug 70 
milijonų gyventojų, kurių kraštas gali išmaitinti 
normaliose sąlygose tik du trečdalius. Kaip 
nėra beveik jokių emigracijos galimumų — joks 
kraštas nenorės priimti didelio vokiečių skai
čiaus — klausimas lieka neišspręstas. Vokie
čiams maža tėra vilties atgauti prarastas sritis. 
Vokietija galėtų išmaitinti savo gyventojus tik 
esant neribotiems eksporto galimumams. Bet 
vokiečių pramonė kelia baimę Prancūzijai ir 
Anglijai. Jau nuo pat šio šimtmečio pradžios 
tarptautinė prekyba sutinka vis daugiau ir dau
giau kliūčių. Tarp dviejų karų Europoje buvo 
prieita beveik prie pilnos kiekvienos valstybės 
autarkijos. Vokietijos klausimas galėtų būti 
išspręstas tik tuo atveju, jei tarptautinis gyve
nimas prieitų prie federatyvios formos, panai
kinant tarptautinės prekybos suvaržymus. Ki
taip Vokietija su savo 70 milijonų vokiečių reiš
kia badą, netvarką ir karą.

Dabartiniu metu, vis didėjant dviejų blokų 
priešiškumui, visa šiapus uždangos esanti Euro
pa ieško vienybės. Bet demografinė būklė daro 
tą vienybę vis sunkiau įgyvendinamą. Spaudi

mas į Prancūzijos sienas iš visų kraštų, ypatin
gai iš Vokietijos pusės, tapo didesnis, kaip prieš 
karą. Jis turi palinkimą didėti. Nekalbant 
jau apie seną prancūzų-vokiečių neapykantą, šis 
spaudimo didėjimas kelia Prancūzijoje baimę ir 
nepasitikėjimą Adenauer’io siūloma unija.

Bet kurios europinės vienybės pagrindas yra 
prancūzų-vokiečių sugyvenimas, bet šis sugy
venimas, kol nėra pasikeitusios demografinės 
sąlygos, tegali būti laikinis. Šis klausimas bus 
vienas sunkiausių išspręsti busimojoj Europos 
federacijoj. Jis palies ateity Vakarų valstybių 
nusistatymą rytinių Vokietijos sienų atžvilgiu. 
Jis palies, tiesioginiu ar netiesioginiu būdu, ir 
Lietuvą. L- Kvietinskas

DĖL VEDYBŲ BIURO
Kad vedybų biuras reikalingas, kalbėti ne

tenka. Tuo reikalu jau buvo daugelio pasi
sakyta. Dabar gali būti kalba apie tokio biuro 
pobūdį.

Vaizduotė yra geras dalykas, tačiau konkre
čius reikalus svarstant, reiktų skaitytis su gy
venimo realybe. Mano manymu, p. M.N. 
straipsnio ,,Ar reikalingas vedybų biuras” an
troje dalyje („B.L.” 15 nr.) per daug nukrypo 
į vaizduotės sritį, sukurdamas „Vedybų, jauna
vedžių aprūpinimo, vedybinio gyvenimo pata
rimų ir skirybų biurą”.

Esą, V. biuras turės besituokiantiems reika
lingus įstatymus surinkti, su paaiškinimais at
spausdinti ir išsiuntinėti. Tur būt ir išversti. 
Pone M.N., šeimos teisę liečią nuostatai anglų 
kalba sudaro tris didelius tomus. Iš jų išrinkti 
ką reikia ir padaryti „vedybų vadovėlį”būtų 
didelis darbas. Jis turėtų užtrukti metus. To
kio vadovėlio nebuvo Lietuvoj ir niekas jo 
nepasigedoj nėra jo ir Anglijoj.

Tą patį galima pasakyti ir apie V. biuro pa
tarimus santuokoj ir ypač ištuokoj. Duoti 
patarimus už akių ir apgraibom, galėtų gal 
daktaras, ar kunigas, bet ne teisininkas. Tai 
būtų tas pat, kaip operacijos reikalingam li
goniui įbrukti į rankas higienos vadovėlį, vietoj 
vežus į ligoninę.

Ir vėl fondas ir dargi V. biuro žinioje. Jei 
jau steigti, tai gal tiksliau būtų vieną Šelpimo 
(ar savišalpos) fondą, nes aš galėčiau išskai
čiuoti daugelį atvejų, kur pašalpa labiau rei
kalinga, kaip naujavedžiams.

Nežinau ką darytų V. biuras pasiūlytos su
dėties (teisininkas, kunigas, gydytojas, motina, 
tėvas), jei jis eitų tik V. biuro pareigas, kaip 
tai paprastai įvairiuose kraštuose suprantama. 
Kokias „stacijas” reiktų praeiti tam pasiryžėliui, 
kuris norėtų šeimą sukurti?

Atrodo, lyg mes pirmą pasaulyje vedybų 
biurą steigiame. Jų tūkstančiai veikia ir jie 
paprasti. Sėdi žmogus, ar žmonės ir suveda 
norinčius tuoktis pagal jų pageidavimus. Svarbu 
surinkti žinias, pažinti žmonių psichologiją ir 
svarbiausia — išlaikyti paslaptį. Genijaus čia 
nereikia.

Panaši įstaiga į p. M.N. Vedybų biurą buvo 
kadaise numatyta įkurti Lietuvoje (nebuvo 
įkurta) ir turėjo vadintis, rodos, „Šeimyninio 
gyvenimo konsultacijos biuras”. J.D.

Į PARTIZANAI J^t| 
-—IŠ „SUSITIKIMO” APYSAKOS—J

(Tęsinys)

Alvydas eina ir grumiasi pats su savimi.
Naktis svajinga, tamsi ir tyli. Jis girdi sunkų 

miško alsavimą, girdi paukščio čyptelėjimą, 
apuokų sparnų lapatavimą.

Naktis nugirdo Alvydą alpinančiais burtais 
ir plėšo širdį.

Jis, šitos žemės sūnus, šito krašto sultimis 
užaugintas, eina kaip vagis ir, įtempęs ausis, 
klausosi. O taip norėtų kristi ant žalios veja- 
lės, užmigti kietu miegu ir pabusti savo kam
barėlyje, klausyti motinos niūniavimo ir atsi
kėlęs bėgti pas Indrę.

Norėtų vakare išeiti į laukus, kuždėti Indrei 
apie savo ilgesį, žiūrėti į ramiai mirgančias 
žvaigždes ir įsiklausyti jaunimo dainų fone, 
kaip ateities gyvenimo pasaką seka mylimoji.

Kaip būtų gera dainuoti amžinos vasaros 
krašte apie amžiną meilę!

Krūptelia. Prisišlieja prie medžio. Ak, tai 
vargšas zuikutis sprūstelėjo iš nakties guolio ir 
nušuoliuoja samanų patalu.

Alvydas eina toliau.
Jis, kuris mokėsi humaniškumo ir gyveno 

visų žmonių meile, šią juodą naktį eina kaip 
galvažudys, kad išsigimęs, niekšas žmogus dau
giau nespjaudytų kryžiuojamai Lietuvai į veidą.

Eina nubausti, eina išpildyti mirštančių lie
tuvių valią.

Miesto žiburiai pažadina jį iš minčių sapno. 
Valandėlę stovi ir žiūri. Pažįstamas, mielas 
miestas, žinomos krautuvės, namai, gyventojai. 
Kas dabar tuose namuose gyvena, kieno rankos 
uždega žiburius vakare?

Perbėga kelią, juodais laukais sėlina kaip 
medžioklinis šuo, artinasi prie pirmųjų namų.

Gatve skrieja sunkvežimiai. Girdėti sunkūs 
dejavimai, aimanos, net giesmės. Kartkartėmis 
nakties tylą sutrikdo rusiškas keiksmas.

Subilda daužomos durys. Vėl rusiški keiksmai 
ir patyčios.

Juodi šešėliai bėga iš miesto, žemė sudunda. 
Vienas prabėga čia pat pro jį. Vos neužkliudo.

— O gal grįžti? Gal neiti toliau? — suabe
joja Alvydas. — Ne, eisiu! Kai toks sumišimas, 
dar geriau.

Vėl perbėga kelias gatveles, skersgatvėmis 
slenka į priekį, arčiau stoties. Ten laukia jo 
draugas. Su žiniomis. Jam saugiau, — gali 
daugiau žinių sugraibstyti.

Sunkvežimiai burzgia, motorai kriokia, ūžia. 
Bet jie ne tušti: juose žmonės — iškėlę rankas, 
susispaudę, susibūrę į krūvą.

— Vilkas! — išgirsta.
— Geležinis! — atsako ir spusteli delną. — 

Kas čia per velniava? Vėl trėmimai?
— Taigi, matai! Galvatrūkčiais lekia į stotį, 

tartum kas degtų, — atsako vidutinio ūgio 
vyras. — Trumpai: išdavikas dirba; visą dieną 
ir naktį. Šiąnakt nieko nebus. Reiktų pagal
voti apie traukinio nuleidimą.

— Būtinai! — užspringsta Alvydas.
— Grįžk ir organizuok! Aš padėsiu kas ga

lima. Vilkas!
— Geležinis! — atsako Alvydas ir pasilieka 

vienas.
Tačiau negrįžta. Dar keli šuoliai, ir pro na

mų kertę mato stotį.
Sunkvežimiai tebeburzgia. Vieni važiuoja 

tušti, grįžta atgal, kiti atšamatoja su naujais 
tremiamaisiais.

Klyksmas, šauksmas, maldos ir aimanos. 
Moterys ir vaikai, jaunos mergaitės ir seniai.

Alvydas, tartum suparaližuotas, stovi vietoje 
ir negali atsiplėšti nuo žemės. Jo kojos, lyg 
medžių šaknys, rodos, įauga į lietuvišką žemę, 
pasidaro sunkios kaip švinas, sustingusios.

Kairę ranką visą laiką laiko kišenėje ir pir
štais, lyg replėmis, gniaužo naganą.

Jis nori, tartum, prisisotinti vaizdais, baisiais 
ir nežmoniškais reginiais, kad tremtinių aimanos 
draskytų krūtinę, plėšytų širdį ir degintų žūtbū
tinės kovos pašėlimu.

Alvydas mato, kaip du mongolai, laikydami 
rankose durklais žėruojančius šautuvus, stumia 
moterį kurios glėbyje klykta kūdikis. Kokių 
trejų metų berniukas, įsitvėręs jos rankos, šau
kia, rėkia ir vos bespėja bėgti.

— Pirmyn, kale, — vėl stumia ją durklu ka
reivis, ■— su savo benkartu!

-— Šuns vaike, greičiau! — griaudžia antrasis.
„Kaip ji ištvers, iš ko gyvens?” — pačios 

mintys pjausto Alvydo galvą. — „Juk ji nieko 
neturi, tik mažus kūdikius!...”

Iš sunkvežimio pasipila krūva siaubingai 
išsigandusių žmonių. Pagyvenusi moteris tveriasi 
už širdies ir sukniumba po mongolo kojomis. 
Nejuda, nesiblaško ir guli kaip numirusi.

— Mama, mamyte! — puola prie jos paaugusi 
mergaitė.

— Pasitrauk! Tegu dvesia!- — griebia mergaitę 
už rankos mongolas ir grūda į vagoną.

Pagyvenęs vyras priklaupia, bučiuoja žemę, 
rankomis rausiasi tarp akmenų ir pila smėlį' 
į nosinę. ,, '*

— Mano žeme! — dejuoja jis. — Mano 
šventa žeme!

Jaunos mergaitės eina susikabinusios į vagoną, 
kaip į dujų kamerą. Su ryšulėliais, su maišais.

Iš sunkvežimio kareivis meta pailgą baltą 
ryšulėlį. Atsitrenkęs į tvorą, net džekteli.

■—■ Mano kūdikis! Mano nelaimingas kū
dikis! — vos girdimu balsu sielvartauja moteris.

Kai paskaičiau, kad Anglijoje ruošiama lietu
vių skautų stovykla, tai lietuvišku būdu, džiaug
smu nesitverdamas, skubu juo pasidalinti ir su 
kitais ir pasisakyti kodėl džiaugiuos.

NĖRA KUR PASIDĖTI. Čia tokia mada, 
kad visi gauna atostogų. Ir suprantama, jei 
kiekvienai mašinai reikia stabtelti, reikia remon
to, tai juo labiau žmogui, kuris čia, nemoku 
tik pasakyti kiek nuo mašinos skirias. Dauge
lis, tačiau, neranda, kaip tas atostogas išnau
doti ir pasilieka vietoje. Kiti dar bando kur 
nors nuvažiuoti, pavandravoti; bet kai ten visi 
dirba, neturi laiko, kai vietos nepažįstamos, 
vadovų nėra, tai paslampinėjęs kelias dienas be 
tikslo, prisirinkęs į kišenes naujų dulkių, išleidęs 
gražią sumą sunkiai uždirbto pinigo, pardūlina 
atgal. Iš savęs, tačiau, juokčiausi, jei į stovyklą 
važiuočiau tik dėlto, kad nėra kur pasidėti. 
Stovykla man šiandien yra svarbiau, negu Lie
tuvos kariuomenei Gaižūnų poligonas. Toje 
stovykloje aš

Rasiu tėvynę. Paukščiai pavasariop, kasmet 
skrenda į namus daugintis, žydai buriasi į „ghet
to”, bendrus „dačius”, čigonai šylant kraustos 
į laukus, erdves kur nėra ponų, kur patys po
nai. Visi jie ieško ir iš dalies atranda ką pra
radę. Ir aš čia žiemuoju, kaip paukštis svetur, 
noriu būti sau žmogus, noriu atrasti ką praradau. 
Todėl iš triukšmo, dūmų, svetimo tvaiko, kaip 
Vilius Tell’is, tik laukiu laiko, kada galėsiu 
vykti į kalnus, miškų gojus, prie šnerančių upe
lių, paežerėn, gamtos prieglobsty su tokiais pat 
broliais

Sukurt lietuvišką sodžių. Turime puikių ar
chitektų, menininkų, inžinierių, stalių, daili
džių. Bemat, išaugs gatvės, vartai, namai su 
būdingais rakandais, darželiai su tvorelėmis, 
gėlynais, aikštės su ornamentika, statulomis, 
su plevėsuojančia prie citadelės —- vado būs
tinės vėliava. Per vieną, kitą dieną nereikšmin
gas, apleistas kampas darysis rojaus kampeliu, 
o man dešimčiai dienų — tėvyne. Čia viskas 
bus paprasta širdim, tartum, iš nieko sukurta 
tačiau, taip bus gražu, taip bus miela, kad net, 
nustebusiam kitataučiui, pypkė iš dantų kris, 
o su ja ir žodžiai: „puiku-schoen-marvellous”, 
net vokiškas bauer’is prašo stovyklautojų, už
baigus, neardyti tų grožybių. Taip noris kar
tais, nors susapnuoti tėviškę, o čia kur viskas
— kalba, malda, daina, virtuvė lietuviška, teks 
net pabūti.

Gims riteriai. Vaiku būdamas skaičiau apie 
Šv. Jurgio karius, kuriems iš užburtos pilies 
išvaduoti, reikia atspėti slaptingą žodį. Tas 
žodiš jau atspėtas, jo vardas „stovykla”. Čia 
daug prausimės, valysimės nuo miestiškų ir 
svetimų dulkių, kvėpuosime kvepiančia žaluma, 
daug dirbsime, būsime meistrais, gizeliais, mo
kysimės, laikysime egzaminus. Iniciatyvai, su
manumui bus plačiausia dirva; ištižimui, lep- 
šiškumui — didžiausia gydykla; o ir „karalių” 
pulkai sumažės, negi tarp brolių reiks daug ka
ralių! Barnių, koliojimosi, piktos kritikos nebus
— broliškose širdyse neapykantai vietos nėra, 
ten paukštis, žvėris — broliu bus, ten be rei
kalo nebus nuskinamas medžio lapas. Viskas 
bus kuriama iš šapelių, žabų, skujų, akmenėlių, 
smėlio; negyvi daiktai atkuriami gyvenimui; 
viskam padedama, viskas keliama, o visumos 

sąrangoj ir save. Nuo aušrinės iki trimito 
sapnams jausis giedra, mistiška sidabro varpelių 
nuotaika. Laiko, vietos išblaškyti iš lietuviškų 
pozicijų kariai, vėl pro stovyklos vartus išžy
giuos jurgiais gintaro rūmų

Mergelei Lietuvai vaduoti. Skautai gimė 
karo metu ir karių pagalbai. Sunkios dienos 
dabar tėvynei, aršiau nei karas. Lietuvis, ta
čiau, kaip ąžuois drūts ir vėtroj ir audroj! Giedria 
nuotaika sklaidys nevilties debesis. „Lauš tai, 
ko jėgos nepajėgia, sieks tai, ko vyzdis nepa
siekia!” Darbas, laužas, saulė, virtuvė šildys, 
grūdins kūną, o sielai, lietuviškai dvasiai, juk, 
bus tiek pamokų ir vis praktiškų, bus pašnekė
siu apie visų laikų didvyrius, kovas. Jausimės 
panašiai, kaip broliai partizanai tėvynės miškų 
gelmėse. Su laužo ugnies lyžtelėjimais, šių 
pašnekėsiu metu, mano gyslose miegąs kraujas 
užvirs, augs jėgos dviašmeniam kardui, slibinas 
greit savo kraujuje žus. Mums padėti.

Žengs nuo Kryžiaus Kristus, žengs medinis 
,,Dievas”, ateis iš sodybų, ujamos tautos. Ateis 
Rūpintojėliu, pakelės kryžium, o mes jį, taip 
mums brangų, taip su mumis suaugusį ištiestom 
rankom priglausime, pastatysime gražiausioj vie
toj, kur gėlės nevys, netruks širdžių, kur šaulei 
tekant ir leidžiantis visi kartu su savo Dv. Vadu, 
kuris girdėjau irgi bus, sveikinsime — „Dievs 
yr čia!” O šventas mūsų laukų kryžius Rūpinto
jėliu stebės mus siuvančius ir plušančius ir mes 
su „karaliaujančiu nuo Kryžiaus Dievu” lai
mėsime ir

Džiaugsimės. Be pranašysčių matysime pri
sikeliančią tėvynę — tokia tauta nemiršta! 
Džiaugsmui turėsime specialių valandų: skambės 
gitara, gaus armonikos, akordeonų akordai, 
risis akrobatai, ateis apsimetėliai žvėrimis, paukš
čiais, laumėmis, atsivers pasakų kraštai, įkukuos 
linksmieji broliai, geldomis atplauks redakto
riai, linksmumas eis per girias, džiaugsmas liesis, 
smagumų, širdies bus apstu. Aidas skris kaskart 
garsyn ir tolyn ir paskutinėn, jau atsisveikinimo, 
dienon susirinks jau tūkstančiai pasižiūrėti. 
Jie neatsistebės, kad štai jie griuvėsiuos, pelenuos, 
kraujuos, nenusimena, širdys šviečia, krūtinės 
plieno. Kalbės: „Nuostabiai gražiai susitvarkę, 
nuostabi programa, nuostabiai gaji, jauna tau
ta!” Mums truputį bus skaudu, nes juk ryt 
skirstysimės — paskutinis vakarėlis. Bet, juk, 
kasmet taip rinksimės ir kasmet vis didesniais 
pulkais rinksimės, nes norime gyventi.

Po kaimus šauklys, po miestus kvieslys vi
sokiais būdais visus tepasiekia, skelbdamas 
visiems šią didžiai svarbią mokyklą. Kaip tokia, 
ji visų geros valios žmonių, tėvų, globėjų, sky
rių valdybų, apygardų, centrų prašosi pare
miama. Aš pats jau šiandien, susikalbu dėl 
atostogų, tvarkausi „klamotus”, skubiai rašau 
į DERBY, 55, Byron St. — Broli Kazimierai, 
priimk ir mane. M.N.

Sukūrus lietuvišką šeimos židinį 
p-Ię A. PAREŠTYTĘ 

ir
p. A. MIKALAUSKĄ, 

sveikina ir saulėtų gyvenimo dienų linki
V. Kupstys ir V. Semaška
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
BAISIAI ĖDRUS VARIAGAS

Lietuvos komunistų partijos oficiozas „Tiesa” 
pateikia tokį vaizdelį apie vieną, iš „plačiosios 
tėvynės” į Lietuvą atsiųstą variagą ir kaip jis 
ūkiui vadovauja:

„Kretingoje buvo atkurtas tarybinis ūkis. Jo 
laukai aprėpia šimtus hektarų žemės. Pagrin
dinę bazę sudaro Tiškevičiaus žemė”.

Šitam ūkiui vadovauti 1946 metais buvo 
paskirtas patyręs specas Semionov'as. Jo ga
bumus „Tiesa” taip apibudina:

„Pasipelnyti, gerai pagyventi ■—- štai kodėl 
atėjo į šį ūkį. Jis pats yra stambiausias valsty
binio turto švaistytojas. Tik pradėjęs eiti di
rektoriaus pareigas, penkių savaičių bėgyje, 
papiovė asmeniškiems reikalams du stambius 
raguočius ir šešias avis”.

Aišku specas, nes ėda, kaip dramblys, be 
abejonės, nori „atsigriebti” iš karto už 30 metų 
,,komunistiniam rojuje” patirtą badmiriavimą. 
Toliau „Tiesa” pateikia duomenų, kaip tas 
variagas šeimininkauja. Esą:

„Direktorius griebėsi kirsti parką. Ir dabar 
Kretingos tarybiniam ūkyje naikinamas šimta
metis parkas: kertami klevai, topoliai, kedro 
pušys ir kiti retai pasitaikantieji medžiai. O iš 
puošnaus gojelio prie Darbėnų vieškelio — tik 
keli kelmai liko”.-

„Nejautresnis jis ir patiems darbininkams. 
Į kiekvieną jų priekaištą, kodėl jię, negauna už 
darbą jiems priklausančios duonos, kodėl laiku 
neišmokamos algos, kur dingsta jiems skirta 
druska, žibalas, medžiaga drabužiams, jis šiurkš
čiai atrėžia: aš čia šeimininkas ir jūs nesikiškite 
ne į savo reikalus”.

„Tiesiog nuostabu, kaip tokio „šeinininka- 
vimo” nemato partija ir vykdomasis Kretingos 
apskrities komitetas ir kodėl neužkerta tam 
kelio”.

Ko čia stebėtis, ar jam gaila svetimo krašto 
turto, ar ką jau. Pagaliau jis ne kitaip šeiminin
kauja, kaip visi variagai, atgabenti Lietuvon.

KAUNO KAPINĖSE OKUPANTAI ŠOKA
Berlyne gauta žinių apie būklę Lietuvoje. 

Ne tik ten gyvenimas pasikeitė, bet ir kai kurios 
vietovės, ypatingai, kurias okupantai buvo 
„užplanavę” pakeisti. Naikindami nepriklau
somą Lietuvą liudijančius paminklus, jie neap
lenkė nė Kauno kapinių. Kauno kapinės vi
siškai panaikintos. Paminklai pašalinti, kapai 
sulyginti, o žemesnės vietos užpiltos atvežta 
žeme. Kapinėse padarytas, atsiprašant, ,,poilsio 
parkas”; pristatyta visokių rusiškų balvonų 
bei veikėjų biustų, panašių į rusiškus „samo- 
varus”. Kapinėse yra aikštelė, kur pasimeili- 
kavę pakraščiuose „komsomolcų” porelės atėję 
šoka pagal klerkiančio garsiakalbio muziką 
„korobuškas” ir kitokius ,,plačiosios tėvynės” 
šokius.

SVARBESNIEJI PAREIGŪNAI — RUSAI
Vilniaus miesto faktinuoju valdytoju yra 

rusas A. Čistiakov’as, kuris save tituluojasi 
Vilniaus miesto komunistų partijos sekretorium, 
o Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pirmi
ninku yra P. Kareckas, jo pavaduotoju — rusas. 

Vilniaus miesto įgulos viršininkas taip pat 
rusas generolas majoras A. Olev’as, o visos

Lietuvos karinis komisaras rusas A. Smirnov’as, 
gi vadinamųjų „lietuviškų”- dalinių viršininku 
minimas V. Motieka. „Lietuviškuose” dali- 
liuose karininkai beveik visi rusai, aukštesnieji 
karininkai vieni rusai, o kareivių tarpe pusė 
rusų. I vadinamuosius „lietuviškuosius” dali
nius patenka tik tie lietuviai, kurie yra pati
kimi -komunistai, kiti karinės prievolės atlikti 
išsiunčiami į Sovietų Sąjungos gilumą. ■

VERGIJA BE POILSIO
Tarybinė spauda pilna raginimų dirbti sekma

dieniais. Štai vienas pavyzdys: ,,Žymius viršum- 
planinės medienios kiekius išvežė Pakruojo, 
Gruzdžių, Meškuičių ir kiti valsčiai. Kolūkiečiai 
viršumplaninę medieną veža raudonosiomis gur
guolėmis. Pakruojo ir Šiaulių valsčių vadovai 
paskutinį sekmadienį suorganizavo eilę raudo
nųjų gurguolių, kurios išvežė žymius viršumpla- 
ninės medienos kiekius. Pakruojo valsčiaus 
„Raudonosios žvaigždės” kolūkio brigadininkas 
drg. Palepšaitis suorganizavo raudonąją gurguolę, 
kuri per sekmadieninę talką išvežė 17 kubinių 
metrų medienos viršum plano. Šiaulių valsčiaus 
„Veiporių” kolūkio sekmadieninė raudonoji gur
guolė išvežė 15 kubinių metrų viršumplaninės 
medienos”. (Tiesa, 5O.III.28).

TAIP SAKANT, GREITOJI PAGALBA
Kaip Kaune veikia greitoji pagalba/ galima 

vaizdą susidaryti iš „Tiesos” informacijos.
„Staiga susirgo „Lima” fabriko darbininkė 

drg. Stakienė. Tuojau buvo iškviesta greitoji 
pagalba. Tačiau ji atvyko tik po keturių pakarto
tinų kvietimų — lygiai po dviejų valandų! Ne
gana to. Atvykusi gydytoja drg. Riževskaja 
(ir čia rusai įlindo. Red.) susirgusiai jokios 
pagalbos nesuteikė ir pareiškė, kad visa pa
galba, kurią ji gali suteikti, tai... parvežti .ligonę 
į namus ir paguldyti. Tik po ilgų ginčių ligonė 
buvo paguldyta mašinon ir nuvežta į II poli
kliniką”.

«
IR ATĖJŪNAI NEIŠTIKIMI PARTIJAI

Švenčionių apskr. tarybinio ūkio direktorium 
paskirtas atėjūnas Pogrebniak’as. Tačiau jo 
darbu net „Tiesa”, kuri šiaip jau giria atėjūnus, 
nėra patenkintas. Jis visiškai nesirūpinąs kol
chozų inventoriaus remonto darbais, juos palik
damas „savieigai”. Dėl šios priežasties pernai 
tebuvę aparta vos 70% kolchozinio minkštojo 
arimo. Trąktorinių darbų planas esąs visiškai 
sužlugdytas. („T.”, 1950.III.28).

POKUSAJEVAI KANKINA VISĄ APSKRITĮ
Kuršėnų apskritis atiduota valdyti iš Maskvos 

atsiųstam maskoliui Pokusajev’ui. Jam padeda 
vietinio komunistų partijos komiteto sekreto
rius, taip pat maskolis Bičkov’as. Abu pasi
žymi enkavedistiniais žiaurumais ir žmones 
labai kankina.

VYRIAUSI KREMLIAUS BERNAI
Lietuvos komunistų partijos sekretoriais da

bar yra šie asmenys: A. Sniečkus, A. Trofimo
vas, E. Ozarskis, V. Niunka. Tačiau-visus rei-
kalus praktiškai tvarko drg. Trofimovas, kuris jūsų draugystėje paguodos, ir burnoj 
ir yra nevainikuotas Lietuvos karaliukas. jaučiu tik sausą medžio skonį savo ašarų.

Nepriklausomoje Lietuvoje veikė kelios radijo 
stotys ir buvo baigiama statyti nauja, galinga 
stotis. Šiuo metu sovietai teleidžia veikti tik 
vienai Vilniaus radijo stočiai, bet ir ši trukdoma 
kitų rusų kalba kalbančių stočių, nes Vilniaus 
radijo stotis labai susilpninta. Tai padaryta są
moningai, kad lietuvius atpratinus nuo lietuvių 
kalba duodamos programos klausymo.

Vilniaus „Spindulio” spaustuve likviduota ir 
perduota komunistinei „Tiesos” leidyklai, kuri 
iš įvairių spaustuvių turi susigrobusi net tris 
rotacines mašinas. Čia dabar spausdinami 9 
rusiški ir lietuviški laikraščiai ir 3 žurnalai.

* * *
Spaudos Fondo rūmuose Kaune, Vytauto pro

spekte, įrengtas Vinco Mickevičiaus Kapsuko 
vardo poligrafijos kombinatas, kuriame dirba 
daug rusų.

* * *
Žvejybos mokykla veikia Klaipėdoje. Joje 

mokosi maskolių komunistų ir lietuvių vaikai.

APIE PRAEINAMUMĄ
i

Vladas Šlaitas

Ach! aš nemyliu nieko jau daugiau, 
tik išdraikytus rudenio voratinklius, 
tik tuos suplyšusius, kurie į purvą krinta. 
Baltoj procesijoj jie gieda man prieš mirtį amži

ną ir liūdną giesmę 
apie širdžių praeinamumą.
Ir visos gatvės būna pilnos melancholijos 
ir širdžiai artimos be galo liūdesio, 
ir gal ne liūdesio, nes horizonto pusėj 
virš purvo keliasi dangus !

PASIKALBĖJIMAS SU 
VYŠNIOMIS

Nesidangstykit: jūs visi manęs nemylit: 
šita tyla, kurią radau prieš rytą medžio vinimi 

pritvirtintą 
verandos sienoje, 
šitie keli nuvytusiais veidais 
prie lango stiklo prisiploję rudeniški lapai man 

pasakė 
kur kas daugiau nei žodžiai: jūs nemylit, 
jūs jau manęs nemylit.

Sakykit medžiai!
sakykit jūs, prie lango stiklo prisiplojusios gelto

nos vyšnios, kas padarė 
mus tokius svetimus ir tolimus?
jūs gal prisimenat? aš jus labai mylėjau tolimoj 

vaikystėje;
jei neprisimenat, štai, mūsų meilės daiktiškas 

įrodymas: 
keli sudžiūvę ir pageltę vyšnių lapai 
elementoriaus knygoje.

Kodėl gi mes šiandien nebesusišnekam?
Ach! Kad galėčiau prisimint nors vieną žodį 
anos kalbos, kurią vartodavom vaikystėj ir kuri 
priklauso mirusiam vaikų pasauliui, gal tada 
mes vėl galėtumėm susišnekėti. Vyšnios, vyšnios! 
Aš glamonėju jūsų liemenį ir ieškau

PRAŠYKITE IR GAUSITE
Saulė leidosi už kalnų. Raudona, kaip žėruo

jančios anglys. Baltos kalnų viršūnės apsipylė 
krauju. Nuo jūros kilo šaltas, staugiąs vėjas. 
Juodi debesys kilo, plaukė, grasino.

Iš tikrųjų, iš tikrųjų, sakau jums, jūs verksite 
ir raudosite, o pasaulis džiaugsis, — giliu balsu 
kalbėjo Viešpats, žiūrėdamas į kruvinas kalnų 
viršūnes, kai juodi debesys kilo nuo jūrų, plaukė, 
grąsino.

Jūs verksite ir raudosite. Ilgi, rūstūs, akia 
neužmatomi traukiniai išveš jūsų mylimuosius, 
jūsų paskutinį širdies džiaugsmą. Akla, ne
gailestinga jėga atskirs jus nuo tėviškės namų, 
pievų, miškų, laukų. Jūsų brolius išvis į miškus. 
Jūsų seses išniekins. Jūsų verkiančias motinas 
išjuoks. Jūsų tėvus nužudys. Uždarys jūsų 
bažnyčias. Jūsų vaikams įdegins į širdis nea
pykantą prieš jus. O jus pačius išmes iš pasaulio, 
kaip raupsuotuosius, ir nebus kam pasiskųst. 
Jūs verksite ir raudosite, o pasaulis džiaugsis.

* ♦ *
Saulė leidžiasi už kalnų. Raudona, kaip 

kraujas. Altajuje mūsų žmonėms trūksta van
dens. Mes geriame alų, degtinę, kavą, spjauna
me į vandenį ir keikiame neįmanomą gyveni
mą. Kazachstane trūksta* duonos. Mums trūk
sta bananų ir gulbės pieno. Už Uralo šykštu 
drabužių ir gausu speigo. Žmonės miega ant 
šlapių šiaudų ir užsikloja savimi.

* * *
Kai linksminatės, kai geriate, kai šokate, 

kai dainuojate, vieną minutę pagalvokite apie 
Karagandą, Magnitagorską, pagalvokite apie 
Jakutską ir Irkutską. Kai jums skauda rankos, 
nugaros, galvos ir širdys, pagalvokite apie kon
centracijos stovyklas. Vieną minutę. Kai vil
ties nebe daug, kai baisiai, baisiai liūdna, pri
siminkite, ko viltis ir tikėtis tiems, kurie už 
geležinės sienos. Gal būtų gera, jei mes visi 
viena širdimi, viena mintimi sujungtume savo 
darbą, savo vargus ir širdgėlą, savo kančias ir 
ilgesį su Lietuvos Miškais ir su Sibiro sniegy
nais. Gal nebūtų bloga, jei kasdien aukotume 
šitą kruviną auką už Tėvynę. Gal nepakenktų, 
jei visi kasdien sukalbėtume vieną ,Sveika Ma
rija’. Iš širdies. Už Tėvynę.

* , * *
Jūs verksite ir raudosite, bet jūsų nuliūdimas 

pavirs džiaugsmu. Ateis diena, didi šventa 
diena. Tuomet jūsų širdis džiaugsis, ir jūsų 
džiaugsmo niekas iš jūsų neatims. Dabar saulė 
leidžiasi raudona, kaip pralietas jūsų brolių 
kraujas. Juodi debesys kyla, plaukia, grasina. 
Iš tolo girdisi Viešpaties žodžiai: IKI ŠIOL jūs 
NIEKO neprašėte MANO vardu. Prašykite 
ir gausite, kad JŪSŲ DŽIAUGSMAS BOTŲ 
PILNAS. T. Bruno Markaitis, S.J.

PAMALDOS
Gegužines pamaldos Londono lietuvių bažny

čioje visą gegužės menesį, darbo dienomis, bus 
8 vai. vakaro, šeštadieniais ir sekmadieniais 
7 vai.

Bet ji negali pajudėti: du kareiviai nutveria 
ją, kaip medžio pliauską, už kojų ir rankų ir 
kiša į vagoną.

. Alvydas negali atsiplėšti nuo žemės. Jo akys 
kaip bepročio siaubingos, degančios. Kakta 
čiurkšlėmis bėga prakaitas.

Uždaryto vagono -sienos bilda nuo kumščių 
ir kojų smūgių. Kaip mirštančių paskutinis 
riksmas, vaikų, moterų ir vyrų balsai ligi už
kimimo šaukia:

— Gelbėkit! Trokštame! Vandens, nors 
lašelį vandens!

— Dieve, gelbėk! Mirštame!
— Trokštame! Vandens!... Vandens!...
Sargybiniai atidaro duris ir išleidžia du vyrus. 

Mongolas atneša jiems didelį kibirą ir lydi at
kišęs šautuvą.

Užeina už namų. Puola prie šulinio. Vyrai 
susilenkia, ištempia nugaras, paskum sklaidosi 
rankomis.

— Nejau jie taip išsekę, kad kibiro neištrau
kia?! — nesupranta Alvydas. *

Mongolas pastumia juos į šalį ir, viena ranka 
laikydamas šautavą, antrąja suka rankeną.

Staiga vienas vyras tveria kibirą, iškelia abiem 
rankom į viršų ir užsimojęs tvoja mongolui per 
galvą. Mongolas krinta, šautuvas kaip pagalys 
dženkteli, ir du vyrai pasileidžia bėgti.

Autobusai dūzgia, žmonės klykta, sargybi
niai rėkauja ir stuksi ginklais.

Staiga visas triūkšmas ištirpsta, aptyla ir 
stotyje aidi graudi, ašaras spaudžianti giesmė:

Dievas mūsų prieglauda ir stiprybė...
Giesmė vis stiprėja, liejasi kaip uraganas, 

skamba tartum visų tautų himnas Juozapato 
pakalnėje.

Gieda visi — ir vagonuose uždaryti, ir sunkve
žimiuose sugrūsti, ir perone varinėjami.

Gieda ir Alvydas... (Bus daugiau)

PRBEŠ
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AUDRA ARTĖJA... 1940 METAI
Pasirašius „Savitarpinės pagalbos” sutartį ir 

įsileidus Raudonosios armijos įgulas, atrodo, 
niekas Lietuvoje nepasikeitė. < :

Sovietų S-ga Lietuvos atžvilgiu laikosi ko
rektiškai. Lietuva prislopina viešosios nuomo
nės balsus ir stengiasi santykius išlaikyti švelnius, 
draugiškus, nesudrumstus. Spauda ir radijas 
nuolat gauna valdžios sluogsnių informacijas 
„švelninti toną ir santūriai vertinti naujų san
tykių raidą”.

Bet niekas negali prislopinti tų kalbų, kurios 
plinta iš eilinių piliečių ir žaibo greitumu aple
kia visą Lietuvą.

Kasdien nežinomų autorių paleidžiama nauji 
anekdotai, dainelės, humoras. Jau sekančią 
dieną tas viskas naujai padailinta, pataisyta ir 

■gyvenamų valandų nuotaikai pritaikyta.
Suėjimai kavinėse, restoranuose, siauri pilie

čių subuvimai neapseina be dainos, aktualijos... 
pas visus ant liežuvio „Sovietų S-ga” ir „nuogas 
raudoriarmietis”.

Kartą Konrado kavinėje, kurioje daugiausia 
ir gimė aštrios pašaipos, rašytojas P. Cvirka, 
pats aktyviai dalyvavęs „juokų kūrimo valan
doje”, išeidamas iš kavinės pareiškė: „Draugai, 
vieną dieną čia verdamą sriubą teks suvalgyti”. 
Rašytojas J. atšovė: „Tau tai jau tikrai neteks. 
Skubėk, Sovietų pasiuntinybė gavo šviežios ikros 
siuntą... Liudas Gira kibirais nešasi į namus...”

Gamta slenka į pavasarį, kraštas į karštesnių 
įvykių dienas. Kartais Kauno gatvėmis pralekia 
raudonarmiečių taradaika, o piliečiai prašneka, 
kad raudonarmiečiai atvykę degtukų dėžutę 
nusipirkti. ■ Atsiranda smalsuolių, kurie vyksta 

į Vilnių, pasiklausyti raudonarmiečių dainų, 
pasikalbėti su kariais.

V. Radiofonan pradeda lankytis Kauno kul- 
tūrbolševikai, pasisiūlo paskaitų skaityti, sovietų 
liaudies dainų koncertus surengti, lietuvius su 
Tarybų S-gos rašytojais supažindinti. Nežino
mi siuntėjai, laiks nuo laiko Radiofoną „apdo
vanoja” sovietiškų dainų plokštelėmis, litera
tūra. Programos organizavimo sektoriaus žmo
nės pradeda gauti kvietimus lankytis į Sovietų 
pasiuntinybės ruošiamas arbatėles — pašneke
sius.

Diena veja dieną: pasvarstoma karo eiga, pa- 
sibūkštaujama raudonarmiečių įgulomis, ben
dromis sienomis su Sovietų S-ga, Lietuvos atei
timi...

Vis garsiau pradedama kalbėti apie Respub
likos Prezidento vykimą į Vilnių.

Gegužės mėn. pradžioje, numatytos Respub
likos Prezidento išvykos į Vilnių proga, gaunu 
įsakymą ruoštis radijo transliacijai. Kasdien 
posėdžiai: į Radiofoną suplaukia nesuderintos 
programos. Išvykos rengėjai ir palydai pra
neša, kad tai būsiąs oficialus Prezidento vizitas 
Vilniaus krašte: su iškilmėms, paradais, kalbo
mis ir t.t., kita rengėjų dalis informuoja, kad 
išvyka būsianti neoficiali, — Prezidento ir arti
mųjų bendradarbių tylus. Antaninių proga, 
atsilankymas Vilniuje: Prezidentas oficialiai ne
galįs įžengti į Vilnių, kol svetimos valstybės 
nėra davusios Vilniaus pripažinimo Lietuvai.

Vieną rytą gauname aiškų sprendimą: Prezi
dentas į Vilnių vyks pusiau oficialiai, varda
dienio proga, dieną praleisti Vilniaus apylinkėse. 
Radijo transliacija, numatyta iš Šventaragio slė
nio, kuriame birželio 13 d. vakare, Prezidentas 
susitiks su atvykusiais vilniečiais. Programa 
išdirbta sceninga, marga, romantiška. Apskai
čiuota žingsniai, dainų tekstai, vainikų ilgis... 
viskas panašu į Gedimino sapną.

Besiruošiant švęsti Antanines, Maskvoje vyksta 
galutinis pasirengimas, mezgamas voratinklis — 
iš pagrindų pakeisti Lietuvos — Sovietų S-gos 
santykius.

Maskva, tikėjusi, kad „Savitarpinės pagalbos” 
sutartis, „dovanos” Lietuvai, raudonarmiečių 
įgulos greit turės veikti Lietuvos valstybės poli
tinę, socialinę ir ekonominę struktūrą, nusivylė. 
Vieną dieną nutilsta meilės liaupsinimas Lietuvai, 
dūmų pūtimas apie istorijoje nežinomo tauriau
sio teisingumo aktą — Vilniaus grąžinimą 
Lietuvai, ir prasideda naujos Stalino „meilės” 
scenos, sukurtos pagal planą ir grafiką.

Gegužės 26 d. patiriama, kad Molotovas, 
išsikvietęs Lietuvos ministerį Maskvoje L. Nat
kevičių, ėmęs kaltinti Lietuvos vyriausybę dėl 
šališko sudarytos sutarties „laužymo” ir patie
kęs faktų apie raudonarmiečių „dingimus” iš 
įkurtų Lietuvoje bazių...

Gegužės 29 d. ankstyboje rytinės programos 
transliacijoje, Kauno radijas paskelbia tokį 
Eltos komunikatą:

„Paskutiniu laiku įvyko tam tikras skaičius 
įvykių, kad dingdavo kariai iš Sovietų įgulų, 
esančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, pagal 
Sovietų S-gos ir Lietuvos tarpusavinės pagalbos 
paktą. Duomenys, kuriuos turi Užsienių Rei
kalų Liaudies Komisariatas rodo, kad tie din
gimai buvo organizuojami kai kurių asmenų, 
esančių Lietuvos Vyriausybės organų globoje. 
Tokiu būdu Šmargoniec, Raudonosios armijos 
kareivis, tankų brigados šoferis, š.m. gegužės 
18 d. dingo iš savo vieneto ir sugrįžęs 26 d. 
Šmargoniec pranešė vadovybei, kad gegužės 
18 d. jis buvo paimtas ir nugabentas į nepažįs 
tarnus namus, ten buvo uždarytas į rūsį, kur 
išbuvo 7 dienas. Per kelias dienas Šmargoniec 
negavo nė vandens, nė maisto. Pagrobėjai jėga, 
grąsindami nušausią, stengėsi išgauti iš jo žinių 
apie tankų brigados padėtį ir apginklavimą.
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STALINO KĖSLAI
Dar viena būdinga iš „Daily Telegraph” skel

biamų p. W. Churchill’io atsiminimų ištrauka, 
rodanti Stalino kėslus Pabaltijo valstybių atžvil
giu net tuo metu, kada visos Rusijos likimas ka
bojo ant plauko.

NAUJAS SĄJUNGININKAS
Prasidėjo Vokietijos — Rusijos karas. Buvau 

perspėjęs Staliną apie vokiečių kariuomenės 
pergrupavimą Balkanuose ir iš to galimas kilti 
išdavas.

Mes stengiamės padėti rusams kuo begalė
dami: ginklais, šaudmenimis, lėktuvais, maistu. 
Didžiausiomis pastangomis mėginau užmegsti 
asmeniškus saitus su Stalinu, kaip tai buvo 
padaryta su Roosevelt’u. Tačiau iš Stalino 
pusės teko girdėti tik priekaištus ir reikalavi
mus, retai malonų žodį. Ilgą laiką Rusija buvo 
mums tik našta, o ne pagalba kare su Vokietija.

Tuoj prasidėjo diplomatiniai nesutarimai dėl 
Lenkijos, dėl kurios mes buvome paskelbę 
karą Vokietijai. Derybos, ypatingos misijos, 
konferencijos...

DIDYSIS SĄJUNGININKAS
Sekmadienio vakaras, gruodžio 7 d. Kartu 

su manim prie stalo Amerikos ambasadorius 
Winant’as ir Roosevelt’o ypatingasis pasiunti
nys Harriman’as. Užsuku radio pasiklausyti 
9 vai. žinių. Karas Rusijoj, mūsų frontas Li
bijoj ir keletas sakinių apie tai, kad japonai 
puolė Amerikos laivyno bazes Havajuose ir 
mūsų laivus Olandų Indijoj. Nežinojom ką 
galvoti. Pavargę ir besiilsinti mūsų protai vėl 
išsitempė. Įėjęs tarnas pranešė: ,.Tikrai tiesa, 
ir mes girdėjom, japonai puolė amerikiečius”.

Buvo tyla. Lapkričio 11 d. savo kalboje 
buvau pasakęs: Jei Japonai puls Ameriką, po 
valandos Britanija paskelbs karą. Atsikėliau 
nuo stalo ir nužingsniavau į raštinę, kuri visad 
dirbo. Paprašiau sujungti su Roosevelt’u.

Po dviejų ar trijų minučių prezidentas atsiliepė. 
,,Pone prezidente, kaip dėl Japonijos?”, paklau
siau. „Pranešimai teisingi, jie mus puolė Pearl 
Harbour’e. Dabar mes lygūs”. „Tai dalykus 
suprastina. Dieve jums padėk”, atsakiau.

Ir vėl susėdom susimąstę. Mano amerikiečiai 
draugai nesijaudino ir nesiskundė. Galėjai 
pagalvoti, kad jiems lyg palengvėjo, tartum 
koks slogutis pasibaigė.

Parlamentas susirinks posėdžio tik antradienį. 
Dabar parlamento nariai išsiskirstę po visą 
salą. Patvarkiau sušaukti parlamentą ryt dieną. 
Paprašiau užsienio reikalų ministerją parengti 
Japonijai karo paskelbimo raštą, painformavau 
karo kabineto narius ir vyriausiojo štabo vadus.

Neiškenčiau nepasiuntęs draugiškų telegramų 
De Valerai, Čiang-Kai-Šekui ir Roosevelt’o 
asmeniniam sekretoriui Hary Hopkins’ui.

Te nemano niekas blogai, jei aš džiaugiausi 
Amerikos įstojimu į karą. Sunku numatyti 
įvykių eigą, bet viena buvo tikra: mes jau lai
mėjome.

Taip, mes laimėjome, nežiūrint Duenkircheno, 
nežiūrint Prancūzijos žlugimo, baisenybių Grane, 
invazijos pavojų. Neskaitant laivyno, mes juk 
buvome beveik visai neginkluoti. Dabar — per
galė mūsų. Britanija, Imperija gyvuos! Gal ir 
sužalota, bet gyvuos! Britų Imperija, Sovietų 
Sąjunga ir Jungtinės Amerikos Valstybės bend-

LINK PABALTIJO •[ 
romis jėgomis gali sutriuškinti bet kurią kitą 
pajėgą pasaulyje. Hitlerio ir Musolinio likimas 
jau nuspręstas.

Tik kvailas galėjo sakyti, kad amerikietis 
blogas karys. Aš buvau studijavęs Amerikos 
pilietinį karą. Teisingas pasakymas, kad Amerika 
yra, tartum, garo katilas, kuris užviręs kuria 
neribojamą jėgą.

Tą naktį miegojau, kaip naujai užgimęs.
Reikėjo asmeniškai pasimatyti su Roosevelt’u. 

Eden’as jau buvo pakeliui į Maskvą, Taip rei
kalai susiklostė, kad mes galime aptarti visus 
klausimus. Karo kabinetui pasitarus dėl karo 
paskelbimo, Japonijos ambasadoriui įteikiau 
oficialų ir labai mandagų laišką, pranešantį, 
kad dėl įvykusio Japonijos užpuolimo, karo 
būvis prasidėjo tarp šių dviejų valstybių. Laiškas 
baigėsi: „Su didžiausia pagarba ir aukštai
Tamstą vertindamas. Tamstos nuolankus tar
nas, Winston S. Churchill’is”.

Kai kam toks ceremoniališkas stilius nepa
tiko, bet aš maniau, kad nieko nekenkia būti 
mandagiam su žmogumi, kurį rengiesi užmušti.

STALINAS REIKALAUJA PABALTIJO 
VALSTYBIŲ

Gruodžio 12 d., aš jau keliavau į pasimatymą 
su Roosevelt’u. Kartu keliavo oro pajėgų ir 
laivyno viršininkai, keletas kitų aukštų parei
gūnų ir... visi rūpesčiai.

Iš laivo pasiunčiau Eden’ui telegramą, kad 
paragintų Staliną paskelbti karą Japonijai, bet 
tik sąlyga, jei tai nesusilpnins rusų fronto su 
Vokietija.

Eden’as telegrafavo apie pasitarimus su Sta
linu. Pastarasis iškėlė reikalavimus dėl po
karinių Rusijos sienų, būtent, atstayti 1941 
metų būvį, buvusį prieš Vokietijos — Rusijos 
karo pradžią, kiek tai liečia Pabaltijo valstybes, 
Suomiją ir Besarabiją. Sienos su Lenkija tu
rėtų eiti Kurzono linija, Rumunijoj rusų bazes 
ir kt. Už tai jis siūlė mums bazes vakarų valsty
bėse — Prancūzijoj, Belgijoj, Norvegijoj, Danijoj.

Aš žinojau apie rusų ekspansijos kėslus, bet 
reikalavimas Pabaltijo valstybių mane rimtai 
supykdė. Tuoj pat telegrafavau namo: „Sta
lino reikalavimai dėl Pabaltijo valstybių, Suo
mijos ir Rumunijos prieštarauja Atlanto Chartai,
kurią jis pats yra pasirašęs. Negali būti kalbos 
apie slaptą ar vieša sutartį tuo reikalu, nes tai 
spręsti galės tik taikos konferencija. Tegul 
Eden’as nesirūpina, jei dėl to išvyks iš Maskvos 
be fanfarų muzikos”.

Balandžio 29 d., Blackley Institute salėje 
Manchester’io skyrius.

RUOŠIA VAKARĄ — ŠIUPINĮ
Pradžia 6 vai. 30 min.. įėjimas 2/6. Progra

moje dainos ir aktualijos; programai vadovauja 
P. Masiulis. Po programos šokiai.

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

Motinos Dienos minėjimas Bradforde. Gegužės 
6 d. (šeštadienį) 17 vai. St. Marys Parish Church 
Hall, East Parade įvyks Motinos Dienos minėji
mas. Ta proga motinos garbei bus suvaidintas, 
pirmą kartą Bradforde, „Sekminių vainikas” 
ir atlikta kita programa. Vėliau — šokiai.

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti.
DBLS Bradfordo skyriaus valdyba

LIETUVIAI SVETUR
LIETUVIŲ PADĖKOS RAŠTAS ŠV. TĖVUI

Blandžio 16 d. šv. Tėvas specialioje audienci
joje priėmė Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
Vokietijoje krašto valdybos pirm. J. Balčiūną- 
šiuo metu kaip maldininką besilankantį Romoje. 
Audiencijos metu p. Balčiūnas lietuvių tremti
nių vardu įteikė šv. Tėvui adresą, parašytą lo
tynų kalboje, kuriame pareikšta Jo Šventenybei 
lietuvių tremtinių prisirišimas prie Šventojo 
Sosto ir dėkojama už visokeriopą Jo Švente
nybės dvasinę ir medžiaginę paramą lietuviams 
tremtiniams.

Šv. Tėvas, priėmęs p. Balčiūno įteiktą adresą 
padėkojo jam, o per jį ir lietuvių bendruomenei 
už gražų atminimą ir pareiškė, kad puikiai 
žinąs jam taip mielos lietuvių tautos šio meto 
kančias ir meldžiąs Visagalį, kad mėginimo 
laikas būtų sutrumpintas. Atsisveikindamas šv. 
Tėvas laimino pirmininką, o per jį ir visą lietu
vių tautą, tiek po svetimus kraštus išblaškytuo
sius, tiek tėvynėje žiaurius persekiojimus ken
čiančiuosius.

Vyskupai V. Brizgys ir V. Podolskis balandžio 
17 d. atvyko Romon. Abu gyvena Vokietijoje. 
Vyskupų kelionės tikslas — palaikyti Šv. Metų 
atlaidus. Vysk. Podolskis, kaip Lietuvių Šven
tųjų Metų Komiteto pirmininkas, perims komi
teto vadovavimą ir rūpinsis atvykstančiais Romon 
lietuviais maldininkais. Abu vyskupai žada 
Romoje būti ilgesnį laiką.

Tarptautinėje rankdarbių parodoje, kurioje da
lyvavo 27 tautų atstovai, lietuvius atstovavo 
Evangelikų Sąjungos kuopelė. I. Šemaitė ir 
I. Uhckaitė, tautiškais drabužiais apsirengusios, 
vėliau buvo atvaizduotos Kanados laikraščiuose.

16.000 lietuvių tremtinių 1949 metais per 
emigracinę Grohno stovyklą iškeliavo į JAV. 
Emigracija vyko ir per kitas stovyklas.

Aldona Ličkūnaitė — Šadaikiene, tremtyje bu
vusi Liaudies Meno ansamblio tautinių šokių 
vadovė, dabar vadovauja lietuvių tautinių šo
kių grupei Toronte, Kanadoje.

Česlovas Janusas, žymus dailininkas, atvyko 
iš tremties į Naujorką. Uoste jį pasitiko draugai.

Rašytojas A. Škėma, kuris dabar gyvena 
Brooklyne, parašė naują scenos veikalą.

Gydytojai Stasys ir Milda Budriai, kurie abu 
neseniai atvyko iš tremties, išlaikė gydytojams 
reikalingus egzaminus ir atidaro savo įstaigą 
Cicero, ILL.

Prof. Dr. A. Garmus, atvykęs iš tremties, 
dirba džiovininkų sanatorijoje Pine Crest, Salis
bury Center, N.Y.

Dedamos pastangos, kad Austrijoje gyvenan
tieji lietuviai būtų perkelti į Vokietiją ir prijungti 
prie tenai esančių lietuvių stovyklų. Austrijoje 
yra ne pilni du šimtai dar užsilikusių lietuvių. 
Anksčiau dėtos panašios pastangos nedavė 
jokių patenkinamų vaisių.

Balfo atstovu Austrijoje, išvykus Dr. S. Baliui, 
paskirtas kun. K. Razminas, arkivyskupo Skvi
recko sekretorius.

Lietuvių Dailės Paroda, paruošta lietuvių dai
lininkų Vokietijoje ir prisiųsta Amerikon, iš
statyta Waterburio miesto bibliotekoj nuo ba
landžio 22 d. Tęsis iki gegužės 6 d. Be dailės 
kurinių — tapybos, grafikos, paroda apima ir 
tautodailės dalykus. Parodą remia ryškesnieji

Waterburio amerikiečių kultūrininkai, ameri
kiečių dailininkų atstovai, kongreso atstovas, 
miesto burmistras ir lietuvių visuomenės veik
lesnieji asmenys.

Balfas kreipėsi į Amerikos vyriausybę pra
šydamas leisti veikti Vokietijoje Lietuvos kon
sulatams, kurie galės teikti teisinį ir kitokį pa
tarnavimą Vokietijoje likusiems Lietuvos pi
liečiams.

Daromi žygiai, kad Vokietijoje pasilieką lie
tuviai būtų patalpinti į vieną ar į dvi stovyklas. 
Tai palegvintų jų globojimą ir šelpimą. Tuo 
reikalu Balfas tariasi su IRO vadovybe.

Vokietijos kraštutiniai nusiteikę gaivalai, ko
munistai ir naciai, jau dabar ruošiasi kampa
nijai prieš likusius Vokietijoje tremtinius. Jų 
puolimas visu smarkumu pasireikš tuomet, kai 
IRO ir kitos organizacijos baigs tremtinius glo
boti. Vokietijoje pasilikusių lietuvių likimas 
priklausys to, kiek užsienio lietuviai jiems galės 
suteikti materialinės ir moralinės paramos.

Penki Australijos lietuviai: inž. Blažė, trys 
broliai Užubaliai ir T. Žurauskas, visi Adelaidės 
lietuviai, susidėję po 200 svarų išsinuomojo už 
20 mylių nuo Adelaidės žemės sklypą, nusipirko 
visas reikalingas mašinas ir pradėjo statyti nuo
savą plytinę. Naujuosius ir, turbūt pirmuosius 
lietuvius pramonininkus, ‘labai nustebino P. 
Australijos valdžios įstaigų ir vietos gyventojų 
nuoširdumas jų steigiamos įmonės atžvilgiu. 
Pačioj Adelaidėj lietuviai australų visuomenės 
yra labai vertinami ir gerbiami.

Agronomas Vladas Baččnas, netoli Londono 
miesto Kanadoje pirko didelį tabakui ir daržo
vėms auginti ūkį. Agr. Bačėnas yra gėlių spe
cialistas.

Vincas Kvieska jau keli mėnesiai kaip ap
sigyvenęs Chicagoje. Turi darbą, bet ne per 
geriausia sveikata.

Lietuvių Sąjunga Brazilijoj, kuriai patikėtas 
Draugijos Užsienio Lietuviams Remti turtas, 
du pastatus jau pardavė.

Du chorus turi Sao Paulo lietuvių kolonija: 
LKJ s-gos „Vyčio” ir Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės. Pirmam vadovauja F. Girdauskas, o 
su antru apie 10 metų dirbo, dabar išvykęs į
Ameriką, J. Stankūnas. Nors ir be nuolatinio 
chorvedžio antras laikosi stipriai. Chorui 
imsis vadovauti Ambrozaitis, kuris persikėlė 
iš Rio de Janeiro.

Gen. P. Plechavičius, dirbęs plieno fabrike, 
šiuo metu pasirinko naują verslą. Jis turi Chica
goje alaus atstovybę.

Pranas Kozulis, gyvenąs Kanadoje, išleidžia 
pirmą savo poezijos rinkinį „Dulkės ežere”.

Juozas Šalna surinko daug faktų, kur lietu
viai rizikuodami savo gyvybe išgelbėjo daug 
Lietuvos žydų. Medžiaga surinkta į knygelę 
„Lietuvių kova dėl žydų laisvės”. Numatoma 
ją išleisti anglų kalba.

A. Kaunas ir J. Vilutis prieš pusmetį atvykę 
iš tremties Brooklyne atidarė vaisių ir daržovių 
parduotuvę.

37 lietuvių šeimos Bass Hill, Sydnėjaus prie
miestyje nusipirko vienoj vietoj po žemės sklypą. 
Tai lietuviškos kolonijos pradžia. Kai kurie 
lietuviai sklypuose jau baigia savo namus statyti. 
Statymas vyksta talkos būdu.

Gegužės 25 d. Šmargoniec užrištomis akimis 
buvo atgabentas į miesto apylinkes ir paleistas. 
Raudonosios armijos kareivis, tos pat brigados 
šoferis Pisarev dingo gegužės 24 d. vakare, jam 
esant brigados sunkvežimių parke, jis buvo 
užpultas 6 asmenų. Užpuolikai jį sučiupo, 
uždengė jam galvą maišu, nusigabeno jį neži
noma kryptimi ir padėjo į rūsį, kur jis išbuvo 
3 dienas be vandens ir be maisto. Pagrobėjai, 
pavartodami prievartą, kvotė Pisarev apie-tankų 
brigados padėtį, ypatingai domėdamiesi vieta 
kur ta brigada turi būti perkelta.

Pisarev’ui pavyko pabėgti per vandentiekio 
vamzdį. Abiejų raudonarmiečių — Šmargo
niec ir Pisarev padėtis, — jie yra labai išvar
ginti ir sumenkę — rodo, kad jiems tekę iškęsti 
alkio. Be to, kitas įvykis buvo su kariu Buta- 
jevu, dingusiu iš karinio vieneto š.m. vasario 
mėnesį. Atsakydami į Sovietų vadovybės reika
lavimą surasti Butajevą, lietuvių valdžios or
ganai Vilniuje pranešė, kad gegužės 12 d. Buta- 
jevas nusišovė, mėginant jį suimti. Ta proga 
lietuvių valdžios organai pranešė, kad mirtis 
įvyko po revolverio šūvio į burną, tuo tarpu 
per kūno apžiūrėjimą buvo įrodyta, kad žaizda 
buvo širdies srityje. Visa eilė kitų oficialių 
lietuvių asmenų pareiškimų taip pat priešta
ravo. Įvyko dar du atsitikimai kada dingo 
sovietų kariai Lietuvoje. Š.m. gegužės 25 d. 
Užsienių reikalų liaudies komisaras Molotovas 
per Lietuvos Respublikos ministrą Maskvoje 
Natkevičių Sovietų vyriausybės vardu padarė 
pareiškimą Lietuvos vyriausybei, nurodydamas, 
kad Sovietų S-gos vyriausybė laiko tokį Lietu
vos organų laikymąsi provokacija Sovietų S-gos 
atžvilgiu, galinčia turėti rimtų pasekmių. So
vietų vyriausybė pareikalavo, kad Lietuvos 
vyriausybė tuoj imtųsi priemonių padaryti galą 
tokiems provokaciniams aktams ir kad tuoj 
imtųsi ieškoti dingusių sovietų karių. Sovietų 

vyriausybė pareiškė viltį, kad Lietuvos vyriau
sybė priima jos pasiūlymus ir nevers jos imtis 
kitokių priemonių”.

Audra artėja. Maskvoje, Leningrade ir Min
ske įvyksta nedraugingų, prieš Lietuvą nukreiptų 
mitingų — manifestacijų. Sovietų spauda ir 
radijas pradeda prieš Lietuvą kaltinimų kampa
niją.

Sovietų vyriausybės komunikatas išblaškė visas 
iliuzijas apie draugingus sovietų nusiteikimus 
Lietuvos atžvilgiu.

Skubiai sudaryta Lietuvos vyriausybės val
stybinė kompetetingų teisininkų komisija su 
Teisingumo ministeriu prof. Dr. A. Tamošaičiu 
priešakyje — sovietų primestiems kaltinimams 
ištirti, bet komisija nerado jokių provokacinių 
veiksmų prieš sovietų karius ir net patys sovietų

KAIP TU MAN, TAIP IR AŠ TAU

Nusipirko Simas dūdą — 
Seną saksofoną.
Ir pradėjo pūsti Simas 
įvairiausius tonus. 

pareigūnai negalėjo konkrečiai įrodyti komu
nikate paskleistų kaltinimų.

Į Maskvą išvyksta Ministeris Pirmininkas 
A. Merkys, o po kelių dienų ir Užsienių Reikalų 
ministeris Urbšys. Lietuva bando ieškoti išei
ties, kad kaip nors išsinėrus iš užmestos kilpos.

Lietuvą apgaubia sunkios nuotaikos. Ateina 
žinios, kad Gudijoje gausus sovietų armijos 
dalinių judėjimas. Lietuvos visuomenė išgąstinga 
ir pilna nerimo.

Iš Maskvos grįžta Ministeris Pirmininkas 
A. Merkys. Spaudos ir radijo žinios trumpos: 
„išvyko — parvyko”.

Pasigirsta nepasitenkinimo balsų dėl Maskvoje 
pasilikusio ministerio J. Urbšio, kuris nemo
kėsiąs spirtis sovietų kėslams. Pradedama iš
skaičiuoti visos Lietuvą užgriuvusios nelaimės. 

Napatinka Adomėnui 
Šitokie dalykai.
Nors jis ir kantrus žmogelis, 
Vis dėlto supyko.

Reikia išeities ieškoti, 
Jei neklauso žodžio. 
Šitie nusibodę tango 
Kepenis jau skruodžia.

Jei tai būtų 
Gal išmestų 
Bet suprato 
Ką senukas

prasidėjusios su p. Urbšio atėjimu į Užsienių 
Reikalų M-jos Valdytojus.

Dienos prabėga didelio laukimo ženkle. Gau
namos slaptos informacijos, paženklintos „įs
taigos žiniai” rodo, kad Lietuvos komunistai 
esą „parengties būvy”.

Birželio 13 d. atsistatydina Vidaus Reikalų 
ministeris gen. Skučas ir atleidžiamas Saugumo 
Departamento direktorius Povilaitis.

Vienas žymus Kauno žydas, visada pilnas 
taiklaus humoro, garsiai kavinėje pareiškia: 
,Mano brangūs vyručiai, tas vandentiekio vam
zdis, pro kurį pabėgo vienas raudongalvis, yra 
didesnis, negu jūs manote. Atminsite seno 
Chodoso žodžius, kad pro tą vamzdį subėgs 
visa raudongalvių armija... ui, aš šiandien ne
norėčiau būti Antanu...” (Bus daugiau)

Simo garbei, 
svarą, 
„muzikantas”, 
daro.
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PIRMAS LIETUVIŠKAS KREPŠINIO TURNYRAS LIETUVIU
Balandžio 15 d. liks ilgam atmintina mūsų 

sportiniame gyvenime — Halifax’e įvyko pir
masis, DBL Sporto Sąjos surengtas, lietuvių 
krepšinio turnyras.

Buvo gražus, saulėtas šeštadienio rytas, ža
dėjo turnyro pasisekimą. Pamažu mažos salės 
abu galai užpildomi žiūrovų. „Iš akies” skai
čiuojant prisirenka apie 150. Pašnibždom sklin
da spėliojimai dėl laimėtojo.

Įvyko gražus turnyro atidarymas. Žiūrovams 
triukšmingai plojant į salę viena po kitos įžy-

Antrame kėlinyje „Kovas” kurį laiką at
sigauna, bet neilgam. Kėlinys baigiamas lygio
mis 23 :23, bendru rezultatu 44 :41 „Vilnius” 
laimi.

Kadangi tai yra pirmas „Kovo” pralaimėji
mas, galutiniam laimėtojui išaiškinti, tenka 
sužaisti dar vienas rungtynes. Jau vėlus vakaras, 
bet žiūrovai nė negalvoja išsiskirstyti.

Po 15 min. poilsio k-dos išeina paskutinėm 
rungtynėm. „Koviečiai” tikisi pasiekti laimė
jimą dėl „Vilniaus” pervargimo, bet visos jų

LIETUVIŠKOSIOS RADIO VALANDĖLĖS
Šis reikalas „Aidų” 2 num. plačiai nagrinė

jamas. Liečiama tik JAV lietuvių radio 
valandėlės.

„Daugelyje JAV miestų, kur tik yra didesnė 
lietuvių kolonija, esama ir savo radio valandos 
ar pusvalandžio. Kai kuriose didesnėse kolo
nijose yra jų net po keletą.

„Naujai atvykę lietuviai pradžiunga, kad čia 
esama lietuviškos radio valandėlės. Jiems miela

giavo visos 5 k-dos. Gražios uniformos, lie
tuviški mieli krepšininkai, lietuviška visuomenė. 
Kažkoks maloniai graudus jausmas taip ir 
apėmė sielą...

Turnyrą atidarė Sporto Sąjos vadovybės 
sekretorius Steponavičius. Po jo, gražiais žo
džiais krepšininkus pasveikina DBLS-gos Hali
fax’© skyriaus pirmininkas. Tuoj prasidėjo 
žaidynės.

Pirmosiom rungtynėm į aikštelę įbėga Co
ventry’© „Apuokas” ir Bradford’© „Lithuanica 
H”. ,,Apuokas” tuoj pasirodo esąs pranašesnis 
žaidimo lygiu, bet nesėkmės lydimas metimuose. 
Šiaip taip išplėšia pergalę rezultatu 22 : 20 (8 : 7).

Antrame susitikime Halifax© „Vilnius” lengvai 
„susirodoja” su keletą rungtynių savo gyvenime 
teturėjusia Leamington’o „Briedžio” k-da 41 :20 
(24 : 8).

Trečiose rungtynėse Manchester’io „Kovas” 
susitinka su „Apuoku” ir, nesulaukęs didesnio 
pasipriešinimo, bet, iš kitos pusės, neparodęs 
ir pats nieko ypatingesnio, laimi 37 : 23 (19 : 8).

Ketvirtose rungtynėse „Briedis” tik, tik ne
sudarė staigmenos, parodęs labai didelį pasi
priešinimą „Lithuanicai”. Resultatu 36 : 31 
(17 : 11) „Lithuanica” laimi ir „Briedis” tampa 
pirmąja komanda iškritusią iš turnyro po 2-jų 
pralaimėjimų.

Ateina nekantriai lauktosios penktosios rungty
nės: susitinka favoritai „Kovas” — „Vilnius”- 
Visas pirmas kėlinys priklauso „Kovui”. Pa
rodoma tikrai gražių, puikių metimų ir „Vil
niaus” „suporteriai” pradeda netekti vilties 
dėl galimo turnyro laimėjimo. Kėlinys baigia
mas 19 : 7 „Kovo” naudai. Antro kėlinio pra
džioje dar kurį laiką vyrauja „Kovas”, bet 
pamažu iniciatyvą į savo rankas perima „vilnie
čiai” ir nuo kėlinio vidurio aikštelėje pirmauja 
,,Vilnius”. Tik dideliu įsitempimu ,,Kovas” 
pajėgia išlaikyti laimėjimą. Rungtynių rezulta
tas 39 : 33.

Po šių rungtynių be didesnio įdomumo praeina 
„Lithuanicos” ir „Apuoko” susitikimas, kur, 
laimės lydima „Lithuanica” išstumia iš turnyro 
su antruoju pralaimėjimu ,,Apuoką”. Reztff- 
tatas 41 : 34 (17 : 16).

Septintose rungtynėse susitinka minusininkų 
pusėje į finalą išėję „Lithuanica” — „Vilnius”. 
Nesiskaitydami su jokiais kaimynystės manda
gumo dėsniais, „Vilnius” be pasigailėjimo su
pliekia rezultatą 71 : 39 (28 : 18).

Ateina vienas iš dramatiškiausių, mano ma
tytų turnyrų, finalas. Dar rungtynėm neprasi
dėjus, jau žiūrovai pradėjo „rungtyniauti”: 
manchesteriečiai ir kiti „Kovo” bičiuliai susi
būrė viename salės gale, o kitame halifaxieciai 
rodė savo nuo jaudinimosi žiburiuojančias akis. 
Įbėga abi k-dos. Žiūrovų šauksmai drebina 
mažos salės langus, atrodo, jog tai būtų ne 
paprasto turnyro, bet Europos pirmenybių 
finalas.

Pradžioje' rungtynių dar atrodo, jog „kovie
čiai” pakartos savo pirmykštį laimėjimą, bet juo 
tolau juo labiau ima žaidimą vesti „Vilnius”. Pra
deda išryškėti viena iš didžiųjų „Vilniaus” per
galės priežasčių — pažinimas salės. Mažas 
dydis ir ypatingai žemas aukštis suspaudžia 
„Kovą”. Taipogi pasirodo viena iš didžiausių 
„Kovo” silpnybių — visiškas nemokėjimas 
prasiveržti per šoninį dengimą. Pamažu „Kovo” 
taktinis žaidimas virsta tik palaida kova, ir tik 
savo didesnio patyrimo dėka, „koviečiai” pa
jėgia šiaip taip laikytis prieš nepavargstančius, 
nors ir antras iš eilės rungtynes žaidžiančius, 
„vilniečius”. Puikiais metimais pasižymi Dam
brauskas ir Narbutas. I kėl. baigiasi 21 : 18 
„Vilniaus” naudai.

viltys greit žlunga: „Kovas” atrodo daugiau 
pervargęs negu „Vilnius”. Rezultatas kyla 
labai pamažu: „Vilnius” veda — „Kovas” — 
lygina ir likus 5 minutėm žaisti rezultatas lygus. 
Pasidaro aišku, jog laimės tas, kad pajėgs su
kaupti jėgas. „Vilnius” tai padaro ir „uždeda” 
porą metimų. „Kovas” jau nė nebesistengia 
išlyginti. Rezultatu 34 : 29 (17 : 15) turnyro 
laimėtoju pelnytai tampa Halifax’o „Vilniaus” 
penketukas.

Beveik 9 valandas užtrukęs turnyras baigia
mas. Sporto Sąjos sekretorius, I, II ir Hl-čios 
vietos laimėtojams įteikia dovanas ir pamažu 
nakties tylumoje išsiskirstoma į namus: Coventry, 
Manchester’is, Leamington’as, Bradford’as, Ha- 
lifax’as. V. Steponavičius

išgirsti laisvą lietuvišką žodį radio bangomis, 
kuris suvaržytas jų tėvynėje. Jie čia, perplaukę 
platųjį vandenyną, išgirsta lietuvišką dainą ir 
lietuvišką muziką. Tai jiems primena pareigą 
nenutautėti. Net ir žila senelė, atvykusi šion 
šalin prieš daugelį metų ir praradusi savo jėgas 
darbe, išgirdus radio bangomis lietuvišką dainą 
prisimena savo jaunystės dienas, susimąsto, 
pradžiunga, o kartais ir pravirksta.”

„Daug kur mes girdim kalbant, kad lietuviai 
JAV jau mirę. Klausydamiesi radio prane
šimų, mes jaučiame, kad jie dar gyvi. Iš tų 
pačių pranešimų mes patiriame, kad jie gimsta, 
mokosi, dirba, prekiauja, šaukia susirinkimus, 
linksminasi, leidžia laikraščius, turi savo moky
klas, parapijas ir vienuolynus.”

K N Y G O S, H AŠ TA I
Jurgis Kastytis Gliaudą. AVĖ AMERICA. 

Eilėraščiai. Iliustravo Vladas Vijeikis. 32 pusi. 
1950 metai. Išleido autoriaus bičiuliai.

Po ilgesnės tylos mūsų išeivijos Parnase, štai 
ir vėl susilaukėme 32 psl. dailaus leidinėlio. 
Šioje plonoje knygelėje išrikiuoti 25 eilėraščiai, 
kurių kalba pusėtinai gryna, eilėdara paken
čiama ir rimai, atrodo, parankioti ne iš sveti
mo sandėlio. Vis dėlto tai nėra didžiųjų lyrikos 
varpų gausmas, kurs šiaip ar kitaip nuteikia 
žmogų, bet pirmieji, paviršutiniški lietuvio imi
granto įspūdžiai pramonės krašto didmiestyje. 
Autorius vietomis vykusiai pajėgia surimuoti 
regimuosius dalykus, nesivargindamas, taip sa
kant, „išnešioti” jų kad ir dangoraižių paunk- 
smėje. Ištrūkęs iš niūrių DiPi barakų ir dar 
su neprislopusiu gimtojo krašto ilgesiu, nauja
jame pasaulyje jis jaučiasi lyg pritrenktas. Jis 
su baime žiūri į jį lyg į kokią plieninę, žaižaruo
jančią pabaisą ir tarpais smarkiai suabejoja dėl 
savo ištvermės, nors į pesimizmą ir nepasineria. 
Atorodo, jog jis pasitiki savo atsparumu, tik 
neapsipratimas jį labai vargina, nes toji pabaisa 
jam kartu yra ir sfinksas ir kažkas, su kuriuo 
jis pasiryžęs arčiaus susipažinti.

Štai keli jo pasisakymai:
Dar vakar taip chimeriška, 
šiandien tu prieš akis — 
čia dangiška, čia žvėriška, 
o svetima man vis.

Avė America.
Išnyro monstrų poveržiu 
betono, stiklo masės — 
esu aš tarp dangoraižių 
tarytum nusmerktasis.

Ties dangoraižiu.
Vadinasi, kol kas atrodo ne kaip tame mili

jonierių rojuje, o ypač svajojančiam „grinoriui”. 
Bet naujasis pasaulis turi ir savotiško patrauklu
mo, tik autorius dar nepajėgia įsijungti į jo 
gerybių naudojimą. Todėl jis ir skundžiasi:

Pasaulis įstabus —
aplinkui auksas, plienas.
Ir aš prieš jo stabus
bejėgis, vargšas, vienas.

Homo dipiensis.
Autorius gal per greit nori suderinti du iš 

esmės skirtingus dalykus — kapitalizmo rezul
tatus ir džiaugsmą tyrą, tai yra naudingumą su 
malonumu. Todėl nenuostabu, kad:

Ir net paminklo vyras
atsisuka supykęs,
kai sakom: džiaugsmas tyras 
tėvynėje palikęs.

Kritikanai.
Išeina taip, jog reikia turėti kantrybės, ir, jeiRICHARDS ( butchers ) LTD
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TURIME KAINARAŠČIŲ LIETUVIŲ KALBA.

nostalgija nepalauš, perspektyvos nėra jau taip 
niūrios. Amerika lieka Amerika.

Rinkinėlyje yra ir slidžiomis temomis para
šytų dalykėlių. Nepamiršti negrai, juodarasės, 
banditai, nuogybės, suvažinėtas šuo, landynės, 
deimantai, politika, gatvės merginos, skurdas ir 
prabanga. Galimas daiktas, kad visa tai nau
dojama grauduliui sukelti, bet mes, benamiai, 
jau nebesame tokie jautrūs, nes prisiverkėme 
dėl graudesnių dalykų.

Tačiau autorius yra apdairus, nes atsparu
mui prieš visokias pagundas, jis neatsisako nei 
„utility” entuziazmo, nei praranda viltį, nei 
varžosi prašyti, nes toji Amerika, jo nuomone, 
vis dėlto yra šio to verta. Agi:

Jos grožis toks natūralus,
jis šviečia man, benamiui:

jis mena man idealus 
ir žada laimę žemei.

Todėl:
Priimk mane, priimk, prašau, 
kaip svečią tau malonų —

Prašymas.
Ką* gi, reikia palinkėti autoriui pasisekimo, juo 

labiau, kad jis pasižada ir nelaiminguosius tau
tiečius Europoje remti:

Doleri, tu dolerėli, 
žalias popierėli, 
už tave, už dolerėlį 
siųsiu siuntinėlį.

Toks pažadas rasit sugundys susidomėti šia 
eilėraščių knygele ne vien liguistus dailiosios 
literatūros mėgėjus, bet ir atsargesnius popie
rinių naujagimių stebėtojus. Tačiau godų gode
lių padirginimui ir malonesnių sapnų susapna- 
vimui ji nebus slepiama po kieta tremtinio pa
galvėle, nes ji nėra tokia „radio aktyvi”, kad 
pasiektų širdį. S. L-s.

PADĖKA
. Už triūsą, pasiaukojimą ir materialinę paramą, 

rengiant Anglijos lietuvių krepšinio turnyrą, 
DBL Sporto Sąjos Vadovybė reiškia savo nuo
širdžiausią padėką: „Vilniaus” sporto klubo 
vadovui p. A. Vilučiui, p. A. Čiakui, ponioms 
M. Kavaliauskienei ir E. Čiakienei, p-lei A. 
Vaicechauskaitei, p. Bružinskui Juozui ir Aukų 
Rinkėjui (atsiprašoma, kad nežinome pavardės).

Dėkojame visiems tautiečiams turnyro žiū
rovams už suaukotas gausias aukas.

DBL Sporto Sąjos vadovybė

Nuoširdžiai dėkojame gerb. kun. J. Stepo
naičiui, Manchester’io Liet. Klubo valdybai, 
DBL S-gos Manchester’io skyr. valdybai, Ka
talikiškojo jaunimo būreliui, chorvedžiui p. S. 
Gaideliui, kolektyvo choristams vyrams, gie
dojusiems bažnyčioje, p. VI. Kupsčiui, bran
giems giminaičiams ir visiems kitiems, mora
liai bei materialiai parėmusiems mus mūsų 
vedybose, tariame nuoširdų lietuvišką ačiū.

Aldona ir Aleksas Mikalauskiai

t • » U. -r.

SPAUDA
„Tai pirmas įspūdis. Bet paklausę vieną, du, 

tris ir daugiau kartų, tose lietuviškose radio 
valandėlėse kažko pasigendam, pajuntam kaž
kokį tuštumą, banalumą. Pabosta tos pačios 
senoviškos, prieš 30 ar 40 metų įdainuotos 
plokštelių dainos. Įkyri tie patys pliki rekla
miniai pranešimai, dažnai dargi darkyta lietu
vių kalba. Pamažu pajunti, kad lietuviškos radio 
valandėlės yra per tuščios, ir supranti, dėl ko 
jų teklauso tik suinteresuoti asmenys.”

„Kodėl taip yra? Dėl to, kad daugelis radio 
programų vedėjų neturi reikiamų gabumų ir 
dar mažiau rūpinasi programos parengimu. 
Vieni tas radio valandėles veda grynai ideolo
giniais ar biznio sumetimais, kiti ir stengdamies 
(o taip dažniausiai atsitinka) negali sukultūrinti 
savo programų dėl lėšų stokos, dėl toprivers- 
ti ieškoti reklaminių skelbimų. Vadinasi, šie 
trūkumai eina ne vien iš radio programų vedėjų, 
bet taip pat ir iš lietuviškosios visuomenės supra
timo moraliai ir materialiai paremti šį kultūrinį 
darbą.”

„Taip neturėtų būti ateityje. Radio vedėjai 
turi pagerinti savo programas, o lietuviškoji 
visuomenė turi juos vispusiškai remti. Vienas 
radio valandėlės vedėjas, nors jis ir būtų didžiau
sių gabumų, bet ir norėdamas neįštengia visko 
tinkamai paruošti. Jis turi turėti pagelbininkų, 
o tokių pagelbininkų šiandieną netrūksta, tik 
reikia nuoširdžiai su jais pabendradarbiauti”.

KIEK LIETUVIŲ PRANCŪZIJOJE
Neseniai į Kanadą atvyko teisin. P. Vilutis. 

Jis gyveno Paryžiuje. „Draugui” suteiktoje 
informacijoje jis painformavo apie Prancūzijos 
lietuvius ir jų gyvenimą. Šiuo laiku Prancūzijoje 
lietuvių yra nedidelis skaičius. Su prieš karą 
atvykusiais tenka priskaityti apie 600 asmenų. 
Dauguma „senųjų” lietuvių gyvena prie Bel
gijos sienos Villerupte. Jie dirba geležies rūdos 
ar anglių kasyklose. Dalis yra Paryžiuje ir dirba 
fabrikuose.

Šio karo aukos daugumoje apsistojo Pary
žiuje, Strasburge, Milhausoje, dalis anglies ka
syklų rajonuose ir žemės ūkyje. Iš seniau gy
veną lietuviai yra šiek tiek prasigyvenę, dau
guma turi nuosavus, nors kuklius, namelius.

Prancūzijoje niekada nebuvo pabėgėlių sto
vyklų, kaip kad Vokietijoje. Todėl kiekvienas, 
patekęs į Prancūziją, nuo pat pirmos dienos 
susidurdavo su pragyvenimo problema ir ieško- 
josi duonos kąsnio fabrike, biure, mokslo įstai
goje ar šiaip įmonėje. Kai kurie inteligentai 
sugebėjo įsisprausti į biurus ar mokslo įstaigas 
ir gaudavo žymiai didesnius atlyginimus kaip 
fabrikuose. Moterims buvo kiek sunkiau. Pran
cūzijoje pragyvenimas, ir tai minimalinis, siekia 
į mėnesį iki 16.000 frankų. Iš pabėgėlių ne kiek
vienas, nedirbęs anksčiau fabrike ar anglies 
kasykloje, nesugebėjo šią sumą gauti. Dau
gumai teko pasitenkinti dviem trečdaliais mi
nėtos sumos. Restorane valgant, reikia į dieną 
mažiausia 400 frankų. Kambarys, kad ir nekoks, 
kainuoja iki 4.000 frankų mėnesiui.

Yra keletas lietuvių ir iš naujai atvykusių, 
kurie labai gerai įsikūrė Prancūzijoje. Du iš jų 
turi lėlių fabriką, vienas nemažai pinigų banke 
ir automobilį, pora asmenų turi vilas pajūryje, 
dar tūlas ūkį ir t.t. Kiti lietuviai dažnai juos 
vadina „milijonieriais”.

PRANEŠIMAI
ĮSTATŲ KOMISIJOS PRANEŠIMAS

DBLS Taryba paskyrė komisiją Sąjungos 
įstatams parengti. Ši komisija prašo visus tau
tiečius prie to darbo prisidėti savo sumanymais 
bei pastabomis. Sumanymus bei pastabas pra
šome siųsti iki gegužės 15 d. adresu: Mr. N. 
Mockus, EVW Hostel, Bishops Tachbrook, 
Leamington, Spa.

KELIAUJANTIEMS Į ROMĄ
Reikalingus kelionei dokumentus su vizomis 

ir pinigais gaus Londone išvažiavimo dieną, 
gegužės 7 d., klebonijoje, 21, The Oval, E.2, 
arba Victoria geležinkelio stoty. Išvažiuojama 
10 vai. vakare. kun. J. Sakevičius

Mano sunkiai materialinei būklei pagelbėti, 
aukojusiems: DBL S-gos Elmbridge sk. £ 2.6.0, 
DBL S-gos Brockworth sk. £ 3.5.6 ir p. B. Braz
džioniui £ 1.0.0, tariu nuoširdų ačiū.

S. Račkauskas

Liverpooly, Šv. Jurgio koncerto programą 
atlikusiems: p. A. Merkelienei — taut, šokių 
šokėjams, p. J. Vasiliauskui — Lowtono meno 
grupei, p. F. Ramoniui — visiems dainininkams 
nuoširdžiai dėkoja — Liverpoolio lietuviai

Reikalinga lietuvė virėja anglų kunigo šeimai 
(netoli Londono). Geros sąlygos ir atlygini
mas. Kreiptis į DBL Sąjungą, pridedant gy
venimo aprašymą.

— Tuščia? Sukčiai! Reklaminiam lapely tynė 
buvo su mergina.

5
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TRUMPOS NAUJIENOS ĮVAIRENYBĖS
* 15 vak. Vokietijos parlamento narių iš

vyko į Ameriką, kur jie 5 savaites tirsią krašto 
valdžios ir savivaldybių administraciją.

* Rusijai reikalaujant, Norvegija uždraudė 
1 kilom. Rusijos pasieny norvegams laikyti 
fotogr. aparatus ir toje srityje naudoti juos.

* Ralph Kastner’is, rytinės Vokietijos prem
jero sūnus, su visa šeima atbėgo į vak. Berlyną. 
Atbėgo dėl to, kad rusų okup. Vokietijos daly 
sunku gyvent, jei nesi komunistas. Niekas ten 
nežino, kada bus suimtas.

* Vak. Vokietijos vyriausybė tariasi su ke
liomis pietų Amerikos valstybėmis dėl 100.000 
vokiečių, iškeltų iš rytų, apgyvendinimo.

* Jugoslavijos karalius Petras, dabar esąs 
Ispanijoje, pareiškė, kad Titas apgavo Staliną, 
bet galų gale jie gali susitarti ir visus kitus ap
gauti.

* Amerikos akių specialistai, metus tyrę te
levizijos įtaką matymui, pareiškė, kad ji neigia
mai veikia matymą, sukeldama vad. „višta- 
lakčius”, t.y. tokį akių susilpnėjimą, kad sute
mus žmogus nieko nemato.

* Po savaitės kovų, kinų komunistai užėmė 
kinų nacionalistų valdytą Hainamo salą. Ši 
sala yra netoli britų valdomo Hongkongo ir 
kinų nacionalistų buvo naudojama kaip bazė 
kinų komunistų valdomiems miestams puldi
nėti.

* Ryšium su pasklydusiom abejonėm, dėl 
Rusijoje išsprogdintos atominės bombos, ku
riose daryta prielaidos, kad galėjo būti toks 
sprogimas ir suvaidintas, atsiliepė kongreso 
narys Elston’as, Kongreso Atominės Komisijos 
narys. Jis pareiškė, kad žinomos ir tos bombos 
sudėtinės dalys, kuri Rusijoje buvo susprogdinta.

* Šv. Metų proga Romoje padidėjo svetim
šalių lankymasis, kartu padidėjo ir kišeninės 
vagystės. Dėl to policija dabar turi labai daug 
tokios vagystės atsitikimų. Pasirodo „darbuo
jasi vietiniai specialistai”. Jie tuština ne tik 
kišenes, bet vienam net batus nuavė, kada jis 
ant suolelio sėdėdamas snusterėjo.

* Rytinėje Indonezijoje kilęs sukilimas nu
malšintas. Sukilėlių vadas, Indonezijos kap. 
Azis’as suimtas, o jo daliniai nuginkluoti.

* Čekoslovakijoje oficialiai paskelbta, kad 
visi vienuolynai būsią patuštinti nuo vienuolių, 
o vienuolynai paversti gyvenamom patalpom.

* Netrukus į Vokietiją atvyks Abisinijos ko
misija, kuri DiPi tarpe ieškos įvairių specialistų. 
Abisinija numato įsileisti apie 150 DiPi.

* Rytų Vokietijoje oficialiai įvesta priverstino
darbo tvarka, panaši kaip kituose Rusijos sate- 
litiniųcv ir pač+j P usijj'i. >

* Persijos šachas, išsižadėjęs sesers dėl to, 
kad ji ištekėjo už amerikiečio, po savaitės iš
sižadėjimą atšaukė ir paaiškino, kad tai padaręs 
po „apsimąstymo” ir kai gavo daugiau žinių 
apie sesers „žygį”.
įjį * Iš rytų ištremti į vak. Vokietiją vokiečiai 
yra susibūrę į atskirą organizaciją. Jos nariai 
turi atskirą ženklelį.

* Pereitą sekmadienį Vienoje, šv. Stepono 
katedroje šventinant į vyskupus kun. F. Ja- 
chym’ą, staiga atsisakė šventinamasis nutraukė 
apeigas ir pareiškė, kad nesijaučia tinkamas 
būti vyskupu ir išėjo iš katedros.

* Kaire įvykę ispanų rusų pasitarimai dėl 
santykių Ispanijos su Rusija užmezgimo. Buvęs 
aptartas ir Rusijoje esamų ispanų belaisvių 
grąžinimo klausimas. Ispanai yra buvusios 
„žydriosios divizijos” kariai, kurie rytuose ka
riavo vokiečių vadovybėje. Ispanų žiniomis, 
tos divizijos karių Rusijoje esą apie 6.000, bet 
rusai teranda tik 1.000.

* Denvery, Amerikoje, 84 metų seniui pra
dėjo dygti nauji dantys. Jis tvirtina, kad taip 
atsitinka jau trečią kartą jo gyvenime ir mano 
dėl to, jog jis čiulpia tabaką.

* Gyvulių skiepijimas nuo miego ligos rytų 
Afrikoje neduoda laukiamų vaisių. Iš 60 pas
kiepytų raguočių 58 krito cėcė musei įkandus.

* Šiomis dienomis komunistų būrys, apie 
50 žmonių, įsiveržė į kariuomenės dirbtuves 
Bordo mieste ir sunaikinęs keletą sunkvežimių 
dingo. Tokių atsitikimų yra buvę ir kitose 
vietose. Vadinasi, nepalankių komunistams 
laikraščių draskymo praktika buvo repeticija 
didesniems dalykams naikinti.

* D. Britanijoje ruošiamasi padidinti National 
Assistance Board pašalpas: vedusiems 3 šil. 
6 penus, nevedusiems — 2 šil. per savaitę.

* Dabar prasidėjusiam D. Britanijoje maiti
nimo periode mėsos konservai ir kondensuotas 
pienas bus parduodamas laisvai, be punktų.

* Pereitą sekmadienį žydų valstybė -— Izraelis 
minėjo antrąsias nepriklausomos valstybės pas
kelbimo metines. Per tą laiką į Izraelį atvyko 
apie 400.000 ateivių.

* Bekerly, Amerikoje, atominės energijos dirb
tuvėse kilo didelis gaisras, kuris sunaikino dalį 
įrengimų. Gaisro priežastis tiriama.

* Vokietijoje įsteigta nauja, iš už geležinės 
užuolaidos kraštų atbėgantiems- politiniams emi
grantams, stovykla.

* Antverpeno uoste belgų policija turėjo 
kelis susirėmimus su komunistais darbininkais, 
kurie protestavo prieš Amerikos ginklų iškro
vimą. Tuo tarpu į Belgiją dar nė vienas laivas 
iš Amerikos su ginklais neišplaukė.

* Šv. Metams atžymėti, Vatikanas išleidžia 
monetų seriją. Vienoje monetos pusėje bus 
šv. Tėvo portretas, kitoje — taikos simbolis: 
balandis su alyvų šakele.

* Britų sprausminis keleivinis lėktuvas „De 
Havilland Comet” tipo rekordiniu greitumu iš 
Anglijos nulėkė į Kairą. Kelionėje jis išbuvo 
tik 5 vai. 8 min. 37 sek.

* Zalcburge, Austrijoje, teismas nubaudė vo
kietę Sell’e ir du austrus jos bendrus, už išeivių 
iš už geležinės uždangos grobimą ir išdavinėjimą 
j ų rusams. Sell’ė nubausta 7 metus kalėti, o jos 
bendrai — po 8. Ketvirtasis gaujos narys, ko
munistas Bair'as pabėgo į rusų zoną ir iš ten 
šmeižia amerikiečius.

* Graikijos vyriausybė nutarė uždaryti Mikro- 
nisos saloje esančią stovyklą, į kurią buvo siun
čiami komunistai ir kiti priešvalstybiniai bei 
kriminaliniai gaivalai. 3.000 ten laikomųjų 
tuojau paleidžiama, o likusių 5.000 bylas peržiū
rės speciali komisija.

* Arabų Lygos gen. sekretorius Azam'as 
Paša pareiškė, kad arabų kraštai, norėdami 
palaikyti savo politinę pusiausvyrą, Rusijai 
turės ištiesti ranką.

* Už geležinės užuolaidos teisminiai spektak
liai tebesitęsia. Dabar toks teismas Bukarešte 
kaltina penkis rumunus, buvusius Britų ir Ame
rikos atstovybių tarnautojus už šnipinėjimą 
anglosaksams.

* Sovietų ambasadorius Paryžiuje Bogomo- 
lov’as atšauktas į Maskvą ir paskirtas užs. reik, 
viceministeriu. Iki šiol sovietai turėjo 4 užs. 
reik, viceministerius: Gromyką, Malik’ą, Zorin’ą 
ir Gusiev’ą.

* Pietų Afrikos vyriausybė ruošiasi kraštą 
suskirstyti sritimis, kuriose galės gyventi arba 
baltieji, arba spalvuotieji. Gyventojų atrinkimas 
pagal odos spalvą, turės įvykti laike vienų metų.

* Vak. Vokietijos parlamentas priėmė įsta
tymą, kuriuo sumažinami didesnį ir vidutinį 
atlyginimą gaunantiems molesčiai. Sąjungininkų 
aukštoji komisija šio įstatymo nepatvirtino, 
motyvuodama, kad toks žygis padidins pra
banginių prekių pareikalavimą, o tai reikš im
porto padidėjimą ir galų gale reikės didesnės 
paramos Vokietijai iš Marshall’© plano. Vo
kiečiai sąjungininkų vetui priešinasi. Atrodo, 
ginčas bus išspręstas kompromisu.

Išvažiavimo deliai, Londone parduodami 8 gyv. 
kambarių, su rūšim, virtuve ir kitais patogumais, 
su visais baldais ir patalynėmis namai. Savaiti
nės pajamos — 11 svarų iš nuomininkų. Teirautis 
telef. CLI 2827 arba laišku: ,,B. Lietuvis” V' 6

29 m. amžiaus lietuvis, amatininkas, aukštas, 
tamsus, vedybų tikslu nori susipažinti su lietu
vaite iki 26 m. amžiaus. Atsakysiu į rimtus 
laiškus (pageidaujama ir fotografijos): N. Gluos
nis, YMCA Hostel, Motcombe, Shaftesbury, 
Dorset.

Lietuviu Socialinis ir Sporto klubas, 345a, 
Victoria Park Road, London, E.9, gegužės 6 d. 
pirmą kartą

RUOŠIA MUGĘ
arba „bazarą” ir kviečia talkon visus lietuvius, 
senus ir jaunus, seniai ar naujai atvykusius 
Visi prašomi prisidėti: penais, šilingais ar sva
rais. O kuriems tai nepatogu, tai ir kitais daiktais, 
kurie namuose ne taip reikalingi. Kokie daiktai 
mugei gali tikti patys nuspręsite pažiūrėję savo 
spintose bei kitose vietose namie, pav.: knygos, 
šaukštai (mediniai ar auksiniai — nesvarbu), 
padėvėti drabužiai, megstiniai ir kita, viskas 
tiks mugei. Viską prašome nešti ar siųsti klu
bui.

Ypač prašomos moterys, kurios mugei gali 
pateikti puikių kepsnių ir pyragaičių.

Visi į talką. Klubo sekretorius visus maloniai 
priims ir bus dėkingas. Kas negalėtų skirtų 
daiktų atnešti, prašomas pranešti; daiktus klubas 
atsiims. Po muges — šokiai.

Lietuvių Sporto ir Socialinio 
klubo komitetas

Dėmesio! Balandžio 29 d. Halifaxe įvyks 
visų D. Britanijos lietuvių stalo tenisininkų tur
nyras, išaiškinti 1950 metų lietuvių stalo teniso 
meisteriui. Dalyvauja visi pajėgiausi stalo te
nisininkai.

Turnyras bus YMCA patalpose, Crossley St., 
Halifax. Pradžia 12 vai., pabaiga apie 18.30 vai.

Kviečiame visus atsilankyti.

Atvirukai su kunigaikščių: Gedimino, Kęstučio 
ir Vytauto atvaizdais, pritaikyti siųsti paštu be 
vokų. Kaina — 5 penai vienetui. Užsakantiems 
20 ir daugiau vienetų — 10% komiso. Atvirukų 
pavyzdžiai išsiuntinėti DBLS skyrių valdyboms. 
Užsakoma šiuo adresu: F. Neveravičius, 40, 
Fosse Rd. Central, Leicester.
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NE VISKAS, KAS PAMETAMA, ŽŪSTA
Tai gali patvirtinti ir Nebraskos, Amerikoje, 

ūkininkė. Ji prieš 27 metus, sodindama bulves, 
pametė vedybinį žiedą. Gaila buvo moteriškei 
ir kaip daikto ir krūtinę maudė nujautimas, 
kad tas atsitikimas prie nieko gera lemiančiųjų 
priskiriamas. Ilgai ieškojo, nerado, graudinosi, 
pagaliau apsiprato, o nesulaukdama savo ve
dybiniam gyvenime blogų permainų, įvykį pa
miršo.

Ir koks jos buvo nustebimas, kada bulves 
skusdama, dabar vienoje jų, rado įaugusį, ka
daise pamestą žiedą. Ką toks atsitikimas iš 
fatalistinio požiūrio turėtų reikšti ne tik ji, bet 
ir tos „srities specialistai” negali paaiškinti. 
Laikraštis, kuris šią žinią pateikė, pažymėjo, 
kad yra daiktų, kurie ir neieškomi savaime 
atsiranda. O jei taip, tai ar verta pamesto daikto 
gailėtis?

RADO MUMIJĄ
Mumijom vadinami senovės Egipte palaidoti 

žmonės, kurių lavonai, dėl tam tikrų preser- 
vuojančių medžiagų panaudojimo ir sausų kli
matinių sąlygų, išsilaikė nesunykę tūkstančius 
metų. Tuo būdu buvo laidojami šalies valdovai — 
faraonai ir kiti didikai. Laidota mumijos nau
dojant visokias atsargumo priemones, pirami
des ir „prakeikimus” tiems, kurie palaidotojo 
palies amžinąjį poilsį. Nežiūrint tai, daugelį 
kapų plėšikai apiplėšė ir dėl laiko jie sunyko. 
Dėl to dabar mumiją rasti yra labai retas at
sitikimas.

Neseniai viena mumija žemutiniame Egipte, 
netoli Atribia kaimo, buvo rasta. Ji esanti 
karalienės Tabut’ės ir priklausanti 26 Egipto 
faraonų dinastijai, kuri Egiptą valdė prieš 2.500 
metų. Jos kapas labai turtingas, išpuoštas auksu. 
Tai rodo, kad plėšikų nebuvo aptiktas. Ant 
mumijos krūtinės yra papiro gabalas su įrašytu, 
palaidotosios vyro, faraono Pasametiko II vardu.

VORAS — BANKININKAS
Nepaprastas atsitikimas buvo Australijoje. 

Melbourne viena šeimininkė pasidėjo ant lango 
vieno svaro banknotą, manydama aptvarkius 
butą į krautuvę eiti. Bet kai apsitvarkė, paste
bėjo, kad svaras nuo lango dingo. Kur jis? — 
visi šoko ieškoti. Beieškant vaikai pamatė jį, 
į vamzdelį suraitytą, voro tinkle, kampe palu
bėje. Pasirodo, voras jį ten nudangino. Nuo
stabu ne tik šis atsitikimas kaip įvykis, bet ir 
toji aplinkybė, kad voras buvo ne iš didžiųjų, 
maždaug, kaip žirnis dydžio. Šis atsitikimas 
r>»darė progą ne tik juokams, bet ir visokiom, 
istorijom, apie voro sugebėjimus pasakoti.

„SPECIALYBĖS KLAIDA”
Visokių klaidų būna. Į klaidą įprasta žiūrėti 

kaip į blogybę, pagal jos padarinius. Tačiau 
būna ir kitokių klaidų, kurių padariniai būna 
teigiami. Švedijoj įvykusi klaida netinka „klaidų 
klasifikacijai”.

Endkoepingo mieste žiurkių specialistas pa
ruošė nuodus žiurkėms išnuodyti. Žiurkės juos 
noriai ėdė, bet nestipo. Maža to, jos, nuodų 
priėdusios, smarkiai augo ir darėsi tokios stiprios, 
kad kates draskė ir šunis puolė. Daugumas tai 
pastebėjo ir kvaršino galvas, iš kur tokios akiplė
šiškos žiurkės atsirado. Ne mažiau tuo reiški
niu buvo susirūpinęs ir žiurkių specialistas. 
Ištyręs nuodus iš nustebimo vos nenumirė. Pa
sirodo, kad jis vietoj nuodų žiurkes šėrė kiaulių 
augimą pagreitinti milteliais.

VAGYSTĖS VOKIETIJOJE ŽYDI
Vagystės vak. Vokietijoje smarkiai bujoja. 

Pasirodo, vagiama net veikiančios telefono ir 
telegrafo linijos. Aną savaitę staiga Frank
furte nutrūko sąjungininkų okupacinių įstaigų 
ryšys. Policija išaiškino, kad vagių gauja pa
vogė 150 metrų linijos kabelį. Netrukus kabelis 
buvo rastas senos geležies supirkinėtojui parduo
tas. Pirklys aiškinosi, kad kabelį pirkęs iš trijų 
vokiečių. Jei taip seniau, be abejonės, kaltė 
būtų buvusi suversta DiPi.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIO NR. 3 SPRENDIMAS

1 2 3
1) 14-2 + 3 — Klai-pė-da

1+3 — Klai-da
2 + 3 — Pė-da

2) 1+2 + 3 — Vin-cen-tas
1+3 — Vin-tas
2 + 3 — Ccn-tas

3) 1+2 + 3 — Re-gi-na
1+2 — Re-gi
2 + 3 — Gi-na

PASKUTINIOJOKARO AUKOS
Paskutiniojo pasaulinio karo nuostoliai ne

greit paaiškės. Yra tik šiek tiek duomenų apie 
žmonių aukas. Jų dydis — tikrai astronomiškas. 
Anam kare žuvo 14 milijonų karių ir 3 milijonai 
civilių žmonių, 11 milijonų žuvo koncentracijos 
stovyklose, 13 milijonų kareivių tapo invalidai, 
5 milijonai žmonių buvo kitais būdais nužudyti 
ir 26 milijonai žmonių liko be namų ir pastogės.

V. AKELAITĮ 
ir

Z. ŠONA1TĘ, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, širdin
giausiai sveikina ir linki saulėto gyvenimo 

DBLS Treliskės sk. valdyba ir nariai

— Tėve, ar iš tikrųjų moterys ilgiau gyvena
už vyrus? a

— Tikrai nežinau, vaike, bet su našlėmis
tai tikrai taip būna... 9

LAIŠKAI REDAKCIJAI
IR MANO ŽODIS TAUTIEČIUI , 

L. KERMOŠKAI IR JO BENDRAMINČIAMS
Tamstos laiškutis, tilpęs „Brit. Liet.” 15 

numeryje, man patiko net keliais atžvilgiais.
Pirmiausia iš jo matyti, kad Tamsta vyras 

su charakteriu, esi taupus ir žinai pinigo vertę! 
Iš to sprendžiu, kad Tamsta, kaip ir aš, 
neini į kiną, nepažvelgi į bokalą, niekad ne- 
pauostai „čierkos” ir ne tik pats nerūkai, bet 
ir nepakenti rūkančiųjų!... Kitaip juk Tamsta 
nesismulkintum dėl 32 šilingų į metus.

Jei esi viengungis ir netinginys, tai per savaitę 
Tamstai lieka grynais 2 svarai. Taigi per metus 
jau susidarys 104 svariukai. Sakysim 50 svarų 
per metus Tamsta išleidi apsiavimui, apsirengi
mui—pasigražinimui, o kitus £ 50 dedi į banką 
ar kiši į kojinę „juodai dienai”. Iš likusių 4 
svarų Tamsta sumoki 32 šilingus „Brit. Lietu
viui”, 24 šilingus nario mokesčio, už svariuką 
nusiperki Namų akciją ir dar keli šilingai lieka 
sagoms, siūlams ir adatoms... Žodžiu, Tamsta 
puikiai tvarkaisi ir su viltimi žiūri į ateitį. Man 
tai prasčiau einasi kol kas: niek32helick^^,nes 
turiu blogų įpročių—spaudai, literatūrai, mokslo 
bei kultūros priemonėms ir kitolgfems niekams 
prašvilpiu per 50 svarų...

Man patinka, kad Tamsta 
Redaktorių. Čia mes vienm 
daug kartų puoliau jį. Ir mat 
pridarė: tai straipsniuko antraštę pakeičia! tai 
T.ntį iškraipo, tai pusę sakinio nukanda, o 
svarbiausia—nemoka jokio hi<5hoTatfo!* t>‘vl£- 
ną kartą dėl jo kaltės net 5 penus gryno nuostolio 
ture jau ir žadėjau iškelti civilinį ieškinį. Daug 
kartų jį bariau ir visokiausiais būdais grąsinau, bet 
jis, nenaudėlis, visai nekreipė dėmesio! Paskai
tydavo mano „ultimatumą”, nusišypsodavo, 
padarydavo paniekinančią miną ir... įmetęs jį 
šiukšlių dėžėn, toliau sau ramiausiai redaguo
davo laikraštį!... Tiesa, negrąsinau laikraščio 
neskaitymu ar nerašymu į jį, nes bijojau už
sitraukti nenuplaunamą gėdą savo žilai galvai 
ir savo vaikams, kuriuos juk visi pirštais badytų 
ir sakytų: „Žiūrėkit, tai vaikai tėvo, kuris vie
šai atsisakė laikraštį skaityti!” Bet dar blogiau 
būtų buvę po mirties: jei ir praeitum kaip nors 
pro visus pomirtinius „skryningus”, dar ne
reiškia, kad prie dangaus vartų Šv. Petras su
laikęs nepasakys: „Sorry, laukiniai čia neįlei
džiami”...

savo laiške puoli 
inčiai. \ Ir. aš jau 
,jiš daug skriaudų 

intraštę pakeičia; tai 
sakinio nukanda, o

Tamsta buvai laimingesnis: parašei tik kelias 
eilutes, pagrąsinai, kad daugiau laikraščio ne
skaitysi ir redaktorius, viską metęs į šalį, Tamstos 
garbei parašė toki gražų, graudingą straipsnį, 
pasikvietęs pagalbon mūsų garbinguosius ra
šytojus ir knygnešius. Pavydžiu Tamstai: retas 
kas taip greit gali pagarsėti!

Pilnai sutinku su Tamsta, kad Redaktorius 
turi atpiginti laikraštį. Tik gaila, kad Tamsta 
nepasiūlei būdų tam įvykdyti. Manau, kad 
atspėsit: Tamstos mintį ir šį klausimą galėtume 
išrišti visai paprastai: pareikalausim, kad Re
daktorius laikraštį leistų savo pinigais, o mums 
siuntinėtų už 5 šilingus metams! Juk tuo būdu 
mes jam pilnai padengsim pašto išlaidas, o ko 
jis dar nori ? Tik kiek (sunkiau bus priversti 
jį vykdyti tai. Juk tiek daug neišmanėlių už
pildė anketas ir pasiūlė mokėti bet kurią kainą, 
kad tik laikraštis tobulėtų ir darytųsi įdomesnis! 
O įdomesnis ir tobulesnis jis bus tada, jei dau
giau bus bendradarbių, kurių baisiai trūksta. 
Pikti liežuviai kalba, .kad kartais redaktorius, 
nesulaukęs straipsnių, pasėdi kelias naktis ir 
vienas visą laikraštį prirašo!... Dėlto manau, 
kad redaktorius yra labai Tamstai dėkingas už 
laiškutį, kurio dėka pavyko užpildyti geroką 
spragą laikraštyje. Tuo pačiu Tamsta tapai 
žurnalistu ir „B.L.” bendrabarbiu! Tikiu, kad 
Tamstos laiškučio tikslas ir buvo duoti laikraš
čiui medžiagos. Manau, kad redaktorius greit 
gaus iš Tamstos maždaug tokio turinio laiškutį: 
„Gerbiamas Redaktoriau, Siunčiu 32 šilingus 
„B.L.” prenumeratai. Ale esu pasipiktinęs, 
kad Tamsta nesupranti juokų! Aš aname laiške
lyje tik pašposavau, o Tamsta pažiūrėjai i tai 
visai rimtai. Juk tik „laukinis žmogus laikraš
čių neskaito!... Su pagarba L. Kermoška”.

K. Valteris
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