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C. EUROPOS FEDERACINIO 
SĄJŪDŽIO KONFERENCIJA

Gegužės 26—29 d. Londone vyko Centrinės 
Europos Federacinio Sąjūdžio konferencija. Da
lyvavo bulgarų, kroatų, čekų, estų, lietuvių, 
latvių, vengrų, lenkų, rumunų, serbų, slovakų, 
slovėnų, ukrainiečių ir gudų atstovai. Svarstyta 
organizaciniai ir politiniai klausimai. Atida
romąją kalbą pasakė žinomas kovotojas prieš 
komunizmą, parlamento narys Maj. Tufton 
Beamish’as, M.C., M. P.

PLANAI IŠLAISVINTAI 
EUROPAI

Europos Sąjungos sąjūdžio viduriniosios ir 
dalies rytų Europos kraštų sekcija, susidedanti 
iš žinomų tų kraštų visoumenės ir politikos 
veikėjų, per Sekmines turėjo posėdį Londone. 
Posėdyje priimtas planas, kuriuo turės vatio- 
vautis iš Sovietų jungo išlaisvinti kraštai. Planas 
pagrįstas tautų nepriklausomybės pagrindu, ku
rios sudarys Europos sąjungą. Britų radijas ir 
spauda šį planą plačiai pažymėjo.

ŠALTASIS TRUKS ILGAI
Buvęs D. Britanijos atstovas prie JTO Sir A. 

Cadogan’as, kalbėdamas Kanadoje pasakė, kad 
šaltasis karas greit nesibaigs. Jis gali trukti 
kelias gentkartes, bet baigsis laisvųjų pasaulio 
tautų laimėjimu.

Ir minist. Mc Neil’is Edinburghe šaltąjį karą 
liesdamas pasakė, kad negalima laukti jo galo 
nei šiais, nei kitais, nei dar po to ateinanačiais 
metais. Pasaulis dabar esąs didelio idėjų kon
flikto būklėje, kuri gali ilgiai užtrukti ir bfti 
įtempta.

SATELITAI IZOLIUOJASI
Rusijos satelitai Čekoslovakija ir Rumunija 

savo taktika, siekia vakarų valstybių atstovybes 
tiek sumažinti, kad jos būtų tik simbolinės.

Pereitą savaitę Čekoslovakija vėl pareikalavo 
Ameriką savo atstovybės Čekoslovakijoje likutį 
dar sumažinti. Amerika į tai atsakė reikalavimu 
uždaryti paskutinį Čekoslovakijos konsulatą Nau- 
jorke, o Rumunijai dėl įvesto diplomatų judėjimo 
laisvės suvaržymo, atsakė, kad jos pasiuntiniui 
taikys tokias pat sąlygas judėjimo atžvilgiu 
Amerikoje. Vadinasi, be leidimo jis galės tik 
35 mylias nuo Vašingtono važiuoti.

NEBUS RINKIMU VISOJ 
VOKIETIJOJ

Pereitos savaitės gale Aukšt. Vakarų sąjungi
ninkų komisarai Vokietijoje įteikė Sovietų kon
trolinės komisijos Vokietijoje šefui gen. Čui- 
kov’ui notą, kurioje siūlo imtis priemonių dėl 
Vokietijos ūkinio ir politinio suvienijimo, dėl 
laisvų visoje Vokietijoje rinkimų įvykdymo. 
Prieš šį siūlymą pasisakė ryt. Vokietijos vice
premjeras Ulbrecht’as. Jis pasakė, esą negalės 
būti kalbos apie rinkimus visoje Vokietijoje, 
kol ten yra amerikiečiai.

KIEK SOVIETAI DANŲ LAIVŲ SUŽVEJOJO

Danijos užs. reik. min. Rasmussen’as pareiškė, 
kad nuo 1946 m. iki šio laiko rusai Baltijos 
jūroje yra sulaikę 33 danų žvejų laivus. Sulaikė 
juos, neva už tai, būk jie žvejoję teritoriniuose 
sovietų vandenyse. Tuo tarpu, kaip aiškėja, nė 
vienas sulaikytų laivų nebuvo arčiau kranto 
priartėjęs, kaip 3 mylios, vadinasi tarptautiniais 
įstatymais nustatytos teritorinių vandenų ribos.

ATVYKS BALFO PIRMININKAS

Balfo pirmininkas kan. prof. Končius birže
lio pradžioje atvyksta Europon. Birželio 7 d. 
jis bus Ženevoje, o birželio 14 d. Muenchene. 
Galimas dalykas, kad savo buvimo metu Vo
kietijoje, jis aplankys ir daugiau ten esančių 
lietuvių tremtinių stovyklų.

KĄ REIŠKIA RUSŲ JTO BOIKOTAS

Prez. Trumanas, pateikdamas JAV kongresui 
raportą apie JTO veiklą, pažymėjo Amerikos 
siekimą organizacijos vaidmenį palaikyti, nes ji 
jungia visus kraštus, jų tarpe ir komunistinius. 
Rusų vedamą šios organizacijos boikotą pro
testo pagrindu prieš nacionalistinės Kinijos 
atstovų dalyvavimą, prezidentas pavadino kaip 
JTO chartos laužymą.

OLANDIJOS KARALIENĖ PARYŽIUJE
(MŪSŲ KORESPONDENTO)

Karalienė Julijana, pereitą savaitę viešėjusi 
Paryžiuje, nesužavėjo prancūzų publikos. Mi
nia, sekusi visus viešuosius pasirodymus šia 
proga, buvo skaitlinga, bet gana rami. O tų 
pasirodymų daug: karalienė padėjo vainikus ant 
Nežinomo Kareivio kapo po Triumfo vartais 
ir ties admirolo de Coligny, nužudyto šv. Bal
tramiejaus naktį, savo prosenelio paminklu, 
aplankė Versalį, Operą, pasikeitė su Prezidentu 
vakarienėmis, viešėjo miesto rotušėj.

Minioje, kuri spaudėsi apie aukštąsias asmeny
bes, buvo galima jausti abejingumo pilną džiaugs
mą. Paryžiečiai nuoširdžiai ploja tik populia
rioms valstybės galvoms. Šiaip jie yra įsitikinę, 
kad karalių ir prezidentų lankymasis yra daro
mas ne prieš gerą. Nuomonių atžvilgiu minia 
yra dabar labai susiskaldžiusi.

Dar labiau tie skirtumai jaučiami Paryžiaus 
spaudoje. Rimti informaciniai dienraščiai (Le 
Monde) nurodo, kad karalienės kelionė yra 
draugiškumo atnaujinimas su prancūzų tautą, 
jie smulkiai aprašinėja visus dienos įvykius, 
reikšdami savo simpatijas. Sensacinė spauda 
(Paris-Presse) įdėjo daug stambių antraščių ir 
domėjosi ypatingai tualetiniu vizito atžvilgiu. 
Komunistiniai laikraščiai, kaip l’Humanitė, pa
skyrė karalienei kasdien po mažytį straipsnį, 
perkeldami jo pabaigą į trečią ar ketvirtą puslapį, 
pažymėdami, kad jos puošmenos varva demo
kratinių tautų krauju ir kad jos apsilankymas
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IŠ DIDELIO BLEFO TIK DŪMŲ TRUPUTIS

Ilgai garsintas ryt. Vokietijos komunistinio 
jaunimo sąlėkis Berlyne per Sekmines, praėjo 
žygiavimu, paradavimu ir kalbomis. Dalyvavo 
apie pusė milijono jaunimo, kurių daugumas 
buvo varu atvežta. Sąlėkis savo turiniu ir forma 
buvo visai panašus nacių laikais ruošiamiems 
panašiems susitelkimams, tik dalyvių marškinių 
spalva skyrėsi. Nacių laikais buvo dėvimi rudi 
marškiniai, o dabar dėvėta mėlyni. Stebėtina, 
kad ir sąlėkio vadų kalbos, ne tik tono, bet ir 
turinio atžvilgiu buvo panašios toms, kurias 
prieš 10 metų panašiom progom pasakydavo 
nacių vadai. Viena vak. Berlyno radio stotis, 
pakaitomis transliavo nacių laikų jaunimo są- 
lėkį ir pastarąjį. Panašumas buvo toks didelis, 
kad klausytojai negalėjo atskirti kuri transliacija 
ir kurio laiko yra.

Sąlėkis praėjo visai paprastai. Apie jokį 
žygiavimą į vakarines Berlyno dalis nebuvo 
nė kalbos. O tai dėl to, kad vak. sąjungininkai 
buvo pasiruošę bet kokius pasikėsinimus atremti 
ir iš anksto pareiškę Berlyne būti tol, kol bus 
tai reikalinga. Vadinasi, antrą kartą sovietai 
šaltąjį karą dėl Berlyno pralaimėjo.

Apie 2000 komunistinio jaunimo buvo nu
vykę iš vak. Vokietijos dalies. Grįžtančius juos 
Helmstedte gyventojai pasitiko ir nuvilkę mė
lynuosius marškinius sukrovė krūvon ir užkūrė.

Per Sekmines Berlyne komunistų suruošto 
vokiečių jaunimo sąlėkio proga iš vak. Vokie
tijos į Berlyną buvo nuvykę ne maža vokiečių. 
Grįžtant jie buvo sulaikyti prie Britų zonos

W. F. Boone. Amerikos laivyno admirolas, 
pareiškė, kad karas gali bet kurią akimirką 
iškilti.

rišasi su kovos ir imperialistinių užmačių susti
prinimu prieš laisvinamus tolimuosius rytus.

Prancūzijos Prezidento kelionės Anglijon pro
ga prancūzų spauda padarė palyginimų su 
pieškarinėmis tokios rūšies kelionėmis ir pabrėžė 
abiejų laikotarpių nuotaikos panašumą. Tokią 
pat reikšmę turi Olandijos karalienės viešėjimas 
Paryžiuje. Tai būtų paprastas draugiškume 
prancūzų tautai parodymas, jei jis nevyktų 
drauge su tokiais įvykiais, kaip Trygve Lie ke
lionė į Maskvą ir New Yorką, Prancūzijos užs. 
reikalų ministerio Schuman’o planas sujungti 
prancūzų — vokiečių ir net visos Europos anglies 
bei plieno pramonę (jį seka ne viešas planas 
sujungti Europos vilnų pramonės rinkas, pa
naikinant muitus), Atlanto pakto organizacijos 
pakeitimas, Anglijos įėjimas į Europos finansi
nių išlyginimų sąjungą ir ypatingai naujas Ame
rikos bei viso pasaulio susidomėjimas tolimaisiais 
rytais, apie kuriuos buvo kalbama neseniai 
įvykusiame Sidnėjaus suvažiavime, jį papildant 
nauju Amerikos — Anglijos — Prancūzijos 
pareiškimu artimųjų rytų atžvilgiu, patvirti
nančiu dabartinę padėtį.

Karalienės apsilankymu reiškiama prancūzų — 
olandų draugystė turi realų pagrindą: abi val
stybes spaudžia tie patys rūpesčiai Indokinijoje 
ir Okeanijoje. Bet jie, kaip ir daugybė kitų, 
liečia visą pasaulį. B. Kūgys

ĮVYKIAI
sienos medicininiam apžiūrėjimui, kuris buvo 
būtinas, nes laike sąlėkio dėl nehigienišku są
lygų Berlyne, kilo dėmėtoji šiltinė. Tačiau 
grįžtą nesutiko būti apžiūrimi. Be apžiūrėjimo 
policija jų neleiko. Dėl to zonos pasieny, ties 
Herrenburgu, lauke ir pakelėse susitelkė apie 
10.000 vokiečių. Kadangi oras dabar gražus, 
dėl to ir „pastovyklauti” patogu. Klausimas, 
kiek ilgai šis „sėdimas streikas” truks.

ACHESONO PRANEŠIMAS

Gegužės 31 d. Amerikos užs. reik. min. Dean 
Acheson’as bendrame parlamento ir kongreso 
posėdyje pranešė apie savo pasitarimus Atlanto 
(Pakto) Taryboje ir apie konferenciją su Brita
nijos ir Prancūzijos užsienių reikalų ministeriais. 
Jis pareiškė, kad tų pasitarimų tikslas buvo 
kaip išlaikyti taiką — ne beviltišką taiką „pu
siau taiką”, bet tikrąją laisvų tautų taiką. Ache- 
son’as entuziastingai kalbėjo apie stiprią vado
vybę ir visų laisvų Europos kraštų bendradar
biavimą.

PASITARIMAI DĖL SCHUMAN’O PLANO

Iš Paryžiaus grįžęs į Londoną Prancūzijos 
ambasadorius D. Britanijai turėjo ilgą pasi
kalbėjimą Britų užsienio reikalų ministerijoje 
dėl prancūzų pasiūlyto plano apie Europos 
plieno ir anglies pramonės sujungimą. Kaip 
žinoma, Vokietija sutiko tą planą priimti, o 
Italija pareiškė norą pasitarimuose dalyvauti. 
Į pasitarimą yra pakviesta Belgija, Olandija ir 
Luksem burgąs.

Dr. H. S. Schoeningen, buvęs vak. Vokietijos 
žemės ūkio skyriaus viršin. yra skiriamas gene
raliniu konsulu į Londoną.

Nazli, Egipto karaliaus Faruko motina, apsi
gyvenusi Amerikoje ramybės sumetimais toliau 
nuo, karaliaujančiojo sūnaus, už leidimą duk
teriai tekėti be sūnaus leidimo, pateko jo nema
lonėn ir dabar laukia iš jo pusės visokių nema
lonumų atbildant, net ir duodamų pragyvenimui 
pinigų atėmimo. Šia proga Amerikos laikraš
čiai vėl pateikė istorijų apie karaliaus Faruko 
prietikius ant pasilinksminimo pagrindo, dėl to 
„Life” ir kiti laikraščiai Kaire buvo konfis
kuoti.

MIRĖ LORDAS WAVELL’IS t
Pereitos savaitės gale Londone palaidotas 

vienas žymiausių anglų politinių ir karinių asir.e 
nų — Lordas Wavell’is.

Kritiškiausiomis D. Britanijai dienomis, kai 
ji visai viena stovėjo prieš galingą Vokietiją, 
Wavell’is vos su 100.000 karių, atskirtas nuo 
pasaulio, kovojo Palestinoje ir Egipte. Ketur
gubai didesnės italų pajėgos buvo Lybijoj ir 
Abisinijoj. Kai Italija paskelbė karą, Wavell’is 
neprarado galvos, ramiai baigė golfo partiją 
ir apgalvotai pradėjo kautynes. Puldamas ir 
vėl atsitraukdamas jis perėjo Kirenaiką; Italų 
Lybijos kariuomenė praktiškai buvo sunaikinta.

Vėliau Wavell’is buvo paskirtas vyriausiu 
kariuomenės vadu ir vice-karaliumi Indijoj.

MILIJONAS ARKLIU 
LENKTYNĖSE

Pereitą šeštadienį netoli Londono, Epsomeįvyko 
tradicinės arklių lenktynės, vadinamos Derby. 
Į lenktynes atsilankė ne mažiau, kaip milijonas 
žmonių. Atvyko jie dešimtimi tūkstančių auto
mobilių, autobusų ir daugybe traukinių, daug 
svečių buvo ir iš užsienio. Plačiausia vietovė 
aplink stadioną buvo įvairių spalvų automobilių 
ir milžiniškos minios žmonių, kuri, iš tolo žiū
rint, panešėjo į milžinišką skruzdėlyną.

Visos sėdimos vietos seniai buvo parduotos. 
Ložėse vieta kainavo 100 svarų. Dėl to dau
gumas atvykusių telkėsi aplink stadioną, ieškodami 
aukštesnės vietos, ar stodamiesi ant atsineštų 
dėžių, bei kitų priemonių, kad pamatytų arklių 
lenktynes.

Lenktynes laimėjo prancūzo Boussac’o arklys 
„Galcador”, laimėdamas 7.000 svarų ir 250 
svarų vertės taurę.

SOVIETAI NETURI ATOMINEI 
BOMBAI LĖKTUVO

Ką tik pasirodžiusioje Asher’io Lee knygoje 
yra naujų duomenų apie rusų ginklavimąsi. 
Pasirodo, rusai dar neturi lėktuvo atominei 
bombai gabenti. Tuo tarpu jie dar tik projektuoja 
6 variklių lėktuvus. Keturių variklių bombo
nešių rusai turį apie 1.000, kurių tiekimo kelias 
apie pusantro tūkstančio kilom. Dėl to visai 
negalimas dalykas, kad Sovietų bombonešiai 
pasiektų Naujorką ar Vašingtoną.

NELAIMĖSE DAUGIAU ŽMONIŲ ŽŪVA, 
KAIP KARUOSE

Naujorke buvo suruošta judėjimo saugumo 
paroda. Iš pateiktos statistikos duomenų ma
tyti, kad JAV automobilių nelaimėse žuvo 
daugiau žmonių, negu visuose Amerikos karuose, 
pradedant revoliucijos karu, baigiant antruoju 
pasaulio karu. Nuo 1907 m. automobilių ne
laimėse žuvo 927.260, tuo tarpu karuose, ku
riuose JAV dalyvavo žuvo 852.000.
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APIE VIENO MILIJONO MITĄ
Beieškant fizinių lietuvybės atramų, pirmiau

sia tektų sustoti- ties Jungtinių Amerikos Val
stybių lietuviais. Jau vien dėl to, kad šiuos 
žodžius tenka rašyti iš to krašto žemės ir ypač 
dėl to, kad ilgesnį laiką buvo progos iš arti 
stebėti vietinės lietuvybės pajėgumą.

Jeigu kalbėsime be iliuzijų, — nes tai vienin
telis būdas realiai įvertinti mūsų jėgas, — tai 
kuo skubiausiai turime žinoti, kad tasai „vienas 
milijonas Amerikos lietuvių”, kuris dirba ir

Neseniai pasibaigusi Amerikos, D. Britanijos 
ir Prancūzijos užsienio reikalų ministerių kon
ferencija, manau, buvo viena slapčiausių po 
karo. Konferencijos bylos, kad ir labai plonos 
(juo slaptesnį susitarimai, juo mažiau rašoma), 
sužymėtos „griežtai slaptai”.

Ir tikrai, visa, ką mes žinome apie ją iš spau
dos, yra labai mažai. Mes žinome, kad 1) Ame
rika pažadėjo greitą pagelbą Indokinijai ir 2) kad 
Atlanto paktui vykdyti sudaroma nuolatinė 
Taryba su jos biuru Londone.

Štai kas apie šią konferenciją viešumai yra 
pranešta.

Žinoma, didelį susidomėjimą sukėlė Prancū
zijos užs. reik, ministerio planas sujungti Vo
kietijos anglį su Prancūzijos geležimi. Pri
imant dėmesin istorinį faktą, kad jau 1000 metų 
Prancūzija ir Vokietija gyvena nesantaikoj, šis 
planas, jeigu jis galės būti įvykdytas, būtų di
delės istorinės reikšmės. Bet... „jeigu jis galės 
būti įvykdytas”?! Vadinasi, šioj konferencijoj 
jokių nutarimų nepadaryta; daugiausiai, galėjo 
būti tik išreikštas pageidavimas, kad šio plano 
įvykdomumas būtų kruopščiai studijuojamas.

Tai ir viskas.
Norint šios konferencijos svarbą suprasti, 

manau, svarbu trumpai prisiminti kokio atmos
feros slėgimo ji buvo pradėta.

Tuo pačiu metu, kada konferencija vyko, 
1) Amerikos prezidentas pareiškė, kad, jeigu 
kiltų karas, Amerika jo nebijos, nes jam pasi
ruošusi, 2) Jungtinių Tautų Organ. Gener. 
sekretorius vyko Maskvon ir vežėsi šių dienų 
žymiausio mokslininko prof. Einšteino laišką 
Stalinui, kuriame jis jam rašė, kad vandenilio 
bombos panaudojimas kare gali susprogdinti 
žemės kamuolį, 3) Pragoję vyko slapta visų 
Sov etinių satelitų vyriausybių atstovę • kon
ferencija ir 4) okupacinių kariuomenių dalis 
Vokietijoje buvo laikoma aliarmo būklėje.

Štai aplinkuma, kurioj vyko kalbama konfe
rencija. Štai kokioj įtemptoj tarptautinėj pa
dėty mes gyvenome ir... tebegyvename.

Aš manau nėra politiko, kuris nuoširdžiai 
tikėtų, kad Stalinas, paskaitęs prof. Einšteino 
laišką, dar ir šiandien tebesėdi „išgąsčio supa- 
raližuotas”. Priešingai, jis gali būti žymiai 
linksmesnis, negu prieš tai, nes griuvėsiai — 
komunizmui juodžemis. Ir pats Jungt. Tautų 
Organ, gener. sekretorius, išskrisdamas į Ameri
ką, apie savo pasikalbėjimus Kremliuje, Lon
dono žurnalistams negalėjo daugiau pasakyti, 
kaip kad — „aš nesu nepatenkintas”. At
kreipiu dėmesį, kad šis pasakymas politikos 
kalba yra žymiai menkesnis, negu kad p;.sakyti 
„esu patenkintas” ir menkesnis už „esu beveik 
patenkintas”.

Neabejotina, kad konferencija nustatė veikimo 
gaires artimiausiai ateičiai: 1) karo, 2) gynimosi, 
3) diplomatijos srityse, 4) karo — Indokinijai, 
gynimosi — Europoje ir diplomatijos — laisvame 
pasauly.

Suderintos tarptautinės diplomatijos srity, ma
tomai, nutarta pereiti į visai aiškią agresiją. 
Tik konferencijai pasibaigus 1) Trumanas, pa
miršęs diplomatinę kalbą, atvirai apkaltino 
Rusiją, JTO darbų sabotavimu, 2) visos trys 
didžiosios valstybės, kiekviena atskirai, įteikė 
Kremliui notas, apkaltindamos Rusiją Vokieti
jos ginklavimu bei karo ruošimu. Pagaliau 
3) kaip netiesioginiai paaiškėjo, konferencija 
nepadarė jokio nutarimo dėl komunistinės Ki
nijos pripažinimo.

Europos ginkluotas gynimas, aišku, bus vyk
domas sustiprintai iki — nuolatinės parengties 
būklės. Tuo būdu atrodo, kad agresyvinė 
diplomatija norima bus remti aukštai ginkluota, 
kad ir defenzyvine jėga.

Karas Indokinijoj ir Malajuose šiuo metu 
lieka pasaulinių įvykių ir įtampos centru. Ma
nau man bus leista priminti tai, ką esu jau ra
šęs kituose straipsniuose: Indokinijos sienos 
yra ne tolimojoj Azijoj, bet visai artimoj Pran
cūzijoj.

Taigi tarptautinė būklė tebelieka įtempta.
D. Britanijos užs. reik, ministeris. šiomis 

dienomis kalbėdamas parlamente ir paliesdamas 
vokiečių ginklavimąsi rusų zonoje, pasakė maž
daug taip: įvykių raida kelia susirūpinimą. 
Gal ir nebus karo. Gal jie ir nežygiuos tiesiai 
prieš mus, bet šios jėgos lengvai gali būti pa
naudotos baisiam karui krašto viduje... Koks 
nepaprastai didelis pavojus gali kilti visam 
pasauliui, turint du didelius pilietinius karus — 
vieną Indokinijoj, kitą Vokietijoj...

Artimiausioj ateity, atrodo, tenka laukti naujų 
didesnės svarbos diplomatinių žygių ir ... įvykių.

St. Kuzminskas 

veikia Lietuvai išvaduoti, šiandien ?yra grynag 
mitas, ir ncbepagrįsias mažiausia dešimteriopai, 
o Lietuvos vadavimo atžvilgiu mažiausia šim
teriopai.

Lietuvių kilmės amerikiečių galėtų būti 
gal ir netoli vieno milijono, bet šiandien jis yra 
sutirpęs svetimoje jūroje ir lietuvybei žuvęs. 
Tai viena iš didžiausių ir skaudžiausių lietuvių 
išeivijos tragedijų. Pilnai suprasti jos priežastis 
ir eigą reikėtų storos mokslinės knygos, o ne 
straipsnio. Tie lietuviai, kurie lietuviškumą ar 
Lietuvos valstybes idėją statė aukščiau už viską, 
po ano karo grįžo į nepriklausomą Lietuvą. 
Kurie čia likosi, tie vis daugiau nutolo Lietu
vai. Jų vaikai bent 90% nutautėjo ir veik .visu 
šimtu procentų išaugo be lietuviškos valstybinės 
sąmonės. Viskas, kas ir senojoje kartoje dar 
liko lietuviška, tai tik sentimentai, kartais labai 
gražūs ir jautrūs, dar dažniau beveik keisti ir 
primityvūs.

Amerikos lietuvių didysis įnašas Lietuvos 
laisvės bylai skendėja 40-30 metų praeityje. 
Šiandien mūsų laisvinimo politika ir lietuvių 
kultūros ugdymas gali kliautis daugiausia kelio
likos, o dažniausia vos kelių tūkstančių tautie
čių aktyvia parama, ir tai pirmoje eilėje tik per 
pinigines aukas, kurios vis sunkiau ir šykščiau 
besuplaukia. Priežasčių ir visos padėties sąlygų 
čia neliečiu, bet manau, kad jau ateitų laikas 
ir apie jas šaltai ir nuogai pakalbėti.

Į Ameriką jau atvyko per 18.000 naujųjų 
politinių emigrantų iš Lietuvos. Galima laukti, 
kad dar atvyks keli tūkstančiai. Tai nemaža 
jėga ir tai didžiausias lietuvių politinių emigran
tų būrys, kuris šiuo metu gali susirinkti į vieną 
užsienio kraštą, — deja, be galo platų, kur at
stumai nuo vienos lietuviškos kolonijos ligi 
kitos skaičiuojami per tūkstančius kilometrų. 
Kai jie susitvarkys, susigrupuos ir bent viena 
koja tvirčiau atsistos, kai savo darbą suderins su 
senosiomis vietos lietuviškomis pajėgomis, kurios 
dar nesuspėjo pražūti, yra visai aišku, kad lie
tuvybės centras Amerikoje bus pajėgiausia do
minantą veikloje musu kovos prieš Lietuvos 
okupaciją ir bolševizmą. Be to, ji politiškai ir 
ekonomiškai patogiausiose pozicijose, nes galės 
veikti artimame sąlytyje su ta Amerika, kurios 
vaidmuo bolševikinės barbaruos - sutramdymui 
jeigu ir nebūtų tinkamai vadovaujantis, tai 
neabejotinai visuomet bus lemiamas.

Aš be galo gailiuosi, tai pajausdamas iš tam 
i?- riekti iftiidiį TicxUjiCji *».li

Amerikoje dar nėra savo lietuviškosios misijos, 
o ypač kultūrines ir politinės misijos aukštumoje, 
ir kad per didelis jų nuošimtis dar tebėra nega
tyviais niurzgliais ar jau stengiasi darytis ramiai 
Kinkančiomis bonzomis... Taip, yra daug prie-
žasčių pasiteisinti ir pasiaiškinti. Bet tai kelias 
ne laisvės kovotojų, kuriems, kaip ir kareiviams, 
negali būti pasiaiškinimų. „Įsikūrimo sąlygos” 
kitur dar sunkesnės, negu Amerikoje, o visur ta 
buitis nepalyginama nei su Sibiru, nei su Tė
vynės Golgota. Bronys Raila

PADĖKA
Mano sunkiai ligonio materialinei būklei 

pagelbėti aukojusiam DBLS-gos Stonehouse 
sk. £ 3.12.6, širdingai dėkoju. S. Račkauskas
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-------i DOKUMENTAI

Visą laiką pulkininkas Kampelis judėjo, kaip 
pakvaišęs. Kartais jis įsivaizdavo atvykstant 
karininkus jo suimti. Kartais įsivaizdavo kaip 
labai išgąsdintas bus apie vagystę išgirdęs gene
ralinis štabas ir kaip Vrazelis turėjo paleisti 
veikti didelį karinės žvalgybos tarnybos aparatą.

— Karoli, — gal jau dvidešimtą kartą šaukė 
pulkininką žmona (saugumo dėliai ji paslėpė 
vyro revolverį tarnaitės lagamine dar pačio 
įvykio pradžioj). — Gal nori ko nors valgyti?

— Dėl Dievo, palik mane ramybėje, —■ švok
štė pulkininkas. — Tikiu, kad visko kaltinin
kas bus tas, priešaky gyvenąs žydas...

Žmona jo visai neklausė, atsidususi įėjo į 
virtuvę ir pravirko. Tuo pačiu laiku suskambėjo 
skambutis. Pulkininkas pastiro, atsistojo ir ban
dė suvaldyti augančią baimę. Jis turėjo būti 
kariškis, sutikti su susidariusia būkle ir įsileisti 
karininkus, kurie atvyko, greičiausiai, jo suimti 
(galvojo, kas galėjo atvykti). Bet vietoj laukia
mų karininkų, duryse pasirodė tik mažas besi
šypsąs, lyg vovers smulkius dantis berodąs, 
smėlėtą skrybėlę rankoj laikąs, žmogelis.

— Labai atsiprašau pone, mano pavardė 
Pistora. Aš esu iš policijos nuovados.

— Ko jūs norite? — paklausė palengvėjusių 
balsu pulkininkas.

— Girdėjau, kad jūsų sandėlis išplėštas. Aš 
dėl to ir atvykau.

— Ką aš turiu daryti ? .
— Dovanokit — spinduliavo Pistora, — bet 

čia yra jau mano profesijos reikalas. Matot/ 
jūsų tarnaitė kepykloj papasakojo, kad vagys 
jūsų maisto sandėlį išplėšė. Taip ir aš sakau 
viršininkui — nueisiu apžiūrėti... matot...

— Neverta vargti. Vagys paėmė tik maka

BRANGUS TAUTIEČIAI
Birželio 14-15 d.' sueina Baltijos valstybių 

okupacijos dešimtmetis. Tomis dienomis metais 
vėliau taip pat įvyko baisiosios mūsų žmonių 
deportacijos.

Tokią reikšmingą ir žiauriai tragišką mūsų 
tautai datą ruošiamės šiais metais tinkamai 
paminėti ir atkreipti šios šalies gyventojų dė
mesį į tuos darbus, kuriuos įvykdė Sovietų 
Rusija prieš 10 metų, okupuodama Baltijos 
valstybes ir metais vėliau pradėdama didįjį mūsų 
tautos genocidą. Apygardos ir skyriai ruošiasi 
šios sukakties minėjimą kuo geriau pravesti 
vieni ar kartu su estais ir latviais.

Šiuo kartu ypatingai noriu kreiptis į Londono 
ir apylinkių lietuvius. Birželio 14 d. 7 vai. vak. 
Londone, Kingsvvay Hali, ruošiame viešą mitingą 
kartu su estais ir latviais Baltijos valstybių oku
pacijos dešimtmečiui paminėti. Suvienytos Eu
ropos Sąjūdis (United Europe Movement) malo
niai pasišovė mums patalkininkauti ir parūpino 
žymias britų asmenybes mitingo kalbėtojais. 
Mitingui pirmininkaus maj. E. Beddington 
Behrens, M.C., minėto sąjūdžio tarybos narys, 
ir kalbas sakys darbiečių partijos parlamento 
narys ir Suvienytos Europos Sąjūdžio garbės 
sekretorius kun. Gordon Lang, ir konservato
rių partijos parlamento narys p. John Foster, 
kuris taip pat yra Britų Parlamento atstovas 
prie Europos Tarybos.

Mitingui paimta didelė salė ir štai dėl ko aš 
ir kreipiuosi į Londono ir apylinkių lietuvius su 
prašymu kuo skaitlingiau tame mitinge dalyvauti. 
Turime padaryti viską, kad pripildyti salę ir 
tuo sudaryti gerą įspūdį. Ant vienų anglų mes 
negalime pasitikėti. Turime viltį, kad jų daug 
ateis, tačiau mes su estais ir latviais turime suda
ryti branduolį.

Mitingui parinkta data vidury savaitės (tre
čiadienis) o ne savaitgalis, svarbiausia dėl to, 
kad prisitaikinti prie angliškos publikos. Be to, 
birželio 14 d. yra simbolinė diena visoms trims 
valstybėms sąryšyje su okupacija.

Todėl visų prašau nepatingėti tą dieną ir 
atlikti bent šią mažą tautišką pareigą, atsilan
kant į mitingą. Artimieji skyriai galėtų pasi
stengti suruošti bendras ekskursijas. Yra galima, 
kad vietiniai komunistai mėgins mitingą trukdyti, 
ir tas dar labiau mus įpareigoja ten būti ir su 
jais tinkamai apsidoroti.

Mitingo detalės bus praneštos vėliau.
Kviečiu ir raginu visus kas tik gali mitinge 

Wyvauti. Tp,i .yra d’dž.ipn':rs ir vųkšryiinjrau- 
sias mūsų viešas mitingas Imperijos sostinėje 
ir turime jį pasekmingai pravesti. Visą organi
zacinį darbą mes atliksime per Baltų Tarybą, 
gi iš Jūsų visų prašome tik skaitlingo dalyvavimo.

M. Bajorinas

JAUNIME, IMKIMĖS DARBO
Neseniai „BL” puslapiuose iškėliau reikalą 

susirūpinti mūsų priaugančiąja karta, ypač 
kultūrinio — visuomeninio darbo prasme. Ne
žinant kiek ilgai mums teks tremtyje išbūti ir 
rengiantis bloginusiajam — vyresniosios kartos 
lėto, bet nuolatinio iš mūsų eilių pasitraukimo 
atvejui, siūlau sukurti liaudies universitetą, 
kuriame vyresnioji karta galėtų perduoti savo 

ronų dėžutę. Taip jūs šį reikalą galite visai 
praleisti.

— Keista, — pastebėjo nustebęs Pistora, — 
kad jie nepavogė ko nors daugiau, kaip tik tiek...

■— Taip, labai keista, — bandė rūkščiai pri
tarti pulkininkas.

— Prileidžiu, kad įsibrovėlius kas nors su
trikdė.

— Taip, tarnaitė.
— Dovanokit pone, bet vis dėlto aš norėčiau 

išplėštą sandėliuką apžiūrėti.
Pulkininkas norėjo išeiti, bet pagaliau susi

valdė ir nusileido.
— Tad eime, — šaltai paprašė Pistorą, aiškiai 

reikšdamas didelį nepasitenkinimą. Pistora rū
pestingai apžiūrėjo nedidelį, visokių daiktų pri
kimštą, kambariuką.

— Ach, taip, langas atplėštas kaltu. Tai 
turėjo būti Andrikas, — paskelbė patenkinto 
balso tonu.

— Ką tai reiškia?
— Įsilaužė Pepikas ar Andrikas. Bet, kaip 

žinau, Pepikas sėdi daboklėj. Jei būtų stiklas 
išmuštas, galėtų būti Dandoras, Lozakas ar 
Klementas, bet čia yra vieno Andriko darbas.

:— Jūs atrodot didelis nemokša, pone Pistora, 
— subambėjo nepatekintas pulkininkas.

— Jūs negalvokit, kad čia yra naujų vagišių, 
kurie laužtųsi į maisto sandėlį, — įsikarščiavęs 
bandė tvirkinti Pistora. — Aš nemanau nors 
čia yra taip pat Mertilis, kuris taip pat langus 
atidarinėja kaltu, bet jis niekada nesilaužia į 
maisto sandėlį. Jis braunasi į gyvenamuosius 
kambarius ir jei ką ima, tai tik drabužius. Šiuo 
atveju, manau, turėsiu ieškoti Andriko.

— Priminkit jūs jam mane,—ragino pulkininkas.
Likęs vėl vienas pulkininkas galvojo apie 

policininkus, kokie kvaili jie yra. Jei jis būtų 
ieškojęs pirštų nuospaudų, arba pėdsakų, tai 
būtų kas nors panašu į metodą. Bet toks idio
tiškas būdas ir kaip jie, vargšai, galėtų šnipus 
susekti...

Bitė motina yra tikra bičių motina,- nes jos 
netekusios bitės tuoj iškrinka. Bitė motina 
ūgiu yra didesnė už visas bites. Šeštą dieną po
atsiradimo, ji leidžiasi vedybinėn kelionėn. Ją 
lydi tranų spiečius. Iš avilio išskridus! ji, kiek 
galėdama smarkiai kyla, o ją vejasi tranai. 
Pagaliau. kai lieka tik vienas stipriausių tranų, 
leidžiasi apvaisinama. Tranui tai kaštuoja 
gyvybę. Tokios vienos kelionės bičių motinai 
pakanka visam laikui. Grįžusi iš kelionės, ji 
pradeda dėti kiaušinėlius ir per parą gali padėti 
apie 3.000. Tai ir yra svarbiausia jos pareiga. 
Paveikslėly matyti bičių motina, tranas ir bitė 
darbininkė.

žinias ir patyrimą jaunom jėgom. Ypač tai 
liečia kultūrinį barą. Jei lietuviškų amatinin
kų, ar šiaip specialistų bus galima parengti ir 
vielinėse specialiose mokyklose, ar vakariniuose 
kursuose, tai lietuviško kultūrininko, be lietu- 
lAįo dėstytojo — neturėsime.

Atrodo, jog tie asmenys ir institucijos, nuo 
kurių tokio universiteto steigimas priklauso, 
neįvertino šio reikalo svarbos, todėl tenka žengti 
k-.lti keliu.

Jaunime, griebkimės darbo patys.
Neaiškinsiu kas ir kaip darytina, siūlysiu 

star ką: visi jaunuoliai, buvę gimnazijų ar kitokių 
mokyklų mokiniai, studentai, žodžiu, visi, ku
riems rūpi mūsų tremties kultūrinis gyvenimas 
ir jo ateitis bei pasirengimas išsilaisvinusios 
Lietuvos darbo barams, siųskite savo nuomones 
šiuo svarbiu reikalu ir bendrom jėgom ieškokim 
kelių kaip šį darbą geriau atlikti. Suderinę 
nuomones ir siūlymus, atradę bendrą vagą, 
griebsimės darbo. Tai nebus jokia organiza
cija, bet tik kultūrinis judėjimas.

rūpintis ateitimi, jaunime, yra mūsų reika
las Anot priežodžio: „Kaip ’pasiklosi’""—“taip 
išmiegosi”. Mes, simboliškai, esame tie, kurie 
turės miegoti, todėl pasiklokim gerai. O antra 
vertus, ar gautas išsimokslinimas neuždėjo pa
reigų, kurias mes turime atlikti ar Tėvynėje ar 
tremtyje ar tėvų, mokytojų, lietuviškos visuome
nės sudėtas darbas, pastangos, viltys neįpareigoja 
mus atsilyginti, atsilyginti tautai, kurios dalele 
mes esame. Atsilyginti galime tik darbu, bet ■ 
daugeliu atvejų esame dar nepakankamai pasi
ruošę ir, abejodami savo jėgom, stovim nuošaliai.

Pagalvok, bičiuli, ir atsiųsk savo nuomonę 
ir siūlymus šiuo reikalu: V. Steponavičius, 92, 
Belgrave Rd., Oldham, Lancs., o aš per „BL” 
puslapius pasistengsiu painformuoti kokie paaiš
kėjo rezultatai ir ką nusprendėme padaryti.

V. Steponavičius

Likęs vienas pulkininkas negalėjo atsispirti 
pagundai — paskambinti Vrazelfui ir pasitei
rauti, kokią pažangą jis padarė. Po valandos 
vargo, pagaliau pavyko susisiekti.

— Alio, — prašneko nenatūraliai pasaldintu 
tonu. — Čia pulkininkas Hampelis. Norė
čiau sužinoti, ką jūs turite. Aš žinau, jūs ne
privalot apie tai kalbėti, bet aš tiktai... Žinau. 
Bet jūs galėtumėt gal pasakyti maždaug arba, 
arba. Mielas Dieve, dar nieko? Žinau, tai 
sunkus dalykas, bet aš sakau... Vieną momen
tą. Šis įvykis mane tikrai prislėgė. Aš siūlau 
dešimt tūkstančių kronų premiją kiekvienam, 
kas pagaus vagį. Tai viskas, ką mes turim. 
Bet jūs įsivaizduokit ką tai reiškia man, jei... 
Taip. Žinau. Bet visiškai privačiai. Kodėl? 
Taip tai mano privatus pasiūlymas. Tai negali 
būti daroma oficialiai. Arba pinigai gali būti 
padalyti tarp seklių. Ach! Ach, žinoma jūs, 
leiskim, apie tai nieko nežinot. Bet jei jūs tik 
pastebėsit, kad pulkininkas pažadėjo dešimt 
tūkstančių... Teisingai. Tad jūsų seržantas ga
li paminėti. Jūs galit numatyti, mielas drauge... 
Dovanokit, už varginimą. Labai ačiū!

Pažadėta premija Kampeliui sukėlė ne mažą 
palengvėjimą. Juto, kad pagaliau ir jis savo 
triūso dalį įdėjo į šių, prakeiktų vagių medžio
klę. Po visų susierzinimų jautėsi pavargęs. 
Prigulė sofon ir bandė įsivaizduoti, kaip šimtas, 
du, trys šimtai vyrų (visi jam atrodė panašūs 
į Pistorą, dulkėti, berodą savo voverinius dan
tis), krečia traukinius, sulaiko sienos link va
žiuojančius automobilius, arba glūdinčius skers
gatviuose ir laukiančius tipus grobia, už kuriuos 
pažadėta dešimt tūkstančių kronų... Vaizduotės 
iškamuotas prisnūdo. Sapnavo sėdi karinėj aka
demijoj ir yra kariškių klausinėjamas. Garsiai 
sudejavęs, visas išprakaitavęs pabudo. Apa
čioje skambėjo skambutis.

Pulkininkas pašoko ir bandė susivokti. Du
ryse pasirodė Pistoros voveriniai dantys.

(Bus daugiau)
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ŽEMYNU KOVA
Įprastiniam europiečio galvojime, kultūra reiš

kia Vakarų kultūrą. Jo suprantamas pasaulis, 
nors ir apima visą žemės rutulį, praktiškai apsi
riboja baltąja rase ir jos gyvenamu žemės plotu, 
nors už jo ribų yra didesnė žmonijos dalis ir 
senieji Azijos kultūros židiniai.

Prieš keliasdešimt metų žmogaus pasaulio 
suvokimas buvo dar siauresnis, jis apėmė Eu
ropą, net vieną tik vakarų Europą. Toji Europos 
dalis buvo viso pasaulio svorio centras. Ji 
viršijo žemynus savo kultūrine, ekonomine, 
politine jėga.

Šiai jėgai trūko vientisumo. Azijoj ir Afrikoj 
gyvenanti baltosios rasės dalis buvo griežtai 
atskirta nuo europiečių. Pačioj Europoj buvo 
aiškus priešiškumas tarp slaviškos Rytų Europos 
ir tarp lotyniškai germaniškų Vakarų. Euro
piečių persvara, jų santykiuose su kitais žemynais, 
prasideda tiktai 18-tame šimtmetyje, bet tuo 
pat metu, ir net anksčiau, prasideda Europos 
skilimas. Slaviškoji europiečių dalis persimeta 
į Aziją ir jau 17-tame šimtmetyje užima Sibirą. 
Vakarų europiečiai nuo 16-to šimtmečio išplinta 
Amerikoje. Tuo metu, kai pasireiškia didysis 
europiečių veržlumas, jų šeimos skilimas tampa 
aiškesnis, negu bet kada. Bet vis tik Vakarų 
Europa tebėra baltosios rasės branduolys ir 
naujosios kultūros židinys. Jos fizinė ir dvasinė 
jėga tvarko visą pasaulį.

* * *
To branduolio sprogimas įvyko 20-to šimtme

čio pradžioje. Tai galutinė baltosios rasės ir 
jos kultūros rutuliojimosi pasėka.

Pirmieji kultūros židiniai grupavosi apie Di
dįjį vandenyną. Ta dvasinė jėga, persikėlusi 
į Viduržemio jūros sritį, gauna materialistinį, 
racionalistinį atspalvį: šios srities žmogus dau
giau priklauso gamtos ir medžiagos.

19-tame šimtmetyje lotyniškasis Viduržemio 
jūros pasaulis tampa nuslopintas naujo, germa
niško ir anglo-saksiško jėgos centro, susikūrusio 
dar toliau šiaurėje, turinčio dar materialistiškes-

Šitas gyvuliukas Filipinų ir Borneo salų čia
buviams yra didžiausia pabaisa. Tuo tarpu 
jis tik 5 colių aukščio ir visai-neplėšrus, minta 
vabzdžiais. Gyvena medžiuose, yra labai vikrus. 
Jo akys didelės, savotiška jėga spinduliuoja, 
kuri puslaukiniam žmogui tikrą siaubą sukelia. 

nį pobūdį. Dar kiek vėliau šis centras sprogsta 
galutinai. Viena jo dalis susijungia apie At
lanto vandenyną, kurs tampa germanų ir an
glosaksų šeimynos privatus ežeras, kaip anksčiau 
Viduržemio jūra, priklausiusi graikams ir loty
nams. Antroji jo dalis sudaro naują vienetą, 
persvirusį per Uralo kalnus. Šis vienetas yra 
žemyninis, kaip pirmasis yra susidaręs Atlanto 
dėka. Tarp šių dviejų jėgų — Šiaurės Amerikos 
ir Rusijos — suspaustas ir nustelbtas senasis 
kultūros židinys, Vakarai, nebeteko savo reikš
mės.

Vakarų nacionalizmo sukurta marksistinė dia
lektika tapo Rusijos jėgos pagrindas. Tarp 
abiejų filosofijų esminio skirtumo, nėra, nors jos 
atrodo priešingos viena kitai, kąip ir pasaulio 
dalys, kuriose jos pirmauja. Bet marksistinė 
dialektika, paženklinta kultūra, persimeta dabar 
Azijon, tęsdama didįjį savo kelionės ratą. Iš 
Azijos kultūra išėjo sudvasinta, jon ji sugrįžta, 
apkeliavusi abu žemynus ir net visą pasaulį, 
bet sugrįždama ji gavo grynai materialistinį 
pobūdį. Dvasinė jėga buvo pakeista medžia
gine, fizine, kurios tiesioginis, matomasis sėk
mingumas yra didesnis. 

* * *
Europiečiai valdė Aziją racionalistiškai ma

terialistinio galvojimo ir iš jo kylančios tiesiogi
nės jėgos dėka. Dabar jie perdavė savo ginklą 
Azijai. Komunizmo atbudima Kinija supranta 
betarpiško materialistinio pasaulio suvokimo 
reikšmę, pereina nuo statinio mąstymo prie 
dinamiškos jėgos. Su racionalizmu ir mate
rializmu ateis į Kiniją ilgainiui tos pačios nege
rovės, kurios sužlugdė Vakarus. Bet tų reiškinių 
belaukiant, Kinija turės tą pačią persvarą, savo 
santykiuose su likusia Azijos dalimi, kokią 
neseniai Vakarų Europa turėjo rungtynėse su 
visu pasauliu. Net jei pietų ir vakarų Azija 
sugebėtu kurį laiką atsispirti prieš Kinijos ko
munizmą, ji negalės atsilaikyti prieš politinę ir 
ekonominę marksistinės Kinijos persvarą. Azi
jos vienybė bus įgyvendinta tokiu pat būdu 
kaip Europoje. Tarp Kinijos, Polinezijos, In
dijos ir Artimųjų Rytų galės būti tik paviršuti
niški skirtumai, kaip tarp Vakarų racionalizmo 
ir marksistinės dialektikos, bet ne esminiai, 
kaip tarp marksistinės dialektikos ir kontemplia
tyvaus gyvenimo, būdingo iki šiol Azijos tautoms-

Europa, paėmusi vienodą gyvenimo suvokimo 
būdą, linksta sudaryti politinį ir ekonominį 
vienetą, kuriame atskirų tautų savitumai pa
mažu nyksta. Bet sumarksistinta Azija turės 
skirtingą pobūdį, kaip yra skirtingos dviejų 
žemynų rasės. Šie skirtumai irgi nyks pamažu, 
bet netolimoj ateityj, kova tarp dviejų baltosios 
rasės dalių taps kova tarp žemynų. Rusai, 
įvedę marksizmą į Aziją, reikia manyti, bus 
vieni pirmųjų tos kovos aukų, kaip Vakarų 
Europa, perdavusi savo racionalizmą-, slavams 
ir Šiaurės Amerikai, tapo nustumta į trečiaeilę 
vietą. Azija buvo tik silpna, kol pasitenkino 
dvasiniu gyvenimu. Bet jėgos įgijimas reiškia 
ir jos pavartojimą.

* * *
Dabar, kai Azija tampa marksistinė, įgyja 

kovingą pobūdį, veja iš Ramiojo vandenyno 
srities europiečius, senasis pasaulis linksta vis

KNYGOS, RAŠTAI
Ar turi naktis ateiti? Tokį klausimą stato 

maj. Tufton'as Beamish’as savo neseniai išleisto
je ta pačia antrašte knygoje. Knygos autorius 
yra konservatorių partijos parlamento narys ir 
nuoširdus pavergtų tautų draugas. Jo susi
rūpinimas dabartiniu Vakarų Demokratijos ir 
rytų diktatūros konfliktu, kaip išryškėja iš jo 
knygos, yra dvejopas: imtis žygių laisvas tautas 
apsaugoti nuo komunizmo ir tuo pačiu dirbti 
pavergtų tautų išlaisvinimui.

„Ar turi naktis ateiti” atlieka tą dvejopą 
uždavinį Ji yra rašyta daugiausia britų visuome
nei ir siekia supažindinti ją su komunizmu prak
tikoje ir įspėti, kad tas pats gali ir čia atsitikti, 
jei nebus imtasi priemonių pasipriešinti.

Maj. Tufton Beamish’as savo knygoje aprašo, 
kaip Sovietų Rusija pavergė Lenkiją, Vengriją, 
Bulgariją ir Rumuniją po paskutinio didžiojo 
karo. Visur buvo panaudota ta pati technika, 
kurią mes lietuviai vieni pirmųjų patyrėme.

Knygoje aprašomos Katyno žudynės, kard. 
Mindszenty, Petkovo ir Maniu teismai, Miko- 
lajczyko ir Rumunijos karaliaus Mykolo pasi
priešinimas ir pabėgimas ir daug kitų įvykių.

Autorius naudojasi savo asmeniškais stebėji
mais, įgytais lankant tuos kraštus. Kitą medžia
gą ima iš korespondentų pranešimų, o taip pat 
iš oficialių Rusijoj šaltinių. Jis yra vienas tų 
mažo skaičiaus britų, kuris žmones ir įvykius 
vadina tikrais vardais ir nešvelnina faktų ne
objektyvaus objektyvumo dėliai. Jis be pa
teisinimų ir pagražinimų pasako, kas yra ko
munizmas ir ko jis siekia.

Knygos angliškas vardas „Must Night Fall?” 
by Major Tufton Beamish, M.C., M.P., kainuo
ja 12/6 (su persiuntimu 13/3), gaunama pas 
Hollis and Carter, 25, Ashley Place, London, 
S.W.l.

* » *
A. Vytenis, THE RED STAR, Raudonoji 

žvaigždė. 32 pusi., gero popierio, su viršeliais 
knygutė, išleista tremtyje, 1950 metais.

Knygutės turinį sudaro 52 nuotraukos, vaiz
duojančios bolševikų terorą Lietuvoje 1941 
metais ir aiškinamieji tekstai anglų ir lietuvių 
kalbomis. Spalvotas viršelis vaizduoja raudo
nosios žvaigždės engiamą rytų Europą.

Tai trumpas ir vaizdus autentiškų nuotraukų 
rinkinys, parodąs bolševizmo klastą ir vartoja
mus būdus. Įsigytinas tiems, kurie neturi daug 
laiko ir lėšų knygoms,, kaip ir tiems, kurie netiki 
žodiniams įrodinėjimams ir knygų aprašymams 
kas iš tikrųjų yra bolševizmas. Tokiems bus 
gera pro.ga pažvelgus kokią tiraniją jie pritiko

OKUPUOTOJE
LIETUVOJE

labiau į naują gyvenimo filozofiją ir naują kul
tūrą. Savo vidinės krizės ir marksistinės ra
cionalizmo formos išgąsdinta vakarinė baltosios 
rasės dalis pradeda abejoti iki šiol pasiimtos 
krypties teisingumu. Materializmo smerkimas 
Europoje ir Amerikoje, bandymas tarptautiniame 
gyvenime pakeisti jėgą dvasiniais dėsniais, yra 
aiškūs to persiorientavimo pavyzdžiai. Perda
vusi Azijai materializmą ir kovos mintį, Europa 
kenčia dvasinę krizę, kuri galbūt, pasibaigs 
grįžimu prie kontempliatyvaus gyvenimo, iš 
kurio ji neseniai išstūmė Azijos tautas ir jas 
pamokė kovai. L. Kvietinskas

APDOVANOJO UŽ PALIAUPSINIMĄ
Lietuvos liaudies ansamblis buvo pakviestas 

į Maskvą, kad ten dainuotų ir šoktų paties Sta
lino garbei. Maskvoje ansamblis išpildė Švedo 
kompoziciją „Tankininkų maršą” ir liaudies 
šokius „Malūnėlį” ir „Gaidį”. Ansamblis 
susilaukė didelio partijos ir tarybinės vyriau
sybės įvertinimo — gavo trečiojo laipsnio Sta
lino premiją. Ansamblio vadovai: Jonas Šve
das — meno vadovas, Juozas Lingys — balet
meisteris ir Pranas Stepulis — orkestrinės gru
pės vadovas paskelbti stalininių premijų lau
reatais.

GAVO MASKVOS BERNO LIUDYMĄ
„Tiesa" praneša, kad rašytojas Antanas Venclo

va 1949 metais įstojo į komunistų partiją ir da
bar jau gavęs partnario bilietą. Ta proga jis 
esąs apdovanotas visa eile ordinų ir medalių 
ir pakeltas į Mokslų Akademijos narius — 
korespondentus.

ZARASŲ MIŠKŲ NAIKINTOJAI
Zarasų apskrities viešpačiai — komunistai 

rusai, kurie šiuo metu vadovauja apskričiai bei 
kolchozams, įrašyti į bolševikišką „garbės len
tą”, kaip daugiausia šią žiemą iškirtę miškų. 
Ypatingo pagyrimo susilaukė drg. Vitukin’as 
ir drg. Michailovič’ius.
STACHANOVIŠKAI KNIAUKIA SVETIMUS 

PINIGUS
Virbalio geležinkelio elektros stoties virši

ninkas Noševenko ir buhalteris Vencius, suklas
todami parašus pasisavina darbininkams už 
darbą priklausančius pinigus. Stoties monteriai, 
viršininko nurodymu, darbo metu atlikinėjo 
abonentams įvairius darbus, gaudami už tai 
mokestį. Stoties viršininkas pinigus neužpa- 
jamuoja ir juos pasisavina. („T.”, 50.3.22).
VILNIAUS BURMISTRAS — BEMOKSLIS

Vilniaus miesto vykdomojo komiteto pir
mininku yra Kareckas. Jis yra bemokslis žmos 
gus, seniau buvo batsiuvys. Kadangi Karecka- 
bemokslis ir nieko nenusimano, tai praktiškai 
viską tvarko atvežtas rusas Kornev’as.
KAUNE STATOMA GELEŽINKELIO STOTIS

Paskutiniojo karo metu Kauno geležinkelio 
stotis buvo visiškai sugriauta. Daugiau kaip 
penkerius metus Kauno miestas neturėjo gele
žinkelio stoties. Pagaliau tik dabar bolševikai 
prisiruošė ir pradėjo naujosios stoties statybą.

Kauno apskrityje bolševikai sukūrė 140 kol
chozų. Garliavos, Lapių, Raudondvario valsčiuo
se 85% visų ūkininkų jau kolchozuose.

ir gina Rasi tokiems sužadins norą giliau 
pastudijuoti komunizmą ir pabudins žmoniš
kumo jausmus. O lietuviams tremtiniams, iš
trukusiems iš bolševikinio pragaro ir pasklidu- 
siems po visą pasaulį, šis rinkinys bus kaip 
liūdnas ir skaudus priminimas bolševikinės ti
krovės pavergtoje tėvynėje.

Leidinio kaina 3 šilingai, galima gauti Sąjun
gos centre. T. R.
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„KAS BUVO NIEKAS, DABAR BUS 
VISKAS...”

Einančio Respublikos Prezidento pareigas mi- 
nisterio pirmininko J. Paleckio per radiją pasa
kytoji kalba lyg ir davė toną — pradėti puolimą 
prieš buvusį rėžimą ir lietuvių tautinį elementą.

Greit spaudoje ir per radiją įsivyrauja nauja 
terminologija: buržuazija, spekuliantai, pani- 
kieriai, liaudies kraujo siurbėlės, kenkėjai, liau
dies priešai.

Meiliais žodžiais giriama „visų darbo žmonių 
tėvynė” Sovietų S-ga, Raudonoji armija, narsus 
raudonarmietis.

Greit atsiranda sufabrikuotų pasakojimų, gi- 
ančių sovietų karį, kurie iš gaisrų gelbėję lie

tuvių vaikus, narsiai stabdę besibaidančius val
stiečių arklius, senukams malkas padėję skaldyti, 
piemenėlius akordeonais apdovanoję, iš Nemuno 
net 32 skęstančius spėję ištraukti. Visos tos 
„istorijos” randa vietos radijo programoje; 
viskas tas eina raudonarmiečio šlovei...

Birželio 19 d., Respublikos Prezidento malo
nės aktu, iš kalėjimų paleidžiami politkaliniai. 
„Malonės aktas” malonėmis apdovanoja vien 
komunistus. Kalėjimuose sėdį socialdemokratai, 
liaudininkai, eserai ir kt. Paleckio malonių negauna.

„Liaudies laisvės kovotojų” titulu iš Kauno 
kalėjimo paleidžiami 104 kaliniai, Šiaulių — 44, 
Raseinių — 65, Panevėžio — 7, Ukmergės — 24, 
Kalnaberžės nepilnamečių nusikaltėlių namų — 1. 
Viso 245 „kovotojai”.

Paleidimas vyksta triukšmingai, su pagarsini
mais per spaudą ir radiją. Prie kalėjimų susi
renka vienminčiai ir bendradarbiai, artimieji ir 
kaimynai, atsitiktini praeiviai, gatvės žiūrovai. 
Kaliniai sutinkami valiavimais, šūkiais, plojimais, 
Jaina ir dovanomis.

Iš Kauno kalėjimo paleistus kalinius pasitinka 
Liudas Gira, dail. Stp. Žukas, rašytojas P. Cvir
ka ir kt. L. Gira šokinėja, kabinasi žydelkaičių 
kaklo, bučiuojasi; rusiškai, žydiškai sveikinimo 
žodžius pasako. Tuo metu iš kalėjimo lango 
pasigirsta: „Sanatorijoje jie buvo, bet ne kalėji
me... Jiems darbo ir bizūno duokite! Su- 
batomis košerną valgė...”

Kalinių tarpe vos keletas lietuvių. Truk- 
šmingas žmonių tumulas ritasi Mickevičiaus 
gatve. Vienas kitas rusiškai užtraukia „Kas 
buvo niekas, dabar bus viskas”.

Tą pačią dieną, vyriausybės įsakymu, užda
roma Lietuvių Tautininkų Sąjunga.

Krašto Apsaugos ministeris ir Kariuomenės 
vadas gen. Vitkauskas išleidžia kariuomenei 
raminantį įsakymą.

Viskas vyksta greit, vienu plunksnos brūk
štelėjimu. Įsakymas seka įsakymą, o paskui-jų 
komentarai, karšta pirtis ir nuplakimas „liaudies 
priešų”.

Gyvenimas įgauna nervingumo žymių. Dienos 
praslenka nerime. Kaune nebeužtenka duonos, 
mėsos, pieno. Tiekimas pradeda šlubuoti. Ra
dijas, spauda kartoja įsakymus, įspėjimus — 
laikyti rimtį, tvarką, susipratimą.

Kaune ir provincijoje kuriasi politkaliniams 
globoti komitetai, rengiamos rinkliavos, „su
vargę, netekę sveikatos” siunčiami į sanatorijas, 
gydyklas.

Finansų ministerija išleidžia kartotinus įsa
kymus bankams ir idėlininkams.

Krautuvininkai pradeda slėpti užsienines pre
kes, gabenti į užmiestį, privačius butus.

Panika plečiasi. Per Lietuvą vis traukia nauji 
ir nauji Raud. armijos daliniai.

Sekančiomis dienomis J. Paleckį lanko Šaulių 
Sąjungos delegacija. Spaudoje dedamos dele
gacijos fotografijos, radijo komentatoriai faktus 
palydi komplimentais. Entuziazmas keliamas 
dirbtinu būdu.

Pasirodo nauji įsakymai, liepiu iš mokyklų 

išimti knygas apie A. Smetoną ir jo paties para
šytus raštus. Paštas išima iš apyvartos ženklus 
su A. Smetonos portretu. Gyventojams ir 
prekybos įstaigoms uždraudžiama priiminėti So
vietų S-gos rublius ir červoncus.

Birželio 21 d. rytinė radijo programa prade
dama be tradicinės Maldos už Tėvynę. Ji 
pakeičiama Lietuvos Himnu. Galvojama pa
naikinti pamaldų transliavimą.

Birželio 21 d. per radiją pasako kalbą vidaus 
reikalų ministeris M. Gedvilą.

Pradžioje išliejama pamazgų ant „supuvusios 
praeities” asmenų, giriamasi greitais tempais, 
visuomenės susiklausymu, laimėjimais ir t.t. 
Kalbėdamas apie vyriausybės darbus ir visuo
menines nuotaikas, Gedvilą pasako:

„...nusikračius senojo rėžimo, visame krašte 
vyrauja visiška tvarka bei rimtis ir reiškiamas 
didžiausias džiaugsmas dėl naujosios Liaudies 
Vyriausybės susidarymo”.

Gi tos pat dienos „Lietuvos Aidas” savo 
skiltyse spėjo pranešti:

„Patirta, kad Marijampolėje ir kitose krašto 
vietose skleidžiamos provokacinės žinios, kurių 
tikslas yra drumsti tvarką ir rimtį. Provokatoriai 
atatinkamų organų bus suimti ir tinkamai nubau
sti. Marijampolės visuomenė kviečiama išsaugoti 
visišką rimtį ir nepasiduoti provokacijoms”.

Birželio 21 d. Ministerių Kabinetas išleidžia 
nutarimą kuriuo nejudomos nuosavybės ob
jektai uždraudžiama parduoti iškeisti, išdalyti 
arba sujungti.

Nutarime jungiama pastaba, kuria Ministerių 
Kabinetui paliekama teisė peržiūrėti ir panaikihti 
tas pardavimo sutartis, kurios buvo sudarytos 
po 1939 m. spalio 1 d. ir nuosavybė buvo įgyta 
spekuliaciniais tikslais.

Panika slenka per visą kraštą. Ryškių de
zorganizacijos žymių pastebima miestuose ir 
kaimuose. Lietuvos ūkininkų tarpe vienintelė 
kalba: — „atims nuosavybę” — „visus ūkinin
kus varys į kolchozus”, — „bus badas”.

Iš provincijos Kaunan atvykę pasakoja apie 
įvairių komitetų susidarymą, kurie siaučia dva
ruose, miesteliuose, kaimuose. Komitetų vado
vai: kriminalistai, miestelių padaužos, iš kalėjimų 
paleisti „laisvės kovotojai”.

Radijo korespondentai praneša apie nuotai- 
taikas provincijoje. Ūkininkai naikina gyvą ir 
negyvą inventorių, darbymečio įkaršty samdiniai 
palieka darbdavius plakasi prie susikūrusių 
komitetų, kiršina darbininkus su darbdaviais.

Per radiją ir spaudą pasigirsta raminimo ir 
įspėjimo balsai.

Birželio 22 d. per radiją kreipiasi žemės ūkio 
ministeris M. Mickis.

Kalboje daug meilių žodžių liaudžiai, — 
biaurių sakinių smetonininkams, liaudies prie
šams. Gražių spalvų ateičiai, šviesių vilčių 
Vyriausybės varomam darbui ir pabaigoje M. 
Mickis paberia tokias garantijas:

„Ūkininkai, žinokite ir tikėkite, kad Lietuvos 
liaudies vyriausybė pilnai supranta jūsų gyvybi
nius reikalus ir niekada jūsų neapvils. Kiek
vienam ūkininkui, kuriam žemė yra pragyvenimo 
šaltinis, o ne spekuliacijos objektas, garantuoja
ma visiška jos neliečiamybė. Toji jūsų žemė, 
kurią jūs esate amžiais persunkę savo prakaitu 
ir krauju, yra jūsų ir pasiliks jūsų. Nebus daro
ma jokių pasikėsinimų į bet kokį jūsų turtą, 
kuris yra sunkaus jūsų darbo vaisius”.

Taip Mickis kalbėjo birželio 22 d., bet po 
mėnesio, liepos 22 d. Liaudies Seime Mickis 
skaitė vienbalsiai priimtą deklaraciją:

„...Reikšdamas visų dirbančiųjų valią ir va
dovaudamasis gyvybiniais darbo valstiečių 
interesais, Liaudies Seimas paskelbia visą Lie
tuvos žemę su jos gcl nėmis, visus miškus ir 
vandenis priklausančiais liaudžiai, t.y. valstybės 
nuosavybe...”

„...Visokie bandymai pasikėsinti į asmeninę 
valstiečių nuosavybę arba prieš darbo valstiečių 
valią primesti jiems kolchozų organizavimą bus
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LIETUVIAI SVETUR
IŠ KANADOS LIETUVIU GYVENIMO

TORONTIEČIAI KRUTA
Kanados lietuvių gyvenimas, galima sakyti, 

telkiasi dviejuose dideliuose centruose: Toronte 
ir Montrealyje. Kitos kolonijos, kaip Hamilto
nas, Winipegas ir kt., yra daug mažesnės. To
ronte jau šiuo metu gyvena per penkis tūkstan
čius lietuvių ir kaskart jų skaičius didėja. Iš 
visų šio milžiniško krašto kampelių lietuviai 
nuolat vyksta gyventi į Torontą.

Dėl tos priežasties Toronte ir kultūrinė lietu
vių veikla yra gana gyva.

MENINIAI PARENGIMAI
Toronte ypatingai daug esti koncertų. To- 

rontiečius jau aplankė visi žymesnieji mūsų 
dainos menininkai iš JAV, kaip: A. Dambraus
kaitė, I. Nauragis, S. Baranauskas, pianistas 
Jokubėnas, solistai: Jonuškaitė, Motiekaitienė, 
Ivanauskas, o gegužės 6 d. Toronte viešėjo 
Metropolitan Operos contraltas Anna Kaskas 
(Katkauskaitė). Birželio 3 d. numatyta iš JAV 
atsikviesti gastrolių „Čiurlionio” ansamblį.

Toronte gana gražiai Veikia scenos mėgėjų 
grupė. Jos režisieriumi yra J. Jagėla. Vaidin
tojai jau pasirodė rampos šviesoje su P. Vai
čiūno „Sudrumstąja ramybe” ir Adomėno ko
medija „Svetimomis plunksnomis”. Tie vai
dinimai buvo kartoti Toronte net po du kartu 
ir publika gausiai juos lankė. Mūsiškiai akto
riai aplankė ir mažesnes lietuvių kolonijas.

SPAUDOS REIKALAI
Pernai metų pabaigoje Toronte pradėtas leisti 

puikus savaitraštis „Tėviškės Žiburiai”, kuris 
per trumpą laiką spėjo gana gražiai užsireko
menduoti skaitytojams turiniu, didumu ir gražia 
išvaizda. „Tėviškės Žiburius” redaguoja žino
mas mūsų istorikas ir plunksnos darbininkas 
prof. Dr. A. Šapoka. Greitu laiku Toronte 
išeis dar vienas spaustuvėje spausdintas laikraštis 
„Laisvoji Lietuva”. Šį laikraštį redaguos J. 
Nevardauskas, o jo leidėjas bus Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis. Laikraščio pirmasis numeris jau 
renkamas. Montrealyje tebeleidžiamas savait
raštis „Nepriklausoma Lietuva”, kurį redaguoja 
J. Kardelis.

Tiesa, dar galima būtų paminėti, jog Toronte 
iš seniau yra leidžiamas lietuvių komunistų 
laikraštis „Liaudies Balsas”, tačiau šis spaudos 
organas tėra tik spausdinamas lietuviškomis 
raidėmis, bet jo mintys —- rusiškos. Kitaip 
sakant, tas laikraštis redaguojamas pagal Krem
liaus „generalinę liniją”. Jį redaguoja lietuviškai 
kalbąs ruskis J. Yla.

IR LIETUVIŠKOJI KNYGA 
DAŽNESNIS SVEČIAS

Su džiaugsmu reikia pažymėti faktą, kad 
Kanados lietuvių gyvenime ir lietuviškoji knyga 
pasidarė dažnesnis svečias. Jau prieš kurį 
laiką Montrealyje jaunas poetas J. Nevardaus
kas išleido savo poezijos rinkinį „Užrūstinti 
Dievai”. O štai, balandžio 1 d., Kanados 
Lietuvių Rašytojų Draugijos narių suvažiavimo 
proga, balandžio 1 d., knygų rinkoje jau turėjo-

griežtai nubausti, kaip kenkią liaudies ir valsty
bės interesams”.

Taip buvo kalbėta prieš 10 metų. Bet kas 
šiandien dedasi Lietuvoje?...

1940 m. birželio 18-22 d. vyriausybės narių 
mesti šūkiai ir viešojo žodžio tonas diena iš 
dienos aštrėja. Vyksta viešas ir greitas praeities 
vertybių nuvertinimais. Visuomenės sluoksnių 
nuotaikos aštrinamos be sustojimo. Admini
stracijos įstaigos nebepajėgia atstatyti tvarkos. 
Neatsakingo, sudemoralizuoto gaivalo opinija 
randa paramos ir atgarsio vyriausybės narių 
sluoksniuose. Masėms vadovauti pasišauna ne
žinomos ir niekam negirdėtos pavardės.

Kaune ir provincijoje įvyksta vieši politinių 
kalinių pagerbimo akta:. Vyriausybės narių 
atsilankymais pagerbti, šiltais žodžiais išgarbinti, 
pabučiavimais paženklinti, naujieji herojai perima 
nuotaiką ir nuomonių formavimą. Reikalaujama 
legalizuoti Lietuvos Komunistų Partiją, buvu
sius politinius veikėjus sukišti į kalėjimus, atimti 
turtus, išvalyti valstybinį valdžios aparatą ir 1.1.

Birželio 22 d. uždraudžiama per radiją per
transliuoti Karo Muziejaus Kovų varpų skam
binimas ir muzikinė giesmės melodija „Marija, 
Marija”...

Radijas pradeda skelbti anonsus:
„Birželio 24 d. Vileišio aikštėje įvyks Lietuvos 

Komunistų Partijos šaukiamas darbo žmonių 
mitingas. Kalbės žymūs liaudies vadai. Mi
tinge dalyvaukite visi” (Bus daugiau)

Birželio 25 d., sekmadienį, ruošiama iš Londono 
EKSKURSIJA

į didžiausią Anglijoj zoologijos sodą Whipsnade. 
Kelionė autobusu kainuos 6 šil. Norį važiuoti 
renkasi 10 vai. ryto prie lietuvių bažnyčios, 
Londone. Praleidę dieną gamtoje, iš Whipsnade 
išvykstama 7 vai. vakare. Registruotis iki bir
želio 15 d.: DBLS-gos centriniame skyr., 2, 
London Mews, London St., London, W.2, 
arba klebonijoj.

me Pr. Kozulio simpatišką ir recenzentų gražiai 
įvertintą eilėraščių rinkinėlį „Dulkės ežere”. 
Šioji knyga išleista Toronte. Šiuo metu dar 
vienas jaunas kūrėjas išeina į viešumą su savo 
pirmuoju debiutu, tai Balys Rukša. Jo eilė
raščiai taipogi jau renkami ir greitai bus išleisti. 
Knyga leidžiama Toronte.

Be to, suvažiavimo proga, nutarta netrukus 
išleisti Kanados lietuvių rašytojų almanachą. 
Šiai knygai medžiaga jau renkama. Rašytojai 
paprašyti savo kūrinius prisiųsti redakcinei 
komisijai iki liepos mėn. pabaigos.

ORGANIZACINIS GYVENIMAS
Jau ne paslaptis, kad Kanados lietuvių orga

nizacinis gyvenimas kurį laiką buvo sukrikęs. 
Tačiau šiuo metu, tenka džiaugtis, kad įėjo 
į normalias vėžes. Visame krašte lietuviai 
persiorganizuoja į Kanados lietuvių bendruome
nę, VLIK’o paskelbtais Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės pagrindais. Šiuo laiku visose lietuvių 
kolonijose jau sudaryti Organizaciniai Komi
tetai, kurių pirmoji užduotis — suregistruoti 
visus Kanadoje gyvenančius lietuvius, pravesti 
demokratinius rinkimus ir pradėti vieningai 
dirbti kultūrinį ir Tėvynės išlaisvinimo darbą.

BAŽNYČIOS IR SALĖS REIKALAI
Ligšiolinė Toronto lietuvių bažnyčia ir salė 

dėl tokio skaičiaus lietuvių jau yra per mažos. 
Todėl parapijos komitetas pradėjo rūpintis nau
jos didesnės bažnyčios ir salės įsigijimu. Tam 
reikalui gautas ir vietos kardinolo pritarimas.

Buvo numatytas ir sklypas, tačiau paaiškėjo, 
kad jis yra netinkamas statybai, nes toj vietoj 
buvęs didelis slėnys ir, norint jo paviršių iškelti, 
pripilta daug žemės.

Šiuo metu daromos pastangos surasti kitą 
žemės sklypą arba nupirkti iš seniau pastatytą 
bažnyčią su sale, nors tos patalpos būtų ir se
nesnės, bet didelės. Atnaujinimui —■ būtų 
galima padaryti pagrindinį remontą. Toronto 
lietuviai kunigai: kleb. P. Ažubalis ir Dr. J. 
Gutauskas taipogi tuo reikalu labai rūpinasi.

DIPUKAI NAMINAS1
Toronto gyventojams, ypač tiems, kurie turi 

šeimas, labai sunki problema butai. Jie yra 
brangūs ir sunku gauti. Viengungiams kam
barių, tiesa, netrūksta. Dėl tos priežasties 
naujieji ateiviai stengiasi kaip nors įsigyti savus 
namelius. Daugelis jų (priskaitoma net apie 
šimtą) Toronte savus namelius jau yra nusipirkę. 
Pradžioje, savaime aišku, nė vienas jų pilnos 
sumos už namus negali sumokėti. Įmokama 
tik dalis. Kaip bus su galutinu išsimokėjimu' 
— dar sunkoka pasakyti. Žinoma, jeigu neiš
tiks kokia nors „depresija”, kaip čia nedarbo 
krizė vadinama, tai palengva išsimokės ir turės 
žmonės nuosavas gūžtas.

DŽIAUGIAMĖS SAVU KONSULATU
Kaip jau spaudoje buvo rašyta, mirus Lietu

vos Garbės Generaliniam Konsului Pik. Grant- 
Suttie, Konsulo pareigoms Kanados valdžia 
patvirtino lietuvį, Vytautą Gylį. Kanadiečiai 
lietuviai džiaugiasi turėdami Toronte Nepriklau
somos Lietuvos reprezentantą — savą Gen. 
Konsulą. Dabartiniu metu Lietuvos Konsula
tas Toronte duoda lietuviams užsienio pasus ir 
atlieka kitus reikiamus patarnavimus.

Lietuviai tuo džiaugiasi, nes, pav., norint 
nuvykti į JAV, aplankyti savo gimines ar pažįsta
mus, tai yra būtina sąlyga turėti užsienio pasą.

Pr. Al.

900-sis „ARGENTINOS LIETUVIŲ 
BALSO” NUMERIS

Gegužės 11 d. pasaulį išvydo seniausio Ar
gentinos lietuvių kolonijos, „A.L. Balso” 900- 
sis numeris. Ta proga tenka pasidžiaugti lietu
vių darbštumu ir atsidėjimu išlaikyti spaudą ir 
jų pastangas per spaudą nuolatos kovoti už 
savo ir savo tautos teises. Prieš 23 metus „A. 
L. Balsas” buvo mažutis rotatoriumi spausdin
tas laikraštėlis. Dabar gi jis yra didelis ir pui

NELAIMĖS NEREIKIA IEŠKOTI

Kur gi eina Adomėnas?
Aišku, kad pas paną 
Pasėdėti, paplepėti 
Ir išgert šampano. 

kus laikraštis, spausdinamas savo spaustuvėje. 
Redaktorius K. Norkus ir leidėjas Pr. Ožinskas 
daug vargo ir kovojo ir tebekovoja su įvairiais 
spaudos kenkėjais. „A.L. Balsas”, būdamas 
demokratinis laikraštis, įsigijo gerą vardą Ar
gentinos valdžios įstaigose, iš kurių, reikalui 
esant, susilaukia moralinės paramos. Tai ypač 
svarbu šiuo metu, kada Lietuva yra pavergta ir 
kada vedama kova dėl jos išvadavimo.

99-jo numerio proga „A.L. Balsas” susilaukė 
daugybę sveikinimų iš viso laisvo pasaulio lie
tuvių. Visi linki jam ilgiausių metų.

L. Kančauskas 
Buenos Aires, 50.5.17

STEIGIAMA DRAMOS STUDIJA
Paskutiniu laiku daugiau atvykus į Argentiną 

lietuvių tremtinių, kurie yra dirbę vaidyboje 
arba yra jos mėgėjai, kilo mintis įsteigti dramos 
studiją ir po kiek laiko suorganizuoti dramos 
teatrą. Dramos teatras gausiam Argentinos lie
tuvių būriui yra būtinai reikalingas, nes iki šiol 
scenoje yra rodomi daugiausiai komedijinio 
pobūdžio veikalai. Reikia tikėti, kad drama 
scenoje ne mažiau bus mėgiama, kaip prieš 
metus susitveręs Lietuvių Tautinis Ansamblis, 
kuris šiandien lanko toli nuo Buenos Aires 
esančias lietuvių kolonijas.

Dramos studiją steigia Lietuvos Valst. Teatro 
aktorius Juozas Valentinas. L. Kančauskas 
Buenos Aires, 50.5.17.

* * *
Britų zonoje pradėta DP įjunginėti į vokiečių 

ūkį. Numatoma iki birželio 10 d. visas DP 
stovyklas pervesti vokiečių administracijai. IRO 
rūpinsis tik DP emigracijos reikalais. Kaip 
aiškėja, DP įjungimas į vokiečių ūkį bus da
romas ir kitose zonose.

Kun. prof. Yla, žinomas visuomenininkas ir 
rašytojas, iki šiol gyvenęs Vokietijoje, jau iš
vyko į JAV.

Kursai amatininkams. Kanados lietuvių 
„Verslo” sąjunga suorganizavo Toronte lietu
viams mūrininkų ir šoferių kursus.

Prof. Stepas Kolupaila baigia spausdinti di
delį mokslinį veikalą apie didžiausią Lietuvos 
upę Nemuną. Veikalas ir vadinasi „Nemunas”.

Prof. inž. Stasys Dirmantas su žmona iš Vo
kietijos atvyko Amerikon ir apsigyveno Čika
goje. Būdamas Vokietijoje, prof, daug dirbo 
ruošdamas Lietuvos atstatymo planus ir trem
tinių šalpos darbe. Prof. Dirmantas yra geo
dezijos specialistas.

Dr. Julius Kaupas, tremtyje laimėjęs premiją 
už savo veikalą „Daktaras Knipštukas Pra
gare”, dabar dirba Loretto ligoninėje, Čikagoje.

J. A. Stikliorius, dipl. teisininkas, kuris Amerik. 
okup. valdžios pavestas gynė buvusius Dachau 
stovyklos gydytojus karo teisme, prieš porą mė
nesių atvyko Amerikon.

Dr. P. Padalskiui, kuris jau antri metai dėsto 
Detroito universitete, šiomis dienomis suteiktas 
ekstraordinarinio profesoriaus laipsnis.

Muencheno lietuvių gimnazija tebeveikia. Šalia 
gimnazijos veikia ir pradžios mokykla su vaikų 
darželiu. Emigracijos sąlygos mokyklos veiklą 
labai apsunkino, tačiau stengiamasi mokyklas 
išlaikyti. Gimnazijoj, pradžios mokykloj ir 
vaikų darželyje dirba 14 mokytojų, tačiau IRO 
atlyginimą moka tik 3 mokytojam. Moky
tojus remia stovyklinis lietuvių komitetas ir 
mokinių tėvai. Gimnazijai vadovauja p. Anta
naitis.

Schvv. Gmuendo lietuvių gimnazija po Velykų 
atostogų, kad ir kiek susilpnėjusiomis jėgomis 
dėl emigracijos, pradėjo antrąjį šių mokslo 
metų ketvirtį. Gimnazija stovykloje turi atskirus 
namus ir visiškai neblogas patalpas.

Prof. A. Benderius, gyvenąs Brook lyne, baigė 
rašyti stambų veikalą apie Lietuvos kraštą.

E. Eimaityte, Lietuvoje dirbusi Kauno uni
versiteto bibliotekoje ir buvusi Vaižganto mu
ziejaus ir rankraščių skyriaus vedėja, vėliau — 
Vilniaus universiteto bibliotekos direktoriaus 
pavaduotoja, tremtyje organizavusi Pabaltijo 
universiteto biblioteką, dabar gyvena Wor- 
cesteryje ir dirba viešbutyje.

Architektas T. Vizgirda, žinomas Vokietijoje 
lietuvių knygų leidėjas, iš tremties atvyko Ame
rikon ir apsigyveno Bostone. Ten jis gavo darbo 
pagal savo specialybę.

Va, kaip kartais atsitinka.
Stop, ir nė iš vietos!
Laimė, kad jis turi kaktą, 
Kaip granitas kietą.

— Po velnių! Turbūt vaikėzai 
Žaidė ir paliko.
Reikia spaudoje iškelti 
Panašius dalykus!

IŠ MOKSLO SRITIES
VAISTAS NUO GIRTAVIMO

Medikai jau senai kvaršina galvas kaip su
rasti patikimą vaistą, atgrasinantį nuo girtavimo. 
Jau daug vaistų buvo pasiūlyta ir išbandyta, 
bet rezultatai pasirodė nepatenkinami.

Dabar yra plačiai garsinamas naujas vaistas 
A n t a b u s (pavadinimas nukaltas iš dviejų 
lotyniškų žodžių: anti-prieš ir abusus-piktnaudo- 
jimas). Chemiškai šis junginys vadinamas te- 
traethylthiuramdisulfidas. Šiuo vaistu įvairiuose 
kraštuose jau gydyta apie 20.000 girtuoklių ir 
gauta patenkinamų rezultatų: per 60% pagydyta, 
apie 16% — žymiai pagerėjo, apie 13% tru
putį pagerėjo ir tik 19% neturėjo jokios įtakos.

Geresni gydymo rezultatai būna jei girtuoklis 
yra jaunesnis kaip 35 metų amžiaus ir juo jis 
senesnis amžiumi ir „patyrimu” juo prastesni.

Gydymas nesudėtingas ir nereikalauja gu
lėjimo ligoninėje. 3-6 dienas iš eilės girtuo
kliui švirkščiama po 1 gramą Antabuso ir po 
to duodama „blaivininkiška” dozė alkoholio 
(taip maždaug apie porą, stiklelių „valstybi
nės”!...), nuo kurio jis pasijunta labai prastai: 
pasireiškia stiprus širdies plakimas, savotiškas 
galvos veržimas, atiranda baimės jausmas ir net 
vėmimas. Šie reiškiniai dar beveik blaiviam 
žmogui įvaro nemažai baimės. O gydomasis 
jei pats vogčiomis pabando „išmesti” daugiau, 
tai dar sunkiau suserga. Taip gydant ilgesnį 
laiką pasibiaurėjimas „čierka” auga. Galu
tinam rezultatui, aišku, reikalinga ir ligonio 
gera valia, nes juk jam visą amžių nešvirkši 
Antabusą, o nustojus gydyti — pasibiaurėjimas 
šriapsu išnyksta... Bet juk ir kiekviena liga be 
ligonio geros valios ir bendradarbiavimo nepa
gydoma. K. V.

„TEISYBĖS SERUMAS” PRIEŠ 2000 METŲ
Vokiečių žurnalas „Kosmos” (Štutgartas) ra

šo, kad jau seniesiem romėnams buvo žinomas 
klaikus pavartojimas tam tikrų chemikalų, sie
kiant priversti nusikaltėlį prisipažinti. Būtent 
jau Plinius savo „Gamtos istorijoje” rašo apie 
Indijos augalą, vadinamą Aechaemenis, kuris 
galįs tiek paveikti ,kad „nusikaltėlis viską prisi
pažins”. Anot Pliniaus šis augalas esąs gin
taro spalvos ir be lapų, be to dar jis vadinamas 
„arklių siaubu”, nes kumelės esą jo vengian
čios. Dabartiniai mokslininkai nežino koks tai 
yra augalas Aechaemenis; kiekvienu atveju tas 
augalas nei Indijoje, nei kur nors kitur dar 
neužtiktas. Bet Plinius remiasi senesniais šalti
niais ir greičiausia, savo tvirtinimą nėra prama
nęs.

ELEKTRONINIŲ SMEGENŲ REKORDAS
Prieš šimtą metų anglų matematikui Willia- 

mui Shanksui reikėjo 15 metų skaičiuoti skaičių 
Pi (3,14159...) iki 707-tosios vietos. (Kaip 
žinoma, apskritimo dydis yra lygus Pi padaugin
tam iš diametro). Neseniai amerikiečių kariuo
menės elektroniniai smegenys — milžiniška 
skaičiavimo mašina, vardu „Eniac” apskaičiavo 
Pi skaičių iki 2040-tosios vietos, mažiau, kaip 
per 24 valandas.

MAŽIAUSIA RAŠOMOJI MAŠINĖLĖ
Vienas vokietis inžinierius sukonstruktavo naują 

rašomąją mašinėlę, kuri yra tokia maža, kad 
net moterys gali nešiotis rankinuke.

PAMALDOS
BRADFORDE — birželio 4 d. 12 vai. 15 min.
ROCHDALE — birželio 11 d. 10 vai. 30 min.

William St. 40.
Visi Rochdales ir apylinkės lietuviai kviečiami 

birželio 2 d. dalyvauti katalikų eisenoje (pa
geidaujama tautiniuose drabužiuose) ir protesto 
prieš religijos persekiojimą Lietuvoje susirinkime.

„LIETUVIŲ DIENOS” — iliustruotas žur
nalas Anglijoj. Kainuoja metams 22 šil., pusme
čiui 12 šil. ketvirčiui 7 šil. Prenumerata skaito
ma nuo užsakymo dienos. Viską siųsti: prenu
meratos pinigus, adresus, nuotraukas ir kt. 
„L.D.” ats. Mr. B. Balys, Trafalgar E. Temple 
Gutting, Cheltenham, Glos.

Lauk, redaktoriau, straipsniuko 
Ir graudaus ir pikto.
Žinoma, ir honoraras
Jam dabar pritiktų.
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IŠ MUSU GYVENIMO KLAUSIMAI, ATSAKYMAI
COVENTRIO APYGARDOS ARTIMI 

PARENGIMAI
Paskutiniu laiku nusistatyta daugiau bendra

darbiauti apygardos ribose esantiems skyriams. 
Ligi šiol kiekvienas skyrius veikė grynai savo 
jėgomis ir savai visuomenei. Ateity norima 
žymiai daugiau keistis esamomis įvairių rūsių 
meninėmis, visuomeninėmis ir bendrai kultūri
nėmis pajėgomis tiek individualiai tiek kolekty
viai ir rengti kviečiant visus apygardos skyrius 
aktyviai ir pasyviai dalyvauti. Pirmi žingsniai 
jau padaryti Leicesterio skyriaus ruošiant kon
certą ir Coventry skyriaus ruošiant Motinos 
Dienos minėjimą.

Dabar yra užplanuota:
1) Coventry skyrius birželio 18 d. rengia 

birželio mėn. tragiškų įvykių ir 10 metų Lie
tuvos okupacijos minėjimą. Paskaitą skaito 
Leicesterio skyriaus pirm. J. Senkus. Be jo bus 
dar keletas kalbų ir meninė dalis.

2) Birželio mėn. Jonines rengia Leamingtono 
skyrius.

3) Liepos 15 d. Apygardos Valdyba rengia 
visuomenės teismą. Yra kaltinamas „lietuvis 
tremty”.

4) Rugsėjo 8 d. — Tautos šventės minėji
mas -—■ rengia Leicesterio skyrius.

5) Leicesterio skyrius, susitaręs su estais ir 
latviais, rengia rudenį Pabaltijo valstybių 10 
metų okupacijos minėjimą. Šis minėjimas bus 
protesto —- mitingo forma, į kurį nusistatyta 
sukviesti kuodaugiau anglų.

MANCHESTERIO ŠOKĖJŲ PASIRODYMAS
Vienas gražesnių meninių pasirodymų anglų 

visuomenei buvo gegužės 13 d. Cheadle Hulme 
parapijos salėje.

Anglų Labdarybės Draugija, per Mr. Foghner’į 
pakvietė lietuvių šokėjus vakarui. Vakaro 
programoje pasirodė mūsų šokėjų grupė, pa
šokusi: „Kalvelį”, „Audėjėlę”, „Rugučius”, o 
po pertraukėlės — „Lenciūgėlį” ir „Malūną”. 
Karštoms katutėms vos nutilus Mr. Foghner’is, 
tarė nuoširdų padėkos žodį.

Tai puiki proga lietuviško meno bei kultūros 
propagavimui, o taipgi ir didelis paskatinimas 
šokėjams, kurie dar intensyviau ruošiasi sekan
tiems pasirodymams.

Šokiams vadovauja p. Brazdienė ir p. Jaš- 
čemskas. Pažymėtina, kad šioje išvykoje dal.-^ 
vavo ir dalis buvusio Alsagerio Jaunimo An
samblio šokėjų, kurie ir toliau drauge su p. 
Brazdiene, nebijodami kelionių nuovargio, lan
kosi repeticijoms Manchesteryje.

Matant entuziastingas šokėjas bei šokėjus 
būtų dar džiugiau, kad ir mišraus choro daly
vės įgautų panašaus entuziazmo ir baigusios 
„atostogas” tęstų pradėtą darbą.

Kiekvienas nuoširdus darbas ir pastangos 
kovoje dėl tėvynės laisvės laikui bėgant atneš 
reikiamų vaisių, susilauks įvertinimo ir dėkin
gumo, o tuo pačiu ir asmeniško džiaugsmo.

BEL-as

GRAŽUS NUTARIMAS
DBLS Gloucesterio Apygardos valdyba ge

gužės 21 d. nutarė viešajai Gloucesterio biblio
tekai surinkti įvairių leidinių. Nors apygarda 
narių skaičiumi negausi, bet tikimasi, kad tau
tiečiai supras šį svarbų reikalą ir paaukos anglų 
ar kitom kalbom knygų bei žurnalų. Valdybos J. RICHARDS (BOTCHERS) LTD.

UŽSAKYMUS PRAŠOMA SIŲSTI DIREKCIJOS VARDŲ
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
Visų mūsų 27 parduotuvių adresai nurodyti telefonų knygoje L—R 3815 psl. 

DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas šiame krašte 
gyvenantiems kitašaliams patarnauti.

VISUOTINAI ŽINOMA PRODUKTU KOKYBE

ŠIĄ SAVAITĘ PASIŪLOME :

LAŠINIAI STATINĖSE (143 1/2 svarų statinė), po 2 šil. svaras, kartu su prisiuntimu 
(parduodama visa stalinė)

VIRTI, PRESUOTI LAŠINIAI 1 svaras 3/-
NAUJA KROKUVINĖ DEŠRA 1 ” 5/6
SAUSA KAIMIŠKA DEŠRA 1 ” *•;-
PRANCŪZIŠKA DEŠRA 1 ' 4/6
LAŠININĖ DEŠRA 1 ” 4/6
ŠVIEŽIA, RŪKYTA DEŠRA 1 ” 4/-
ITALIŠKA KIAULIENA, 29 unc. 1 dėžė 4/6

KITI GAMINIAI IŠVARDINTI KAINARAŠČIUOSE
UŽSAKYDAMI PREKES, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardinkit už

sakomus dalykus ir pridėkite prie užsakymo atatinkamos sumos pašto orderį.
ŽIŪRĖKITE : jei užsakymo suma yra mažesnė, kaip 60 šil., tai reikia pridėti 
persiuntimo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra didesnis kaip 60 šil., tada persiuntimo 

išlaidas firma pamoka. Reikalaukite kainaraščių.
TURIME KAINARAŠČIŲ LIETUVIŲ KALBA.

PALYGINKITE MŪSŲ KAINAS 
SU KITŲ KAINOMIS 

UŽ PANAŠIUS PRODUKTUS

nariai pradžiai jau paskyrė: Jonyno mono
grafiją, Genocide ir kitas knygas. Prašoma 
skyrių daugiau sutelkti knygų apie Lietuvą.

Birželio 14 d. tragedijos paminėjimas numa
tytas surengti Stonehouse EVW hostelyje.

Lietuviškos filmos gegužės 21 d. pasižiūrėti 
susirinko gana gausus būrys tautiečių iš apylin
kės, ir kitų stovyklų. Filmą patenkinti. Filmos 
parodymu rūpinosi Apygardos Valdyba, o daug 
visokių reikalų atliko Elmbridge skyr. sekr. 
p. Barauskas. Filmos vaizdai ilgai stovės at
minty. Bal. Brazdžionis

SEKMINĖS WIDNESE
Ne Sekminių vainikų pinti, o pasižiūrėti 

vietų, kur kadais tie vainikai buvo pinami, „į 
Widnes iš Lancashire, velšių, net tolimų Cumber- 
lando ir Wolverhamptono suplaukė per 200 
lietuvių ir jau žentais ir marčiomis tapusių 
anglų.

Programoje keletą numerių parodė LOWTONO 
skyriaus vyrai. Ypač, visus senuosius, jaunuo
sius, net kitataučius puikiai nuteikė lietuviškų 
vaizdų filmas. Girdėtos kalbos apie filmo ne
tinkamumą čia pasirodė neatitiko tikrovei. 
Gal prie filmo pasisekimo prisidėjo naujas, 
geras filmui sukti aparatas ir giedri diena.

Vainikuoti, praturtinti tėvynės vaizdais žiū
rovai reiškė dėkingumą p. J. Stoniui — atve
žusiam filmą, Lowtono lietuvių skyriui ir šią 
Sekminių šventę suruošusiam Widnes Lietuvių 
Komitetui. K.

DĖL SOCIALINĖS GLOBOS
„B.L.” Nr. 21 straipsnyje „Dėl socialinės 

globos” p. V. Steponavičius skundžiasi, kad 
sąjungos narių socialinės globos reikalas yra 
apleistas ir klausia, kaip į jį žiūri Centro Valdyba.

Buvusioji Centro Valdyba buvo paruošusi 
Savišalpos kasos įstatus ir pateikė suvažiavimui 
svarstyti. Sąjungos suvažiavimas centrinei Sa
višalpos kasai nepritarė ir kol kas patarė šį 
reikalą organizuoti atskirose vietovėse, kaip 
yra padaryta Coventry ir kitur. Centro Valdyba 
negali keisti suvažiavimo nutarimų; juos galės 
pakeisti tik suvažiavimas.

Sutinku, kad socialinės globos reikalas yra 
mums dabar aktualus. Reikia tikėtis, kad atei
nantis Sąjungos suvažiavimas padarys palankų 
tuo reikalu nutarimą.

M. Bajorinas, C. V. Pirmininkas

GRAŽUS PAVYZDYS
P. Rumšai, gyveną Coventry, daro pastangų 

parsigabenti lietuvę — našlaitę iš Vokietijoj 
esamų prieglaudų. P. Rumšai yra bevaikiai ir 
turi tikslo ją įdukrinti. Pasektinas pavyzdys.

COVENTRIO CHORO PAŽANGA
Kun. B. Pacevičius, kelis kartus pasirodęs 

su jo vadovaujamu choru, intensyviai dirba ir 
toliau. Be esamo repertuaro ruošia chorą ir 
bažnytiniam giedojimui. G.

NAMU VAJUS
Namų Fondo akcijas pirko: už 2 sv. K. Pus

kunigis, už 1 sv. J. Kuzmickas.
Namų Fondui aukojo: DBLS Manchesterio 

sk. 5 sv., DBLS Scarborough sk. 2 sv. ir K. 
Matulionis 13 šil.

Kk Tikrai pasipiktinau L. Ker.noškos laišku, 
bet visvien prašau ponus leidėjus man, pilkam 
žmogeliui, išaiškinti šiuos klausimus, kurie 
kvaršina mano smegeninę.

Anglijoje leidžiamas latvių savaitinis laikraštis 
yra tokio pat dydžio kaip „B.L.” ir kainuoja 
metams 26 šilingai. Estų savaitraštis kas antrą 
savaitę išeina net didesnis ir kainuoja tik apie 
23 šik metams. Tad klausiu:

1) Ar anos dvi tautybės gauna paramos iš 
kokių nors fondų?

2) Ar gal joms daroma papiginimai spaustu
vėje?

3) Ar gal anos tautybės yra gausesnės Angli
joje?

4) Ar mes, lietuviai, esame turtingesni to
kiais, kaip L. Kermoška?

5) Jei ištiesų pas mus kermoškų per didelis 
procentas, tai dėl kurios priežasties? Skaitytojas

Kl. Lenkai turi daug spaudos ir visa ji, pa
lyginus su lietuviška, pigesnė. Dėl to naudojantis 
kita spauda susidaro įspūdis, kad arba mes 
nemokame spaudos reikalų tvarkyti, arba kai 
kurie mūsų, prie spaudos priėję, nori labai greit 
pralobti. Kodėl, gerbiamieji, neimat pavyzdžio 
iš anglų spaudos, kuri tik penus kainuoja.

M. Ū-s
Ats. Abu klausimai demagogija dvelkia, bet 

į juos atsakysime norėdami tokia proga suteikti 
vaizdą apie lietuviškos spaudos būklę tiems, 
kurie mažiau orientuojasi, kad panaši dema
gogija jų nebeklaidintų.

Spaudos darbas šiame krašte, palyginus su 
buvusiu Lietuvoje ar Vokietijoje, yra daug 
brangesnis ir sunkesnis. Dėl to knygų ar laik
raščių kainos negali būti pigios. Pigesni yra 
tik tie spausdiniai, kurių tiražas, arba išleidžia
masis egzempliorių skaičius yra didelis. Spaus- 
dinio, turinčio 2.500 egz. tiražą bus aukščiausia 
kaina, nes toks kiekis sudaro panašų minimu
mą, koks, palyginimo dėliai, gali būti kurios 
nors serijinės gamybos modelis. Vadinasi, 
kiekvienas sekantis virš šio skaičiaus egzemplio
rius jau mažins leidimo išlaidas. Dėl to, kad jo 
išlaidas sudarys tik popierio, dažų ir darbo 
vertė. Pav. „B.L.” sekančio tūkstančio virš 
minimalo atspausdinimas atsieitų tik 25 šil., 
tuo tarpu minimalas kaštuoja per 40 svarų. 
Vadinasi, didėjant tiražui, mažėja leidinio lei
dimo kaina, kurią bet gi sudaro ne vien tik 
spaudos, bet ekspedicijos ir kitos išlaidos. Va
dinasi, tik tas leidinys gali būti pigus, kuris turi 
didelį tiražą. O dideliam tiražui turėti reikalingas 
ir didelis skaitytojų skaičius. Didesnis tiražas, 
kaip penktoji gyventojų dalis, jokio leidinio 
nėra pasiektas net ir tuose kraštuose, kur spauda 
labiausia prasiplatinusi.

Anglų spauda mums ne pavyzdys. Ji turi 
visokeriopai puikesnes sąlygas, kaip mes, emi
grantų saujelė. Tačiau penus kainuoja tik tie 
jos leidiniai, kurie milijoniniais tiražais išleidžia
mi. Mažesnius tiražus turį ir angliški leidiniai 
brangesni. Pav. dviejų žinomų laikraščių: „News 
Revue” turinčio 107.260 egz. tiražą ir „The 
Leader” — apie 200.000 egz. leidimo sustabdy
mas rodo, kokio milžiniško tiražo reikia, kad 
leidimo išlaidos su pajamomis balansuotųsi.

Dar mažesnis pavyzdys mums lenkai. Jei 
jie daug spaudos turi, tai tat dar nereiškia, kad 
yra teigiamas reiškinys. Kita vertus, lenkų 
šiame krašte yra 40 kartų daugiau, kaip mūsų 
dėl to ir laikraščių gali būti daugiau. Lenkų 
spauda pigi ne dėlto, kad turi didelius tiražus, 
bet kad yra subsidijuojama, arba kieno nors 
remiama. O subsidijuojama spauda nėra ne
priklausoma, nes tas, kas ją remia, žiūri, kad 
ji jo interesus atstovautų. Nepriklausomas yra 
tik lenkiškas dienraštis, bet ir jo numeris kainuo
ja po du penus, vadinasi, dydžiu ir kaina smarkiai 
išsiskiria iš angliškų dienraščių. Tačiau ir jis, 
turėdamas apie 28.000 egz. tiražą vos leidimo 
išlaidas pakelia. Ir dar nežinia kaip būtų, jei 
jis neturėtų savos, jau seniai amortizuotos, 
spaustuvės. Be abejonės, ir jis negalėtų už du 
penu numerio skaitytojams pateikti.

Kalbėti apie lietuvišką spaudą ir daryti aliu
zijas į svetimą siekiant parodyti skirtumą ne
tikslu, nes tokias aliuzijas griauna ne tik skirtin- 
gos sąlygos, bet ir tas faktas, kad lietuviškos
spaudos jokia svetima spauda lietuviui negalės 
pavaduoti. Svetimas laikraštis, kaip jis bebūtų 
geras ar pigus, visada bus svetimas ne tik kalba, 
bet savo dvasia ir domėjimosi tikslais.

Dėl mokėjimo ar nemokėjimo lietuvišką spaudą 
tvarkyti, galima būtų tik su žinovais kalbėti. 
Su tokiais asmenimis būtų arba labai ilga kalba, 
arba visai trumpa. Dabartinis „B.L.” redak
torius beveik didžiąją savo gyvenimo dalį dirba 
spaudos darbą, keliasdešimt metų yra reda
gavęs lietuviškus laikraščius, kitų leidžiamus 
ir savo. Negalima nepastebėti fakto, kad jo 
redaguoti laikraščiai ne tik nė vienas nesuban
krutavo, bet buvo išaugę. Ir dabar jis dirba 
negailėdamas nei pastangų, nei energijos, nei 
laiko. Niekas iš „prie spaudos priėjusiųjų” ne 
tik nesitikėjo greit pralobti, bet ateidamas ži
nojo, jog turės sunkesnes darbo sąlygas ir ma
žesnį atlyginimą, kaip prieš tai, kitą darbą dir
bęs. Ir jei tie žmonės atėjo į „B.L.” dirbti, tai 
kilnesnių, lietuviškos kultūros, sumetimų ve

dini. Dėl to šiems žmonėms „spaudos reikalus 
tvarkant” gresia ne pralobimo pavojus, bet 
pasitraukimo galimybė.

„B. Lietuvis”, pereidamas į normalią spaudą, 
taupumo sumetimais, pasirinko toli už miesto 
esančią spaustuvę. Jis ten buvo spausdinamas 
kai ėjo keturių puslapių. Popietis buvo prastas, 
spauda — taip pat, išleidimas — nenormalus, 
dažnai susivėluodavo. Spaudą pagerinti ten 
nebuvo galimybių. Pareiškus skaitytojams an
ketose pageidavimą dėl geresnio ir didesnio 
laikraščio, teko ieškoti kitos, parankesnės ir 
geresnės spaustuvės. Į tą spaustuvę, kurioj 
buvo pradėtas „B. L.” spausdinti, vėliau atsi
kėlė estų ir latvių laikraščiai. Jie šitoje spaustu
vėje gali būti spausdinami ir dėl to, kad išsiver
čia be akcentuotų raidžių, tuo tarpu mes nega
lėjome ilgai be reikalingų mūsų kalbai raidžių 
verstis. Skaitytojai nuolat triukšmą kėlė dėl 
rašto riėaiškumo.

Estų ir latvių laikraščiai ir dabar toje spaustu
vėje spausdinami. Estų po 4 pusi, ir tik kartą 
per mėn. būna 6 puslapių, o latvių — 6 puslapių. 
Abiejų prenumerata kainuoja po 26 šil. metams, 
tuo tarpu „B. Lietuvis”, kuomet toje spaustu
vėje buvo spausdinamas, kainavo tik 18 šilingų.

Dėl laikraščių gerumo nekalbėsime, nes tai 
gali suinteresuoti patys patirti, palyginę visų 
trijų laikraščių išvaizdą, išnagrinėją turinį, įdėtos 
medžiagos gausumą, aktualumą ir jos išbaigti- 
numą.

1. Estų ir latvių laikraščiai gauna paramą. 
Latvių* po 10 svarų kas mėnuo iš Latvių Są
jungos, estų — pasiėmė spaudos baliaus ir kitų 
vakarų pelną. Latvių ir estų organizacijos savo 
laikračius gali paremti, nes turi mažiau tarnau
tojų, kaip DBL Sąjunga, nes naudojasi pasiun
tinybių personalu ir patalpomis, už kurias nuo
mos nemoka. Tuo tarpu „B. Lietuvis” yra 
skaitytojų, redakcijos, bendradarbių ir kitų 
geros valios lietuvių rankose. DBL Sąjunga, 
turėdama rūpestį dėl namų įsigijimo ir kitus 
kultūrinius bei švietimo uždavinius, negali di
desnę paramą savo laikraščiui suteikti, kaip 
patalpą.

Estų laikraštį (4 pusi, dydžio) redaguoja 
vienas žmogus, latvių (6 pusi.) — du, mūsų 
(6 pusi.) — vienas.

Kainos atžvilgiu tarp latvių ir estų laikraščių 
iš vienos pusės ir mūsiškio laikraščio iš kitos — 
skirtumas per ištisus metus susidaro tik 6 ši
lingai.

2. Spaustuvė, kaip ir duonos parduotuvė, 
turi aiškias kainas, dėl to iš jos papiginimo rei
kalauti yra tiek pat pagrindo, kaip ir duonos 
parduotuvėje pigesne kaina duonos.

3. Dėl skaičiaus. Tuo metu, kai DP įvažia
vimas į D. Britaniją pasibaigė, latvių buvo 
dvigubai daugiau, kaip lietuvių, o estų — tiek 
pat. Nors visą laiką atvykusių skaičius tolydžio 
mažėja dėl emigracijos į kitus kraštus, panašus 
santykis yra ir dabar. Mažėjimas tebesitęsia. 
Sprendžiant iš „B. Lietuvio” skaitytojų, papra
šiusių šiemet laikraštį peradresuoti į kitus kraš
tus, lietuvių emigracija iš šio krašto yra ne maža. 
Pastebėtina, kad išvažiuoja energingesnieji ir 
veiklesnieji, kurie čia būdami daugiausia kultū
rinę veiklą palaikė. Lieka pasingesnieji ir abe- 
jingesnieji žmonės. Jei toks judėjimas truks 
ilgesnį laiką, tai nesunku įsivaizduoti kokia 
mūsų kolonija bus šiame krašte ir kaip reikšis 
jos kultūrinis bei visuomeninis veikimas, pagaliau, 
kaip atrodys ir jos spauda.

Kai dėl laikraščių tiražo, tai latvių ir lietuvių 
laikraščių tiražas panašus, estų — truputį ma
žesnis.

4. Ar mes turtingesni tokiais džentelmenais 
kaip Kermoška? Vieną tokį tikrai turime. Ne
galima tvirtinti, kad tai paskutinis. Iš pradžių 
ir Puciatia buvo vienas, o paskiau kiek dar jų 
atsirado.

5. Dėl ko pas mus daug kermoškininkų? 
Dėl tų pačių priežasčių, dėl kurių vienas kuria, 
tkitas griauna, vienas užsimokėjęs už degtinė 
aurelę išgėręs ramiai išeina, kitas atlikęs tąs 
patį priskandalija ir, kai atsiduria teisme, tai 
aiškinasi „neatsiminimu”, atseit lyg jis tai būtų 
padaręs tuo metu, kaip jo protas „atostogavo”.

DBL SĄJUNGOS CENTRE 
GALIMA GAUTI ŠIŲ KNYGŲ

P. Naujokaitis „Lietuvių Literatūra” 6 šik, 
J. Jankus „Naktis ant morų 8 šil., V. Ramonas 
„Kryžiai” 4 šik, L. Dovydėnas „Mes ieškom 
pavasario” 6 šik, J. Švaistas „Paskutini kartą 
tave klausiu” 4 šik, P. Tulpė „Tilto sargas” 
6 šik, V. Jonikas „Pakeleiviai” (lyrika) 6 šik, 
A. Vytenis „Raudonoji žvaigždė” — The Red 
Star (bolševikinio teroro nuotraukų rinkinys su 
paaiškinimais lietuvių ir anglų k.) 3 šik, K. Pe- 
lėkis „Genocide — Lithuania’s Threefold Tra
gedy” (anglų k.) 15 šil.

Nottingham’o lietuvių choras „RŪTA” ruošia 
METINES — KONCERTĄ

kuris įvyks birželio 3 d., šeštadieny, 18 vai. 
punktualiai, Sycamore Rd. Schools, up Wood
borough Rd., Lietuvių klubo patalpose. Vieta 
iš miesto centro pasiekiama 31 autobusu. Po 
programos lietuviški šokiai. Gros džiazas.
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NAUJIENOS!paskutine proga loterijos bilietą įsigyti
LAIMĖJIMŲ TRAUKIMAS BUS BIRŽE- ---- --------------------------------------------- ----------------- ------------------------------------------------------------- -

* IRO filmų skyrius pradėjo gaminti naują 
filmą iš DP gyvenimo. Filmos tema bus likimas 
tų 17.000 DP, kurie dėl nesveikatos ar senatvės 
yra IRO rūpestis. Nuotraukos pradėtos daryti 
Augsburge.

* Dr. Fuchs’as, buvęs Britų atominių tyri
nėjimų bendradarbis, už paslapčių išdavimą 
rusams nuteistas 14 metų kalėti, Amerikos FBI 
valdininkams suteikęs daugiau žinių, kurių 
pasėkoje JAV suimta jau per 10 asmenų. Fuchs’as 
padėjęs nusikaltėlius susekti nuotraukomis, ku
rias jam FBI valdininkai parodė, išaiškino 
asmenis su kuriais jis Amerikoje susitikdavęs.

* 354 asmens žuvo D. Britanijos keliuose ir 
3.247 buvo sužeista. Daugiausia nelaimingų 
atsitikimų buvo su dviratininkais.

* Pereitą savaitę savaitę Turingijoj, Vokie
tijoje, iškrito stambūs ledai, kurie užmušė 8 
žmones ir daug paukščių laukuose.

* Amerikos „Newsweek” žurnalas pranešė, 
kad trijų didžiųjų užs. reik, ministerial Londone 
svarstę Sovietų diplomatų judėjimo laisvės su
varžymo klausimą. Esą buvo pasiūlyta taikyti 
Sovietų diplomatams judėjimo atžvilgiu tokias 
pat sąlygas, kokios Rusijoje taikomos Vakarų 
valstybių diplomatams.

* Naujasis Turkijos prezidentas atsisakė tau
pumo sumetimais naudotis specialiu traukiniu. 
Jis pareiškė, kad keliaus automobiliu ir be jokių 
palydovų.

* Pietų Afrikoje rasta urano rūdos. Netru
kus Vašingtone įvyks P. Afrikos, Amerikos ir 
D. Britanijos atstovų konferencija dėl P. Afri
kos urano rūdos išnaudojimo.

* Australija nutarė suteikti pagalbą D. Bri
tanijai, kovai su komunistų gaujomis Mala
juose. Iš pradžių bus pasiųsta tik aviacijos 
daliniai.

* Prieš Sekmines D. Britanijoj panaikintas 
benzino normavimas, taip jau ir pienas bus 
visai laisvai pardavinėjamas.

* Amerikos abiejų rūmų speciali komisija 
sutarė praplėsti DP įstatymą įsileidžiamųjų 
skaičiaus atžvilgiu ir sumažinti jiems atvykti 
suvaržymus. Vietoj numatytų 205.000, sutarta 
įsileisti 340.000 DP.

* Nežiūrint „geležinės uždangos” sandaru- 
kas mėnuo į vakarus iš rytų Europos atbėga
1000 žmonių.

Maskvos radijas, šviesdamas komunistų 
partijos narius, kad jie iš aukšto žiūrį į neparti
nius ir su jais nedraugaują, reikalauja genežinės 
drausmės partijai. Iš to daroma išvada, kad 
komunistinė aristokratija dar labiau nuo liau
dies atsiribos, kaip kokia aukščiausia Indijos 
kasta, nuo žemiausios — sutrių kastos.

* „Manchester Guardian” praneša, kad ne
trukus amerikiečiai pradėsią Oxfordo rajone 
statyti tris aviacijos bazes, kurios, galimas da
lykas, bus panaudotos didiesiems 
bombonešiams B-36, kurie iki šiol 
Britanijoje aerodromų.

mo, 
apie

LIO 15 d.
BILIETŲ GALIMA GAUTI VIETOS SKY

RIUJE ARBA SĄJUNGOS CENTRE.

Amerikos 
neturėjo

SPOll TA S

krepšinio salę, kur telpa vos apie 100

minusų turnyre dalyvavo: Halifax'o 
(„Vilnius”), latviai ir anglų jauniai,

PARODOMASIS KREPŠINIO TURNYRAS
Halifax’o anglų jaunimo organizacijai prašant, 

lietuvių sporto klubas „Vilnius”, gegužės 20 d., 
surengė parodomąjį krepšinio turnyrą anglų 
visuomenei. Nelaimei, lietus privertė žaidėjus 
apleisti puikiai įrengtą lauko aikštelę ir spiestis 
į ankštą 
žiūrovų.

Dviejų 
lietuviai
Bradfordo lietuviai („Lithuanica 1”), Wether- 
by latviai ir Huddersfieldo anglų jauniai. Trum
poje atidarymo kalboje, Halifax’o šivetimo 
komiteto pirmininkas Aiderman J. Pickles pa
brėžė, kad europiečiai krepšininkai yra žymiai 
pajėgesni už anglus ir pastarieji dalyvauja tur
nyre tik norėdami išbandyti savo jėgas. Jau 
pirmieji susitikimai jo žodžius patvirtino, abi 
anglų komandos, palyginus su pabaltiečiais, 
dar tik pradedantieji. Kiek geriau pasirodė 
latviai, tačiau kiekvienas žiūrovas nedvejoda
mas būtų pasakęs, kad šio turnyro favoritai yra 
„Vilnius” ir „Lithuanica”.

Pirmą susitikimą, nepilnu laiku, (2 x 10 min.) 
laimi „Vilnius” 22 : 14 (11 : 11) ir „Lithuanica” 
gauna vieną minusą. Pusfinaly „Vilnius” lengvai 
laimi prieš Halifax’o latvius 29 : 11 ir be pra
laimėjimo patenka į finalą, kur iš minuso pusės 
vėl iškopia „Lithuanica”. Po 40 min. karštos 
kovos turnyro nugalėtoju tampa „Vilnius”, 
supliekdamas vėl „Lithuanicą” 47 : 35 (24 : 16). 
„Lithuanica” šiame turnyre dalyvavo geriau
sioj savo sudėty ir dėjo visas pastangas laimėti, 
tačiau „Vilnius”, būdamas žymiai pajėgesnis, 
be didelių pastangų visą laiką vedė žaidimą.

Be abejonės „Lithuanica” padirbėjusi būtų 
gana pajėgus vienetas, tik šalia to dar turėtų 
atsisakyti nereikalingų šūkavimų bei nekorek
tiškų replikų žaidimo metu.

Komandas sudarė: „Vilniaus”: Aleknavičius, 
Dambrauskas, Narbutas, Vilutis, Čiakas, Slėnys, 
Navickas.

„Lithuanicos” I: Lenauskas I ir II, Zonys 
I ir II, Martinka, Rožanskas, Šergclis ir Bruzge- 
levičius. „Šiaurys”

STALINAS GYVENSIĄS 100
„Nepriklausoma Lietuva”, skyriuje 

iš anapus” pateikia tokią informaciją:
„Žinios, kad Stalinas savo 70 metų 

vių proga atsijaunino, pasitivrtina. 
Reuteris paskelbė iš Berlyno žinių, kad Stalinui, 
jo 70 metų sukaktuvėms įšvirkštas naujas se
rumas, kurį sovietų mokslininkai išradę Stalino 
įsakymu, jo gyvenimui prailginti. Tą žinią 
papasakojęs vienas sovietų pulk, leitenantas 
Berlyno Humboldo universiteto studentams.

„Sovietų tautų ir pasaulio proletariato troški
mas yra, kad toks serumas būtų duotas Stali
nui, kadangi jis yra garsiausias ir stebėtiniausias 
žmogus, koks kada nors gyveno”, paaiškinęs 
tas pulk, leitenantas.

„Apie tą serumą jau buvome anksčiau girdėję. 
Stalinas buvo pasiuntęs į centrinę Aziją visą 
armiją savo mokslininkų, surasti ir ištirti tam 
tikras žoles, iš kurių kažkokie syvai esą turi 
didelės atjauninančios galios. Apie 10.000 so
vietų piliečių buvo panaudota kaip „bandymo 
kiaulytės”: jiems daryti to naujojo serumo įš
virkštimai ir kruopščiai registruotos pasekmės, 
kol buvo ryžtasi jį įšvirkšti pačiam „pasaulio 
tėveliui”.

METŲ
„Žinios

sukaktu-
Neseniai
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MODERNUS PRIVATUS VIEŠBUTIS
18, Talbot Square, London, W.2.

Telef.: PADdington 2855 
puikiai mebliuotas, / daug ^kambarių su 
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Kaina 12/6 nakvynė ir pusryčiai.

“Sav. A. Tiškevičius

GALVOSŪKIAI
ŠACHMATŲ UŽDAVINIŲ 

SPRENDIMO KONKURSAS
Norėdami pagyvinti D. Britanijoje gyvenan

čių lietuvių šachmatininkų veiklą ir suteikti 
jiems laisvalaikio pramogų, skelbiame šachma
tų uždavinių

Konkurso
sprendimo konkursą, 

taisyklės:

JUMORAS IŠ UŽ GELEŽINĖS 
UŽUOLAIDOS

Vieną rytą „liaudies demokratijos” ministerio 
namas buvo pažadintas ilgu, spiegančiu skam
bučiu. Namo savininkas sušnibždėjo savo žmo
nai: „Greit, brangioji, atidaryk jiems ir užimk 
juos, kol aš skubiai apsirengsiu ir supakuosiu 
lagaminėlį vienutei (celei)”.

Žmona išeina į prieškambarį, vyras apsirengia 
šilčiausiais drabužiais, sudeda antklodę, norė
damas ją pasiimti su savim pakloti ant narų. 
Po kelių minučių žmona sugrįžta.

„Ar tai rusai, ar vengrų politinė policija?”, 
susijaudinęs klausia vyras.

Žmona atsako laimingai šypsodamosi:
„Viskas tvarkoje, brangusis, nusiramink. Tai 

buvo tiktai namų prižiūrėtojas, kuris norėjo 
pranešti, kad naktį buvo atlaužtas mūsų garažas 
ir pavogta mūsų naujasis Buick’as ir visos at
sargos”.

„Ačiū Dievui”, pasakė vyras, „aš jau galvo
jau, kad atsitiko kokia nors nelaimė”.

Pasinaudokite proga. Atvirukų su „Vytimi” 
ir laiškams popieriaus i su Lietuvos vaizdais 
likučių išpardavimas. ; 'Kainos žymiai suma
žintos. Atvirukų su ĄVytimi” kaina — 2 p. 
vienetui, laiškams popieriaus -į- 8 p. Į tuzinui. 
Užsakantiems už 5 sh. ir daugiau -— 16% nuo
laidos.

Atvirukai su Lietuvos kunigaikščių — Gedi
mino, Kęstučio ir Vytauto atvaizdais. Kaina — 
5 p. vienetui. Užsakantiems per 20 vienetų — 
10% nuolaidos. Užsakoma šiuo adresu: F. 
Neveravičius, 40, Fosse Rd. Central, Leicester.

Birželio įvykių minėjimas Nottinghame. Bir
želio 10 d. 17 vai. 30 min. Nottinghamo lietu
viai ir estai ruošia (Lietuvių Klubo patalpose, 
Sycamore Rd. mokykloje) bendrą minėjimą.

DRAUGAS
Prieš kaimo smuklę Bulgarijoje stovi vežimas. 

Vežimo savininkas kažką tvarko arklio pakink
tuose. Kaimyninio kaimo ūkininkas stovi gre
ta ir žiūri. Jis apžiūri arklį, po kelių minučių 
prieina prie ūkininko, vis dar užimto savo ark
liu.

— Ar tai jūs esate šio arklio ponas? — klausia 
jo.

Pastarasis apsidairo atsargiai, bet dar tebe- 
bijo ir lieka ištikimas „liaudies demokratijos” 
principams.

— Aš nesu ponas, aš esu draugas.
—-Taip? Tada jūs esate šio arklio draugas? 

— vėl klausia kaimynas.

AUKŠČIAUSIAS VARŠUVOS PASTATAS
Amerikietis žiūri nustebęs į naują dangoraižį, 

iškulusį iš Varšuvos griuvėsių.
— Žinoma, tai yra aukščiausias pastatas, 

kokį jūs dabar turite Lenkijoje, — sako jis savo 
draugui lenkui.

' Šis papurtė galvą ir pasakė.
— Visai ne, jūs turėtumėt nors kartą apžiūrėti 

mūsų 
stogo

slaptosios policijos būstinę. Nuo jos 
jūs matysite iki Sibiro.

AFORIZMAI
Iki 

atrodo labai gerai. (Jean Masarykas).
Geri įstatymai ir geri ginklai yra visų valsty

bių pamatas. (Machiavelli).

paskutiniųjų dešimties minučių diktatoriai

* D. Britanijos finansų ministeris pareiškė, 
kad užsieniečiai darbininkai, gyveną Britanijoje, 
gali pinigus siųsti savo giminėms. Pinigus galės 
persiųsti bet kuris bankas, bet laiškuose juos 
siųsti uždrausta, ir radus bus konfiskuota.

* Aukštoji sąjungininkų komisija vak. Vo
kietijoje pranešė, kad ateity vokiečiai į užsienį 
galės išvykti be okupacinių įstaigų leidimo.

* Amerikos parlamento kariuomenės reika
lams komisija priėmė įstatymo projektą, kuriuo 
bus leidžiama kariuomenės vadovybei priimti 
į Amerikos kariuomenę tam tikrą dalį užsie
niečių. Ištarnavę 5 metus kariuomenėj, užsie
niečiai galės gauti Amerikos pilietybę.

* Burmos kariuomenė, valydama kraštą nuo 
ginkluotų komunistų gaujų, užėmė be didesnio 
pasipriešinimo Madauko miestą. Burmos min. 
pirm, pareiškė, kad iki liepos mėn. Burma bus 
apvalyta nuo komunistų.

* Manheime, Vokietijoje, policija suėmė du 
besivalkiojančius elgetas. Patikrinus paaiškėjo, 
kad jie iš savo „amato” buvo nusipirkę po auto
mobilį ir jau rengėsi namus pirkti.

* D. Britanijos min. pirm. Attlee išvyko 
atostogų į Prancūziją. Jį pavaduos vicemin. 
Morrison'as.

* Šią vasarą Norvegijos vandenyse bus bendri 
Britų ir Norvegų karo laivyno manevrai.

* Vakarinės Vokietijos trys moterų organi
zacijos pasiuntė Stalinui prašymą paleisti iš 
nelaisvės jų vyrus, tėvus, brolius ir sūnus.

* Apie 3000 Atlanto pakto krašto kareivių 
■ šių metų gale turės atlikti karinį mokymą Ame
rikoje.

* Amerikoje statomas povandeninis laivas, 
atominio variklio varomas.

* Amerikos aviacijos štabas pranešė, kad 
netrukus prasidės mėginimai naujo raketinio 
lėktuvo, kurio greitis sieksiąs 1.700 mylių per 
valandą, arba dvigubai didesnį greitį, kaip 
garsas.

* Paryžiaus juodojoj biržoje krito dolerio 
kaina iki 350 frankų už dolerį, vadinasi, susi
lygino su oficialiąja kaina. Krito ir svaro kaina. 
Už svarą mokėta 865 frankai, tuo tarpu oficiali 
jo kaina yra 980 frankų.

* Pragoję vėl prasidėjo trylikos čekoslovakų 
byla, kurie kaltinami valstybės išdavimu ir 
šnipinėjimu kitų valstybių naudai.

a) Tikslas išspręsti teisingai visus dvidešimt 
uždavinių.

b) Dalyviai. Sprendime gali dalyvauti visi 
D. Britanijoje gyveną lietuviai šachmatininkai 
ir mėgėjai.

c) Terminas. Uždavinių sprendimai turi būti 
išsiųsti į Redakciją ne vėliau penktą dieną nuo 
uždavinio paskelbimo datos (laikraščio išleidimo 
data).

d) Sprendimų siuntimai. Kartu su kiekvieno 
uždavinio išsprendimu turi būti prisiųstas ne
vartotas 3 p. pašto ženklas.

e) Premija. Teisingai išsprendusiam visus už
davinius arba surinkusiam daugiausia taškų, 
skiriama 50 šil. premija. Išsprendus visus 
uždavinius teisingai ar surinkus daugiausia 
taškų keliems dalyviams, premija dalinama ly
giomis dalimis.

f) Uždavinių sprendimai turi būti adresuojami 
„B. Liet.” Redakcijai šachmatų skyriui.

Po minėjimo tai dienai pritaikinta meninė progra
ma.

Maloniai kviečiame Nottinghamo ir apy
linkės visus baltiečius atsilankyti ir paminėti 
šį skaudų įvykį.

Nottinghamo Apygardos Valdyba

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

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

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

Blackpool, N.S.

UŽDAVINYS NR. 1.

Matas per tris ėjimus.

PRANEŠIMAI
DĖMESIO, SKAUTĖS

Sesės, atėjo paskutinis terminas paskiroms 
skautėms ir skaučių vienetams užsiregistruoti. 
Į ankstyvesnius mano skelbimus atsiliepė vos 
kelios skautės. Susibūrus bus lengviau nugalėti 
visos kliūtys, užmegsti ryšį su savomis sesėmis 
kituose kraštuose ir palaikyti santykius su šio 
krašto skautėmis.

Skautės ir skaučių vienetai registruojasi pas 
mane, skautininkės, kaip galima skubiau, pas 
vyr. sktn. J. Vaičiūnienę, 1614 So. 50th Avė., 
Cicero 50, ILL, USA.

Seserijos Vadija rašo: „Skautininkės, kurios 
dar nesate užsiregistravusios, labai prašomos 
atsiliepti ir pranešti tikslų adresą, einamas pa
reigas arba esate pasyvios ir kodėl. Pakeisda
mos gyv. vietą taip pat prašomos skubiai pra
nešti”.

Sese, neatidėliok rytdienai tai, ką gali pada
ryti šiandien.

Sktn. O. Gailiūnaite, C. M. C. H. Annexe, 
Wales Farm Rd. Acton, London, W.3.

Niekas nesiverčia amatu, kurio jis nebūtų 
mokęsis, nors tai būt ir pats paprasčiausias; 
bet kiekvienas tiki, kad jis yra skirtas sunkiau
siam iš visų amatų —■ žmones valdyti ama
tui. (Sokratas)

Tikrasis menas yra tiktai dieviškojo įkvėpimo 
šešėlis. (Michelangelo)

Be dieviškojo įkvėpimo joks žmogus nėra 
didi. (Cicero)

Moteris, kuri savo vyro negali paveikti, yra 
žąselė; moteris, kuri nenori jo paveikti, yra 
šventoji. (M. von Ebner Eschenbach)

Niekas taip nenutolina du vidiniai mažai 
giminingus žmones vieną nuo kito, kaip gyve
nimas kartu. (M. von Ebner Eschenbach)

Kiek žemė gali būti dangumi, tiek ji yra lai
mingoje santuokoje. (M. von Ebner Eschen
bach)

Dažnos santuokos yra būklė, kurioje du 
žmonės nei kartu, nei vienas be kito ilgesnį 
laiką negali apsieiti. (M. von Ebner Eschen
bach)

* * *
Prie daiktų, kuriuos dažnai per klaidą ati

darome, priklauso ir burna.
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Busimas čempijonas: — O dabar pamėginsii 
be pastolio.
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